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SKRÁ YFIR TILKYNNTAR STOFNANIR SAMKVÆMT TILSKIPUN 98/37/EB 
 

VÉLAR 
 

 
Nafn og heimilisfang tilkynntra 

stofnana 

 
Auðkennis-

númer 

 
Ábyrgur fyrir eftirtöldum vörum 

 
Ábyrgur fyrir 
eftirtöldum 

aðferðum/aðferðar-
einingum 

 

 
Viðaukar/greinar í 

tilskipunum 

 
AIB-VINÇOTTE 
INTERNATIONAL 
Avenue André-Drouart 27-29 
B-1160 Bruxelles 

 
0026 

 
Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar 
og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og 
vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í  
IV. viðauka): 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina 
 með höndunum eða aflmatara sem taka má burt 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 handstýrðu velti- eða færsluborði 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
-  Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu 
 stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
 
Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum (3. liður A-hluta í  
IV. viðauka) 
 
 
Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og 
bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu 
með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu 
með sambærileg efni (4. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
 
Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til  
4. lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með 
sambærileg efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handmataðar tappavélar til trésmíða með mörgum 
verkfærafestingum (6. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með 
sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
 
Handkeðjusagir til trésmíða (8. liður A-hluta í IV. 
viðauka) 
 
Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu 
málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr 
með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta 
haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður 
A-hluta í IV. viðauka) 
 
 
Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir plast þar sem 
vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum  
(10. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   



Nr. 17/94 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB 5.4.2001 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir gúmmí þar sem 
vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum  
(11. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Flutningavagnar, sem safnað er í húsasorpi, eru hlaðnir 
með handafli og hafa þjöppunarbúnað (13. liður A-hluta 
í IV. viðauka) 
 
 
Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
 
Búnaður til að lyfta fólki þar sem hætta er á falli úr 
lóðréttri hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
 
Veltigrindur (ROPS) (4. liður B-hluta í IV. viðauka) 
 
 
Fallvarnargrindur (FOPS) (5. liður B-hluta í IV. 
viðauka) 
 

 
INSTITUTO DE SOLDADURA 
E QUALIDADE (ISQ) 
EN 249-Km 3, Cabanas –Leião 
(Tagus Park) 
Apartado 119 
P-2781 Oeiras Codex 

 
0028 

 
Allar vörur sem eru taldar upp í IV. viðauka 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
 

 
TÜV HANNOVER/SACHSEN-
ANHALT e.V. 
TÜV CERT-
ZERTIFIZIERUNGSSTELLE 
für Maschinen, Aufzugs- und 
Fördertechnik 
AM TÜV 1 
D-30519 Hannover 

 
0032 

 
Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu 
málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr 
með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta 
haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður 
A-hluta í IV. viðauka) 
 
Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir plast þar sem 
vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum   
(10. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir gúmmí þar sem 
vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum  
(11. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
- brunahreyflar til að setja í vélar sem ætlaðar eru til 
 notkunar neðanjarðar 
 
Flutningavagnar, sem safnað er í húsasorpi, eru hlaðnir 
með handafli og hafa þjöppunarbúnað (13. liður A-hluta 
í IV. viðauka) 
 
Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
 
Búnaður til að lyfta fólki þar sem hætta er á falli úr 
lóðréttri hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
 
Rafnæmur búnaður sem hannaður er sérstaklega til að 
skynja fólk svo að tryggja megi öryggi þeirra (ljósnæmir 
rofar, stigmottur, rafsegulnemar, o.s.frv.) (1. liður B-
hluta í IV. viðauka) 
 
Öryggisrofi sem tryggir öryggishlutverk stjórntækja sem 
nota þarf báðar hendur við (2. liður B-hluta í IV. 
viðauka) 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 2. 
undirliður c-liðar  
2. mgr. 8. gr.   



5.4.2001 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB Nr. 17/95  
_______________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

 
Sjálfvirkir færanlegir skermar sem verja vélarnar sem 
um getur í 9., 10. og 11. lið (3. liður B-hluta í IV. 
viðauka) 
 
Vélar, sem ætlaðar eru til notkunar neðanjarðar, af 
eftirfarandi gerðum  (hluti af 12. lið A-hluta í IV. 
viðauka) 
 
 

 
TÜV SAARLAND e.V. 
Saarbrücker Strasse 8 
D-66280 Sulzbach 

 
0034 

 
Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar 
og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og 
vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. 
viðauka) 
 
Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
 
Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum (3. liður A-hluta í IV. 
viðauka) 
 
 
Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og 
bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu 
með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu 
með sambærileg efni (4. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
 
Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. 
lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með sambærileg 
efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handmataðar tappavélar til trésmíða með mörgum 
verkfærafestingum (6. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með 
sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
 
Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu 
málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr 
með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta 
haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður 
A-hluta í IV. viðauka) 
 
 
Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir plast þar sem 
vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum (10. 
liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
 
Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir gúmmí þar sem 
vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum (11. 
liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
 
Búnaður til að lyfta fólki þar sem hætta er á falli úr 
lóðréttri hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
 
Rafnæmur búnaður sem hannaður er sérstaklega til að 
skynja fólk svo að tryggja megi öryggi þeirra (ljósnæmir 
rofar, stigmottur, rafsegulnemar, o.s.frv.) (1. liður B-
hluta í IV. viðauka) 
 
Öryggisrofi sem tryggir öryggishlutverk stjórntækja sem 
nota þarf báðar hendur við (2. liður B-hluta í IV. 
viðauka) 
 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
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Sjálfvirkir færanlegir skermar sem verja vélarnar sem 
um getur í 9., 10. og 11. lið (3. liður B-hluta í IV. 
viðauka) 
 
 

 
TÜV ANLAGENTECHNIK 
GmbH 
Unternefmensgruppe TÜV 
Rheinland/ 
Berlin-Brandenburg 
Am Grauen Stein 
D-51105 Köln 

 
0035 

 
Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar 
og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og 
vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. 
viðauka): 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 

föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina 
með höndunum eða aflmatara sem taka má burt 

 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 

handstýrðu velti- eða færsluborði 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 

innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 

 
-  Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu 

stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem 
er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 

 
Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
 
Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum (3. liður A-hluta í  
IV. viðauka) 
 
 
Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og 
bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu 
með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu 
með sambærileg efni (4. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
 
Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til  
4. lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með 
sambærileg efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handmataðar tappavélar til trésmíða með mörgum 
verkfærafestingum (6. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með 
sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
 
Handkeðjusagir til trésmíða (8. liður A-hluta í  
IV. viðauka) 
 
Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu 
málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr 
með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta 
haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður 
A-hluta í IV. viðauka) 
 
 
Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir plast þar sem 
vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum  
(10. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
 
Flutningavagnar, sem safnað er í húsasorpi, eru hlaðnir 
með handafli og hafa þjöppunarbúnað (13. liður A-hluta 
í IV. viðauka) 
 
 
 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
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Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Búnaður til að lyfta fólki þar sem hætta er á falli úr 
lóðréttri hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
 
Rafnæmur búnaður sem hannaður er sérstaklega til að 
skynja fólk svo að tryggja megi öryggi þeirra (ljósnæmir 
rofar, stigmottur, rafsegulnemar, o.s.frv.) (1. liður  
B-hluta í IV. viðauka) 
 
Öryggisrofi sem tryggir öryggishlutverk stjórntækja sem 
nota þarf báðar hendur við (2. liður B-hluta í IV. 
viðauka) 
 
 
Sjálfvirkir færanlegir skermar sem verja vélarnar sem 
um getur í 9., 10. og 11. lið (3. liður B-hluta í IV. 
viðauka) 
 
 

 
TÜV SÜDDEUTSCHLAND 
BAU UND BETRIEB GmbH 
Westendstrasse 199 
D-80686 München 

 
0036 

 
Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar 
og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og 
vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í  
IV. viðauka): 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina 
 með höndunum eða aflmatara sem taka má burt 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 handstýrðu velti- eða færsluborði 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
-  Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu 
 stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem 
 er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
 
Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum (3. liður A-hluta í  
IV. viðauka) 
 
 
Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til  
4. lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með 
sambærileg efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handmataðar tappavélar til trésmíða með mörgum 
verkfærafestingum (6. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með 
sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu 
málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr 
með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta 
haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður 
A-hluta í IV. viðauka) 
 
 
Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir plast þar sem 
vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum  
(10. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
 
Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir gúmmí þar sem 
vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum  
(11. liður A-hluta í IV. viðauka) 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
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Flutningavagnar, sem safnað er í húsasorpi, eru hlaðnir 
með handafli og hafa þjöppunarbúnað (13. liður A-hluta 
í IV. viðauka) 
 
 
Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og 
bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu 
með sambærileg efni (hluti af 4. lið í A-hluta í IV. 
viðauka) 
 
 

 
ZURICH CERTIFICATION 
LIMITED 
54, Hagley Road 
Edgbaston 
B16 8QP 
Birmingham 
United Kingdom 

 
0037 

 
Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu 
málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr 
með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta 
haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður 
A-hluta í IV. viðauka) 
 
 
Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir plast þar sem 
vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum efni 
(10. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
 
Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir gúmmí þar sem 
vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum  
(11. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
 
Flutningavagnar, sem safnað er í húsasorpi, eru hlaðnir 
með handafli og hafa þjöppunarbúnað (13. liður A-hluta 
í IV. viðauka) 
 
Hlífar og færanleg drifsköft eins og þeim er lýst í lið 
3.4.7 (14. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Búnaður til að lyfta fólki þar sem hætta er á falli úr 
lóðréttri hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 2. 
undirliður c-liðar  
2. mgr. 8. gr.   

 
LLOYD’S REGISTER OF 
SHIPPING 
71 Fenchurch Street 
EC3M 4BS 
London 
United Kingdom 

 
0038 

 
Allar vörur sem eru taldar upp í IV. viðauka 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
 

 
ROYAL A & SUN ALLIANCE 
INSURANCE PLC 
(Trading as Royal & Sun 
Alliance Certification Service) 
17 York Street 
M2 3RS 
Manchester 
United Kingdom 

 
0040 

 
Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu 
málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr 
með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta 
haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður 
A-hluta í IV. viðauka) 
 
 
Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir plast þar sem 
vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum  
(10. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
 
Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir gúmmí þar sem 
vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum  
(11. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
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Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
 
Búnaður til að lyfta fólki þar sem hætta er á falli úr 
lóðréttri hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
 
 
Rafnæmur búnaður sem hannaður er sérstaklega til að 
skynja fólk svo að tryggja megi öryggi þeirra (ljósnæmir 
rofar, stigmottur, rafsegulnemar, o.s.frv.) (1. liður B-
hluta í IV. viðauka) 
 
Öryggisrofi sem tryggir öryggishlutverk stjórntækja sem 
nota þarf báðar hendur við (2. liður B-hluta í  
IV. viðauka) 
 
 
Sjálfvirkir færanlegir skermar sem verja vélarnar sem 
um getur í 9., 10. og 11. lið (3. liður B-hluta í  
IV. viðauka) 
 
 
Veltigrindur (ROPS) (4. liður B-hluta í IV. viðauka) 
 
Fallvarnargrindur (FOPS) (5. liður B-hluta í  
IV. viðauka) 
 

 
PLANT SAFETY Ltd 
Parklands 
Wilmslow Road 
Didsbury 
M20 2RE 
Manchester 
United Kingdom 

 
0041 

 
Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar 
og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og 
vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. 
viðauka): 
 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina 
 með höndunum eða aflmatara sem taka má burt 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 handstýrðu velti- eða færsluborði 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
-  Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu 
 stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
 
Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum (3. liður A-hluta í  
IV. viðauka) 
 
Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og 
bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu 
með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu 
með sambærileg efni (4. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
 
Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til  
4. lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með 
sambærileg efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handmataðar tappavélar til trésmíða með mörgum 
verkfærafestingum (6. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með 
sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
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Handkeðjusagir til trésmíða (8. liður A-hluta í  
IV. viðauka) 
 
Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu 
málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr 
með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta 
haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður 
A-hluta í IV. viðauka) 
 
 
Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir plast þar sem 
vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum  
(10. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
 
Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir gúmmí þar sem 
vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum  
(11. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
 
Flutningavagnar, sem safnað er í húsasorpi, eru hlaðnir 
með handafli og hafa þjöppunarbúnað (13. liður A-hluta 
í IV. viðauka) 
 
Hlífar og færanleg drifsköft eins og þeim er lýst í lið 
3.4.7. (14. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
 
Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
 
Búnaður til að lyfta fólki þar sem hætta er á falli úr 
lóðréttri hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
 
Vélar fyrir framleiðslu á flugeldum (17. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
 

 
Rafnæmur búnaður sem hannaður er sérstaklega til að 
skynja fólk svo að tryggja megi öryggi þeirra (ljósnæmir 
rofar, stigmottur, rafsegulnemar, o.s.frv.) (1. liður B-
hluta í IV. viðauka) 
 
Öryggisrofi sem tryggir öryggishlutverk stjórntækja sem 
nota þarf báðar hendur við (2. liður B-hluta í  
IV. viðauka) 
 
 
Sjálfvirkir færanlegir skermar sem verja vélarnar sem 
um getur í 9., 10. og 11. lið (3. liður B-hluta í  
IV. viðauka) 

 
Veltigrindur (ROPS) (4. liður B-hluta í IV. viðauka) 
 
Fallvarnargrindur (FOPS) (5. liður B-hluta í  
IV. viðauka) 
 

 
RWTÜV e.V. 
ZERTIFIZIERUNGSSTELLE 
FÜR GERÄTESICHERHEIT, 
AUFZÜGE UND 
MEDIZINTECHNIK 
Steubenstrasse 53 
D-45138  Essen 

 
0044 

 
Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar 
og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og 
vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. 
viðauka): 
 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina 
 með höndunum eða aflmatara sem taka má burt 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 handstýrðu velti- eða færsluborði 
 
 
 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
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-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
-  Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu 
 stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem 
 er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
 
Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum (3. liður A-hluta í  
IV. viðauka) 
 
 
Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og 
bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu 
með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu 
með sambærileg efni (4. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
 
Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til  
4. lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með 
sambærileg efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handmataðar tappavélar til trésmíða með mörgum 
verkfærafestingum (6. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með 
sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
 
Handkeðjusagir til trésmíða (8. liður A-hluta í  
IV. viðauka) 
 
Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu 
málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr 
með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta 
haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður 
A-hluta í IV. viðauka) 
 
 
Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir plast þar sem 
vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum  
(10. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
 
Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir gúmmí þar sem 
vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum  
(11. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
 
Flutningavagnar, sem safnað er í húsasorpi, eru hlaðnir 
með handafli og hafa þjöppunarbúnað (13. liður A-hluta 
í IV. viðauka) 
 
 
Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
 
Búnaður til að lyfta fólki þar sem hætta er á falli úr 
lóðréttri hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
 

 
Rafnæmur búnaður sem hannaður er sérstaklega til að 
skynja fólk svo að tryggja megi öryggi þeirra (ljósnæmir 
rofar, stigmottur, rafsegulnemar, o.s.frv.) (1. liður B-
hluta í IV. viðauka) 
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Öryggisrofi sem tryggir öryggishlutverk stjórntækja sem 
nota þarf báðar hendur við (2. liður B-hluta í  
IV. viðauka) 
 
 

 
TÜV NORD e.V. 
TÜV CERT-
ZERTIFIZIERUNGSSTELLE 
Grosse Bahnstrasse 31 
D-22525 Hamburg 

 
0045 

 
Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar 
og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og 
vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í  
IV. viðauka): 
 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina 
 með höndunum eða aflmatara sem taka má burt 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 handstýrðu velti- eða færsluborði 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
-  Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu 
 stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
 
Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum (3. liður A-hluta í IV. 
viðauka) 
 
 
Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og 
bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu 
með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu 
með sambærileg efni (4. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
 
Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til  
4. lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með 
sambærileg efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handmataðar tappavélar til trésmíða með mörgum 
verkfærafestingum (6. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með 
sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
 
Handkeðjusagir til trésmíða (8. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
 
Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu 
málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr 
með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta 
haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður 
A-hluta í IV. viðauka) 
 
 
Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir plast þar sem 
vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum  
(10. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
 
Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir gúmmí þar sem 
vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum  
(11. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
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Flutningavagnar, sem safnað er í húsasorpi, eru hlaðnir 
með handafli og hafa þjöppunarbúnað (13. liður A-hluta 
í IV. viðauka) 
 
Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Búnaður til að lyfta fólki þar sem hætta er á falli úr 
lóðréttri hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
 
Rafnæmur búnaður sem hannaður er sérstaklega til að 
skynja fólk svo að tryggja megi öryggi þeirra (ljósnæmir 
rofar, stigmottur, rafsegulnemar, o.s.frv.) (1. liður B-
hluta í IV. viðauka) 
 
Öryggisrofi sem tryggir öryggishlutverk stjórntækja sem 
nota þarf báðar hendur við (2. liður B-hluta í IV. 
viðauka) 
 
 
Sjálfvirkir færanlegir skermar sem verja vélarnar sem 
um getur í 9., 10. og 11. lið (3. liður B-hluta í IV. 
viðauka) 

 
 

 
NATIONAL STANDARDS 
AUTHORITY OF IRELAND 
Glasnevin 
Dublin 9 
Ireland 

 
0050 

 
Allar vörur sem eru taldar upp í IV. viðauka 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
 

 
ISTITUTO ITALIANO DEL 
MARCHIO DI QUALITÀ 
(IMQ) 
Via Quintiliano, 43 
I-20138 Milano 

 
0051 

 
Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar 
og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og 
vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. 
viðauka): 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina 
 með höndunum eða aflmatara sem taka má burt 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 handstýrðu velti- eða færsluborði 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
-  Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu 
 stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
 
Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum (3. liður A-hluta í IV. 
viðauka) 
 
Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og 
bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu 
með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu 
með sambærileg efni (4. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
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Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. 
lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með sambærileg 
efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handmataðar tappavélar til trésmíða með mörgum 
verkfærafestingum (6. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með 
sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
 
Handkeðjusagir til trésmíða (8. liður A-hluta í IV. 
viðauka) 
 
Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu 
málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr 
með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta 
haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður 
A-hluta í IV. viðauka) 
 
 
Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir plast þar sem 
vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum (10. 
liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
 
Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir gúmmí þar sem 
vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum (11. 
liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Vélar, sem ætlaðar eru til notkunar neðanjarðar, af 
eftirfarandi gerðum (12. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Flutningavagnar, sem safnað er í húsasorpi, eru hlaðnir 
með handafli og hafa þjöppunarbúnað (13. liður A-hluta 
í IV. viðauka) 
 
Hlífar og færanleg drifsköft eins og þeim er lýst í lið 
3.4.7. (14. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
 
Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Búnaður til að lyfta fólki þar sem hætta er á falli úr 
lóðréttri hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
 
 
Vélar fyrir framleiðslu á flugeldum (17. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
 

 
Rafnæmur búnaður sem hannaður er sérstaklega til að 
skynja fólk svo að tryggja megi öryggi þeirra (ljósnæmir 
rofar, stigmottur, rafsegulnemar, o.s.frv.) (1. liður B-
hluta í IV. viðauka) 
 
Öryggisrofi sem tryggir öryggishlutverk stjórntækja sem 
nota þarf báðar hendur við (2. liður B-hluta í IV. 
viðauka) 
 
 
Sjálfvirkir færanlegir skermar sem verja vélarnar sem 
um getur í 9., 10. og 11. lið (3. liður B-hluta í IV. 
viðauka) 

 
Veltigrindur (ROPS) (4. liður B-hluta í IV. viðauka) 
 
Fallvarnargrindur (FOPS) (5. liður B-hluta í IV. 
viðauka) 
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CUALICONTROL ACI, SA 
Caleruega 67, 1ª planta 
E-28033 Madrid 

 
0052 

 
Allar vélar sem eru taldar upp í A-hluta IV. viðauka (að 
undanskildum 16. og 17. lið í A-hluta) 

 
 Móttaka tæknigagna  
  

 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
     

 
ASISTENCIA TÉCNICA 
INDUSTRIAL SAE, (ATISAE) 
Avenida de la Industria, 51 
E-28760 Madrid 

 
0053 

 
Allar vélar sem eru taldar upp í A-hluta IV. viðauka (að 
undanskildum 16. og 17. lið í A-hluta) 

  
Móttaka tæknigagna  
  

 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
     

 
BUREAU VERITAS 
ESPAÑOL SA 
Dr. Fleming, 31 
E-28036 Madrid 

 
0054 

 
Allar vörur sem eru taldar upp í A-hluta IV. viðauka   

  
Móttaka tæknigagna  
  

 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
     

 
ENTIDAD COLABORADORA 
DE LA ADMINISTRACIÓN 
SA, ECA 
Pablo Ruíz Picasso, 10 
E-50015 Zaragoza 

 
0056 

 
Allar vörur sem eru taldar upp í IV. viðauka 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr. og 3. 
undirliður c-liðar 2. 
mgr. 8. gr.  
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
 

 
EURCONTROL SA 
Zurbano, 48 
E-28010 Madrid 

 
0057 

 
Allar vélar sem eru taldar upp í A-hluta IV. viðauka (að 
undanskildum 16. og 17. lið í A-hluta) 

 
 Móttaka tæknigagna  
  

 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
     

 
INSPECCIÓN Y GARANTÍA 
DE CALIDAD SA, IGC 
Vía de las Dos Castillas, 33 
Centro Empresarial Attica, 7 – 
ed. 7, 
planta 3ª 
E-28224 Pozuelo de Alarcón  
(Madrid) 
 

 
0058 

 
Allar vélar sem eru taldar upp í A-hluta IV. viðauka (að 
undanskildum 16. og 17. lið í A-hluta) 

  
Móttaka tæknigagna  
  

 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
     

 
NORCONTROL SA 
Francisco Gervas 14, 1°B 
E-28020 Madrid 

 
0059 

 
Allar vélar sem eru taldar upp í A-hluta IV. viðauka (að 
undanskildum 16. og 17. lið í A-hluta) 

 
 Móttaka tæknigagna  
  

 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
     

 
BUREAU VERITAS 
17, place des Reflets – La 
Défense 2 
F-92400 Courbevoie 

 
0062 

 
Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka) 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
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ISTITUTO DI 
CERTIFICAZIONE EUROPEA 
PRODOTTI 
INDUSTRIALI SRL (ICEPI) 
Via Emilia Parmense, 11 A 
I-29010 Pontenure (PC) 

 
0066 

 
Allar vörur sem eru taldar upp í IV. viðauka 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
 
 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
 

 
ISTITUTO DE RICERCHE E 
COLLAUDI M. MASINI Srl 
Via Moscova, 11 
I-20017 Rho (Milano) 

 
0068 

 
Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar 
og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og 
vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. 
viðauka): 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina 
 með höndunum eða aflmatara sem taka má burt 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 handstýrðu velti- eða færsluborði 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
-  Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu 
 stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
 
Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum (3. liður A-hluta í IV. 
viðauka) 
 
Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og 
bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu 
með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu 
með sambærileg efni (4. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. 
lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með sambærileg 
efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handmataðar tappavélar til trésmíða með mörgum 
verkfærafestingum (6. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með 
sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handkeðjusagir til trésmíða (8. liður A-hluta í IV. 
viðauka) 
 
Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu 
málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr 
með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta 
haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður 
A-hluta í IV. viðauka) 
 
Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir plast þar sem 
vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum   
(10. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
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Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir gúmmí þar sem 
vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum  
(11. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Vélar, sem ætlaðar eru til notkunar neðanjarðar, af 
eftirfarandi gerðum (12. liður A-hluta í IV. viðauka): 
 
- vélar sem ganga á brautum; eimreiðar og 
 bremsuvagnar 
- aflknúnar vökvastoðir 
- brunahreyflar til að setja í vélar sem ætlaðar eru til 
 notkunar neðanjarðar  
 
 
Flutningavagnar, sem safnað er í húsasorpi, eru hlaðnir 
með handafli og hafa þjöppunarbúnað (13. liður A-hluta 
í IV. viðauka) 
 
Hlífar og færanleg drifsköft eins og þeim er lýst í lið 
3.4.7. (14. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
 
Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Búnaður til að lyfta fólki þar sem hætta er á falli úr 
lóðréttri hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
 
Vélar fyrir framleiðslu á flugeldum (17. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
 

 
Rafnæmur búnaður sem hannaður er sérstaklega til að 
skynja fólk svo að tryggja megi öryggi þeirra (ljósnæmir 
rofar, stigmottur, rafsegulnemar, o.s.frv.) (1. liður B-
hluta í IV. viðauka) 
 
Öryggisrofi sem tryggir öryggishlutverk stjórntækja sem 
nota þarf báðar hendur við (2. liður B-hluta í IV. 
viðauka) 
 
 
Sjálfvirkir færanlegir skermar sem verja vélarnar sem 
um getur í 9., 10. og 11. lið (3. liður B-hluta í IV. 
viðauka) 

 
 

 
UNION TÉCHNIQUE DE 
L’AUTOMOBILE DU 
MOTOCYCLE ET DU CYCLE 
(UTAC) 
Autodrome de Linas-Montlhéry 
BP 212 
F-91311 Montlhéry Cedex 

 
0069 

 
Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
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INSTITUT NATIONAL DE 
RECHERCHE ET DE 
SÉCURITÉ (INRS) 
BP 27 
F-54501 Vandoeuvre Cedex 

 
0070 

 
Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar 
og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og 
vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. 
viðauka): 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina 
 með höndunum eða aflmatara sem taka má burt 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 handstýrðu velti- eða færsluborði 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
-  Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu 
 stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
 
Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum (3. liður A-hluta í IV. 
viðauka) 
 
Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. 
lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með sambærileg 
efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handmataðar tappavélar til trésmíða með mörgum 
verkfærafestingum (6. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með 
sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu 
málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr 
með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta 
haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður 
A-hluta í IV. viðauka) 
 
Rafnæmur búnaður sem hannaður er sérstaklega til að 
skynja fólk svo að tryggja megi öryggi þeirra (ljósnæmir 
rofar, stigmottur, rafsegulnemar, o.s.frv.) (1. liður B-
hluta í IV. viðauka) 
 
Öryggisrofi sem tryggir öryggishlutverk stjórntækja sem 
nota þarf báðar hendur við (2. liður B-hluta í IV. 
viðauka) 
 
 
Sjálfvirkir færanlegir skermar sem verja vélarnar sem 
um getur í 9., 10. og 11. lið (3. liður B-hluta í IV. 
viðauka) 

 
Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og 
bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu 
með sambærileg efni  (4. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
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LABORATOIRE NATIONAL 
D’ESSAIS (LNE) 
1, Rue Gaston-Boissier 
F-75015 Paris 

 
0071 

 
Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar 
og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og 
vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. 
viðauka): 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina 
 með höndunum eða aflmatara sem taka má burt 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 handstýrðu velti- eða færsluborði 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
-  Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu 
 stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
 
Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum (3. liður A-hluta í IV. 
viðauka) 
 
Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til  
4. lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með 
sambærileg efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handmataðar tappavélar til trésmíða með mörgum 
verkfærafestingum (6. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
 
Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með 
sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Búnaður til að lyfta fólki þar sem hætta er á falli úr 
lóðréttri hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
 
Veltigrindur (ROPS) (4. liður B-hluta í IV. viðauka) 
  
 
Fallvarnargrindur (FOPS) (5. liður B-hluta í IV. 
viðauka) 
 
Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og 
bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu 
með sambærileg efni  (hluti af 4. lið A-hluta í IV. 
viðauka) 

 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   

 
APAVE PARISIENNE 
97-103, Boulevard Victor-Hugo 
F-93400 Saint Ouen 

 
0077 

 
Búnaður til að lyfta fólki þar sem hætta er á falli úr 
lóðréttri hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
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INSTITUT NATIONAL DE 
L’ENVIRONNEMENT 
INDUSTRIEL ET DES 
RISQUES (INERIS) 
Parc technique ALATA 
BP 2 
F-60550 Verneuil en Halatte 

 
0080 

 
Vélar fyrir framleiðslu á flugeldum (17. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
 

 
Rafnæmur búnaður sem hannaður er sérstaklega til að 
skynja fólk svo að tryggja megi öryggi þeirra (ljósnæmir 
rofar, stigmottur, rafsegulnemar, o.s.frv.) (1. liður B-
hluta í IV. viðauka) 
   
Öryggisrofi sem tryggir öryggishlutverk stjórntækja sem 
nota þarf báðar hendur við (2. liður B-hluta í IV. 
viðauka) 
   
 
Sjálfvirkir færanlegir skermar sem verja vélarnar sem 
um getur í 9., 10. og 11. lið (3. liður B-hluta í IV. 
viðauka) 
  
Vélar, sem ætlaðar eru til notkunar neðanjarðar, af 
eftirfarandi gerðum (hluti af 12. lið A-hluta í IV. 
viðauka) 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   

 
LABORATOIRE CENTRAL 
DES INDUSTRIES 
ÉLETRIQUES (LCIE) 
33, avenue du Général Leclerc 
F-92266 Fontenay-aux-Roses 

 
0081 

 
Rafnæmur búnaður sem hannaður er sérstaklega til að 
skynja fólk svo að tryggja megi öryggi þeirra (ljósnæmir 
rofar, stigmottur, rafsegulnemar, o.s.frv.) (1. liður B-
hluta í IV. viðauka) 
   
Öryggisrofi sem tryggir öryggishlutverk stjórntækja sem 
nota þarf báðar hendur við (2. liður B-hluta í IV. 
viðauka) 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
 

 
APAVE LYONNAISE 
BP 3 
F-69811 Tassin Cedex 

 
0082 

 
Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir plast þar sem 
vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum  
(10. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
 
Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir gúmmí þar sem 
vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum  
(11. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.  
 

 
BRITISH STANDARDS 
INSTITUTION (BSI) 
Quality Assurance 
Maylands Avenue – Hemel 
Hempstead 
HP2 4SQ Hertfordshire 
United Kingdom 

 
0086 

 
Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar 
og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og 
vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. 
viðauka): 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina 
 með höndunum eða aflmatara sem taka má burt 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 handstýrðu velti- eða færsluborði 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
-  Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu 
 stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
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Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
 
Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum (3. liður A-hluta í  
IV. viðauka) 
 
Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og 
bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu 
með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu 
með sambærileg efni (4. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til  
4. lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með 
sambærileg efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handmataðar tappavélar til trésmíða með mörgum 
verkfærafestingum (6. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með 
sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handkeðjusagir til trésmíða (8. liður A-hluta í  
IV. viðauka) 
 
Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu 
málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr 
með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta 
haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður 
A-hluta í IV. viðauka) 
 
Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir plast þar sem 
vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum  
(10. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir gúmmí þar sem 
vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum  
(11. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
 
Búnaður til að lyfta fólki þar sem hætta er á falli úr 
lóðréttri hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 

 
Rafnæmur búnaður sem hannaður er sérstaklega til að 
skynja fólk svo að tryggja megi öryggi þeirra (ljósnæmir 
rofar, stigmottur, rafsegulnemar, o.s.frv.) (1. liður B-
hluta í IV. viðauka) 
 
Öryggisrofi sem tryggir öryggishlutverk stjórntækja sem 
nota þarf báðar hendur við (2. liður B-hluta í  
IV. viðauka) 
 
Sjálfvirkir færanlegir skermar sem verja vélarnar sem 
um getur í 9., 10. og 11. lið (3. liður B-hluta í  
IV. viðauka) 
 
Veltigrindur (ROPS) (4. liður B-hluta í IV. viðauka) 
  
Fallvarnargrindur (FOPS) (5. liður B-hluta í  
IV. viðauka) 
 

 
SGS, TECNOS, SA (TECNOS) 
Transpaderne, 29 
E-28042 Madrid 

 
0092 

 
Allar vélar sem eru taldar upp í A-hluta IV. viðauka (að 
undanskildum 16. og 17. lið í A-hluta) 

  
Móttaka tæknigagna  
  

 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
     

 
ICICT SA 
Buenavista, 30 
E-08012 Barcelona 

 
0093 

 
Allar vélar sem eru taldar upp í A-hluta IV. viðauka (að 
undanskildum 16. og 17. lið í A-hluta) 

  
Móttaka tæknigagna  
  

 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
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LLOYD’S REGISTER 
ESPAÑA, SA 
Princesa 29-1° 
E-28008 Madrid 
 

 
0094 

 
Allar vélar sem eru taldar upp í A-hluta IV. viðauka (að 
undanskildum 16. og 17. lið í A-hluta) 

  
Móttaka tæknigagna  
  

 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
     

 
NOVOTEC CONSULTORES, 
SA 
Columbia, 62 
E-28016 Madrid 
 

 
0095 

 
Allar vélar sem eru taldar upp í A-hluta IV. viðauka (að 
undanskildum 16. og 17. lið í A-hluta) 

  
Móttaka tæknigagna  
  

 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
     

 
TECNOS, GARANTÍA DE 
CALIDAD, SA 
c/ Mesena, 39 
E-28033 Madrid 
 

 
0096 

 
Allar vélar sem eru taldar upp í A-hluta IV. viðauka (að 
undanskildum 16. og 17. lið í A-hluta) 

  
Móttaka tæknigagna  
  

 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
     

 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
NORMALIZACIÓN Y 
CERTIFICACION 
(AENOR) 
c/ Génova, 6 
E-28004 Madrid 

 
0099 

 
Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar 
og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og 
vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. 
viðauka): 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina 
 með höndunum eða aflmatara sem taka má burt 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 handstýrðu velti- eða færsluborði 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
-  Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu 
 stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir plast þar sem 
vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum  
10. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir gúmmí þar sem 
vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum  
(11. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Flutningavagnar, sem safnað er í húsasorpi, eru hlaðnir 
með handafli og hafa þjöppunarbúnað (13. liður  A-
hluta í IV. viðauka) 
 
Hlífar og færanleg drifsköft eins og þeim er lýst í lið 
3.4.7 (14. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Búnaður til að lyfta fólki þar sem hætta er á falli úr 
lóðréttri hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
 
Veltigrindur (ROPS) (4. liður B-hluta í IV. viðauka) 
  
Fallvarnargrindur (FOPS) (5. liður B-hluta í IV. 
viðauka) 
 
Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og 
bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum, til kjötvinnslu eða 
vinnslu með sambærileg efni  (hluti af 4. lið A-hluta í 
IV. viðauka) 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
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BERUFSGENOSSENSCHAFT
LICHES INSTITUT FÜR 
ARBEITSSICHERHEIT 
(BIA) 
Alte Heerstrasse 111 
D-53754 Sankt Augustin 

 
0121 

 
Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Búnaður til að lyfta fólki þar sem hætta er á falli úr 
lóðréttri hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
 
Rafnæmur búnaður sem hannaður er sérstaklega til að 
skynja fólk svo að tryggja megi öryggi þeirra (ljósnæmir 
rofar, stigmottur, rafsegulnemar, o.s.frv.) (1. liður B-
hluta í IV. viðauka) 
   
Öryggisrofi sem tryggir öryggishlutverk stjórntækja sem 
nota þarf báðar hendur við (2. liður B-hluta í IV. 
viðauka) 

   
Sjálfvirkir færanlegir skermar sem verja vélarnar sem 
um getur í 9., 10. og 11. lið (3. liður B-hluta í IV. 
viðauka) 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   

 
TÜV PRODUCT SERVICE 
GmbH 
Ridlerstrasse 31 
D-80339 München 

 
0123 

 
Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar 
og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og 
vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. 
viðauka): 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina 
 með höndunum eða aflmatara sem taka má burt 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 handstýrðu velti- eða færsluborði 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
-  Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu 
 stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
 
Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
  
Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum  (3. liður A-hluta í  
IV. viðauka) 
 
Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og 
bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu 
með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu 
með sambærileg efni  (4. liður A-hluta í IV. viðauka) 
   
Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til  
4. lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með 
sambærileg efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handmataðar tappavélar til trésmíða með mörgum 
verkfærafestingum (6. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með 
sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handkeðjusagir til trésmíða (8. liður A-hluta í IV. 
viðauka) 
 
Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu 
málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr 
með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta 
haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður 
A-hluta í IV. viðauka) 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
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Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir plast þar sem 
vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum  
(10. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir gúmmí þar sem 
vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum  
(11. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Flutningavagnar, sem safnað er í húsasorpi, eru hlaðnir 
með handafli og hafa þjöppunarbúnað (13. liður   
A-hluta í IV. viðauka) 
 
Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Búnaður til að lyfta fólki þar sem hætta er á falli úr 
lóðréttri hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
 
Rafnæmur búnaður sem hannaður er sérstaklega til að 
skynja fólk svo að tryggja megi öryggi þeirra (ljósnæmir 
rofar, stigmottur, rafsegulnemar, o.s.frv.) (1. liður B-
hluta í IV. viðauka) 
   
Öryggisrofi sem tryggir öryggishlutverk stjórntækja sem 
nota þarf báðar hendur við (2. liður B-hluta í IV. 
viðauka) 
 
Sjálfvirkir færanlegir skermar sem verja vélarnar sem 
um getur í 9., 10. og 11. lið (3. liður B-hluta í IV. 
viðauka) 
 

 
DEKRA CERTIFICATION 
SERVICES 
(DCS) GmbH 
Handwerkstrasse 15 
D-70565 Stuttgart 

 
0124 

 
Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar 
og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og 
vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. 
viðauka): 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina 
 með höndunum eða aflmatara sem taka má burt 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 handstýrðu velti- eða færsluborði 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
-  Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu 
 stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
  
Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum  (3. liður A-hluta í IV. 
viðauka) 
 
Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og 
bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu 
með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu 
með sambærileg efni  (4. liður A-hluta í IV. viðauka) 
   
Handkeðjusagir til trésmíða (8. liður A-hluta í IV. 
viðauka) 
 
Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu 
málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr 
með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta 
haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður 
A-hluta í IV. viðauka) 
  

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
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Flutningavagnar, sem safnað er í húsasorpi, eru hlaðnir 
með handafli og hafa þjöppunarbúnað (13. liður  A-
hluta í IV. viðauka) 
 
Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Búnaður til að lyfta fólki þar sem hætta er á falli úr 
lóðréttri hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
 
Fallvarnargrindur (FOPS) (5. liður B-hluta í IV. 
viðauka) 
 
Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til  
4. lið og 7. lið fyrir trésmíðar  (5. liður A-hluta í IV. 
viðauka) 
 

 
LANDESGEWERBEANSTAL
T BAYERN 
PRÜFSTELLE FÜR 
GERÄTESICHERHEIT (LGA) 
Tillystrasse 2 
D-90431 Nürnberg 

 
0125 

 
Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar 
og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og 
vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. 
viðauka): 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina 
 með höndunum eða aflmatara sem taka má burt 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 handstýrðu velti- eða færsluborði 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
-  Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu 
 stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
  
Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum  (3. liður A-hluta í IV. 
viðauka) 
 
Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og 
bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu 
með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu 
með sambærileg efni  (4. liður A-hluta í IV. viðauka) 
   
Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. 
lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með sambærileg 
efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handmataðar tappavélar til trésmíða með mörgum 
verkfærafestingum (6. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með 
sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handkeðjusagir til trésmíða (8. liður A-hluta í IV. 
viðauka) 
 
Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu 
málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr 
með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta 
haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður 
A-hluta í IV. viðauka) 
  
Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir plast þar sem 
vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum  
(10. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
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Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir gúmmí þar sem 
vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum  
(11. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Búnaður til að lyfta fólki þar sem hætta er á falli úr 
lóðréttri hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
 
Rafnæmur búnaður sem hannaður er sérstaklega til að 
skynja fólk svo að tryggja megi öryggi þeirra (ljósnæmir 
rofar, stigmottur, rafsegulnemar, o.s.frv.) (1. liður  
B-hluta í IV. viðauka) 
   
Öryggisrofi sem tryggir öryggishlutverk stjórntækja sem 
nota þarf báðar hendur við (2. liður B-hluta í  
IV. viðauka) 
 
Sjálfvirkir færanlegir skermar sem verja vélarnar sem 
um getur í 9., 10. og 11. lið (3. liður B-hluta í  
IV. viðauka) 

 
 

 
DMT-
ZERTIFIZIERUNGSSTELLE 
DER DMT-GESELLSCHAFT  
FÜR FORSCHUNG UND 
PRÜFUNG mbH 
Franz-Fischer-Weg 61 
D-45307 Essen 
 

 
0158 

 
Vélar, sem ætlaðar eru til notkunar neðanjarðar, af 
eftirfarandi gerðum (12. liður A-hluta í IV. viðauka): 
 
-  vélar sem ganga á brautum; eimreiðar og 
 bremsuvagnar 
 
-  aflknúnar vökvastoðir 
 
-  brunahreyflar til að setja í vélar sem ætlaðar eru til 
 notkunar neðanjarðar  
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.  
 

 
LABORATORIO OFICIAL 
JOSÉ MARÍA DE 
MADARIAGA (LOM) 
Alenza 1-2 
E-28003 Madrid 

 
0163 

 
Vélar, sem ætlaðar eru til notkunar neðanjarðar, af 
eftirfarandi gerðum (12. liður A-hluta í IV. viðauka): 
 
-  vélar sem ganga á brautum; eimreiðar og 
 bremsuvagnar 
 
-  aflknúnar vökvastoðir 
 
-  brunahreyflar til að setja í vélar sem ætlaðar eru til 
 notkunar neðanjarðar  
 
Vélar fyrir framleiðslu á flugeldum (17. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   

 
TÜV RHEINLAND 
Product Safety GmbH 
Am Grauen Stein 
D-51105 Köln 
 
 
 
 
 
 

 
0197 

 
Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar 
og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og 
vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. 
viðauka): 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina 
 með höndunum eða aflmatara sem taka má burt 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 handstýrðu velti- eða færsluborði 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
-  Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu 
 stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
 2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
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Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
  
Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum  (3. liður A-hluta í IV. 
viðauka) 
 
Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og 
bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu 
með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu 
með sambærileg efni  (4. liður A-hluta í IV. viðauka) 
   
Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. 
lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með sambærileg 
efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handmataðar tappavélar til trésmíða með mörgum 
verkfærafestingum (6. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með 
sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handkeðjusagir til trésmíða (8. liður A-hluta í  
IV. viðauka) 
 
Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu 
málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr 
með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta 
haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður 
A-hluta í IV. viðauka) 
  
Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir plast þar sem 
vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum  
(10. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir gúmmí þar sem 
vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum  
(11. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Hlífar og færanleg drifsköft eins og þeim er lýst í lið 
3.4.7 (14. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Búnaður til að lyfta fólki þar sem hætta er á falli úr 
lóðréttri hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
 
Rafnæmur búnaður sem hannaður er sérstaklega til að 
skynja fólk svo að tryggja megi öryggi þeirra (ljósnæmir 
rofar, stigmottur, rafsegulnemar, o.s.frv.) (1. liður  
B-hluta í IV. viðauka) 
   
Öryggisrofi sem tryggir öryggishlutverk stjórntækja sem 
nota þarf báðar hendur við (2. liður B-hluta í IV. 
viðauka) 
 
Sjálfvirkir færanlegir skermar sem verja vélarnar sem 
um getur í 9., 10. og 11. lið (3. liður B-hluta í IV. 
viðauka) 
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AGENZIA NAZIONALE 
CERTIFICAZIONE 
COMPONENTI E PRODOTTI 
SRL - ANCCP 
Via, Bronzino 3 
I-20133 Milano 

 
0302 

 
Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar 
og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og 
vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í  
IV. viðauka): 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina 
 með höndunum eða aflmatara sem taka má burt 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 handstýrðu velti- eða færsluborði 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
-  Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu 
 stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
  
Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum  (3. liður A-hluta í IV. 
viðauka) 
 
Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og 
bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu 
með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu 
með sambærileg efni  (4. liður A-hluta í IV. viðauka) 
   
Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til  
4. lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með 
sambærileg efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handmataðar tappavélar til trésmíða með mörgum 
verkfærafestingum (6. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með 
sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handkeðjusagir til trésmíða (8. liður A-hluta í  
IV. viðauka) 
 
Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu 
málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr 
með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta 
haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður 
A-hluta í IV. viðauka) 

  

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   

 
ISTITUTO CERTIFICAZIONE 
EUROPEA SRL (ICE) 
Via Garibaldi, 20 
I-40011 Anzola Emilia (BO) 

 
0303 

 
Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar 
og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og 
vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. 
viðauka): 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina 
 með höndunum eða aflmatara sem taka má burt 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 handstýrðu velti- eða færsluborði 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
-  Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu 
 stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
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Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
  
Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum  (3. liður A-hluta í IV. 
viðauka) 
 
Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og 
bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu 
með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu 
með sambærileg efni  (4. liður A-hluta í IV. viðauka) 
   
Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. 
lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með sambærileg 
efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handmataðar tappavélar til trésmíða með mörgum 
verkfærafestingum (6. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með 
sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handkeðjusagir til trésmíða (8. liður A-hluta í IV. 
viðauka) 
 
Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu 
málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr 
með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta 
haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður 
A-hluta í IV. viðauka) 
  
Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir plast þar sem 
vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum  
(10. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir gúmmí þar sem 
vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum  
(11. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Vélar, sem ætlaðar eru til notkunar neðanjarðar, af 
eftirfarandi gerðum (12. liður A-hluta í IV. viðauka): 
 
-  vélar sem ganga á brautum; eimreiðar og 
 bremsuvagnar, 
 
-  aflknúnar vökvastoðir, 
 
-  brunahreyflar til að setja í vélar sem ætlaðar eru til 
 notkunar neðanjarðar  
 
Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 

 
TNO CERTIFICATION BV 
Schoemakerstraat 97 
Postbus 6080 
2600 JA Delft 
Nederland 

 
0336 

 
Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar 
og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og 
vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. 
viðauka): 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina 
 með höndunum eða aflmatara sem taka má burt 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 handstýrðu velti- eða færsluborði 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
-  Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu 
 stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
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Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
  
Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum  (3. liður A-hluta í IV. 
viðauka) 
 
Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og 
bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu 
með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu 
með sambærileg efni  (4. liður A-hluta í IV. viðauka) 
   
Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til  
4. lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með 
sambærileg efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handmataðar tappavélar til trésmíða með mörgum 
verkfærafestingum (6. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með 
sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handkeðjusagir til trésmíða (8. liður A-hluta í  
IV. viðauka) 
 
Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu 
málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr 
með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta 
haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður 
A-hluta í IV. viðauka) 
  
Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir plast þar sem 
vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum 
(10. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir gúmmí þar sem 
vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum  
(11. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Hlífar og færanleg drifsköft eins og þeim er lýst í lið 
3.4.7 (14. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka) 
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FACHAUSSCHUSS 
“ELEKTROTECHNIK” PRÜF- 
UND 
ZERTIFIZIERUNGSSTELLE 
IM BG-(PRÜFZERT) 
Gustav-Heinemann-Ufer 130 
D-50968 Köln 

 
0340 

 

 
Rafnæmur búnaður sem hannaður er sérstaklega til að 
skynja fólk svo að tryggja megi öryggi þeirra (ljósnæmir 
rofar, stigmottur, rafsegulnemar, o.s.frv.) (1. liður B-
hluta í IV. viðauka) 
   
Öryggisrofi sem tryggir öryggishlutverk stjórntækja sem 
nota þarf báðar hendur við (2. liður B-hluta í IV. 
viðauka) 
 
Sjálfvirkir færanlegir skermar sem verja vélarnar sem 
um getur í 9., 10. og 11. lið (3. liður B-hluta í IV. 
viðauka) 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   

 
KEMA REGISTERED 
QUALITY BV 
Utrechtseweg 310 
Postbus 9035 
6800 ET Arnhem 
Nederland 

 
0344 

 
Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar 
og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og 
vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. 
viðauka): 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina 
 með höndunum eða aflmatara sem taka má burt 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 handstýrðu velti- eða færsluborði 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
-  Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu 
 stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
Handkeðjusagir til trésmíða (8. liður A-hluta í IV. 
viðauka) 
 
Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu 
málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr 
með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta 
haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður 
A-hluta í IV. viðauka) 
  
Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir plast þar sem 
vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum  
(10. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir gúmmí þar sem 
vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum  
(11. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Rafnæmur búnaður sem hannaður er sérstaklega til að 
skynja fólk svo að tryggja megi öryggi þeirra (ljósnæmir 
rofar, stigmottur, rafsegulnemar, o.s.frv.) (1. liður B-
hluta í IV. viðauka) 
   
Öryggisrofi sem tryggir öryggishlutverk stjórntækja sem 
nota þarf báðar hendur við (2. liður B-hluta í IV. 
viðauka) 
 
Sjálfvirkir færanlegir skermar sem verja vélarnar sem 
um getur í 9., 10. og 11. lið (3. liður B-hluta í  
IV. viðauka) 
 
Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og 
bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum til kjötvinnslu eða 
vinnslu með sambærileg efni  (hluti af 4. lið A-hluta í 
IV. viðauka) 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
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SGS UNITED KINGDOM Ltd 
SGS House 
Johns Lane 
Trividale 
B69 3HX 
Warley 
West Midlands 
United Kingdom 

 
0353 

 
Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar 
og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og 
vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. 
viðauka): 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina 
 með höndunum eða aflmatara sem taka má burt 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 handstýrðu velti- eða færsluborði 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
-  Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu 
 stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
  
Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum  (3. liður A-hluta í IV. 
viðauka) 
 
Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og 
bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu 
með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu 
með sambærileg efni  (4. liður A-hluta í IV. viðauka) 
   
Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. 
lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með sambærileg 
efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handmataðar tappavélar til trésmíða með mörgum 
verkfærafestingum (6. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með 
sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handkeðjusagir til trésmíða (8. liður A-hluta í  
IV. viðauka) 
 
Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu 
málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr 
með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta 
haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður 
A-hluta í IV. viðauka) 
  
 
Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir plast þar sem 
vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum  
(10. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
 
Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir gúmmí þar sem 
vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum  
(11. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
 
Vélar, sem ætlaðar eru til notkunar neðanjarðar, af 
eftirfarandi gerðum (12. liður A-hluta í IV. viðauka): 
 
-  vélar sem ganga á brautum; eimreiðar og 
 bremsuvagnar 
 
- aflknúnar vökvastoðir 
 
brunahreyflar til að setja í vélar sem ætlaðar eru til 
notkunar neðanjarðar  

 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
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Hlífar og færanleg drifsköft eins og þeim er lýst í lið 
3.4.7 (14. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
 
Búnaður til að lyfta fólki þar sem hætta er á falli úr 
lóðréttri hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
 
Rafnæmur búnaður sem hannaður er sérstaklega til að 
skynja fólk svo að tryggja megi öryggi þeirra (ljósnæmir 
rofar, stigmottur, rafsegulnemar, o.s.frv.) (1. liður B-
hluta í IV. viðauka) 
   
Öryggisrofi sem tryggir öryggishlutverk stjórntækja sem 
nota þarf báðar hendur við (2. liður B-hluta í IV. 
viðauka) 

   
Sjálfvirkir færanlegir skermar sem verja vélarnar sem 
um getur í 9., 10. og 11. lið (3. liður B-hluta í IV. 
viðauka) 
 

 
ITS TESTING AND 
CERTIFICATION Ltd 
ITS House 
Cleeve Road 
Leatherhead 
KT22 7SB 
Surrey 
United Kingdom 

 
0359 

 
Rafnæmur búnaður sem hannaður er sérstaklega til að 
skynja fólk svo að tryggja megi öryggi þeirra (ljósnæmir 
rofar, stigmottur, rafsegulnemar, o.s.frv.) (1. liður B-
hluta í IV. viðauka) 
   
Öryggisrofi sem tryggir öryggishlutverk stjórntækja sem 
nota þarf báðar hendur við (2. liður B-hluta í IV. 
viðauka) 

   
Sjálfvirkir færanlegir skermar sem verja vélarnar sem 
um getur í 9., 10. og 11. lið (3. liður B-hluta í IV. 
viðauka) 
  
Veltigrindur (ROPS) (4. liður B-hluta í IV. viðauka) 
  
Fallvarnargrindur (FOPS) (5. liður B-hluta í IV. 
viðauka) 
 
Allar vélar sem eru taldar upp í A-hluta IV. viðauka (að 
undanskildum 16. og 17. lið í A-hluta) 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   

 
DEUTSCHE PRÜFSTELLE 
FÜR LAND- UND 
FORSTTECHNIK (DPLF) 
Weissensteinstrasse 70/72 
D-34114  Kassel 

 
0363 

 
Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar 
og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og 
vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. 
viðauka): 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina 
 með höndunum eða aflmatara sem taka má burt 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 handstýrðu velti- eða færsluborði 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
-  Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu 
 stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
Handkeðjusagir til trésmíða (8. liður A-hluta í IV. 
viðauka) 
 
Hlífar og færanleg drifsköft eins og þeim er lýst í lið 
3.4.7 (14. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
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Veltigrindur (ROPS) (4. liður B-hluta í IV. viðauka) 
  
Fallvarnargrindur (FOPS) (5. liður B-hluta í  
IV. viðauka) 
 
Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og 
bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu 
með sambærileg efni (hluti af 4. lið A-hluta í  
IV. viðauka) 
 
 

 
ELOT – HELLENIC 
ORGANISATION FOR 
STANDARDISATION 
Archarnon Street 313 
GR-11145 Athens 

 
0365 

 
Allar vélar sem eru taldar upp í  IV. viðauka 

 
Móttaka tæknigagna  
 

 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
  
 

 
VDE - VERBAND 
DEUTSHCER 
ELEKTROTECHNIKER e.V. 
Merianstrasse 28 
D-63069 Offenbach 

 
0366 

 
Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar 
og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og 
vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. 
viðauka): 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina 
 með höndunum eða aflmatara sem taka má burt 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 handstýrðu velti- eða færsluborði 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
-  Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu 
 stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
  
Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum  (3. liður A-hluta í  
IV. viðauka) 
  
Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og 
bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu 
með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu 
með sambærileg efni  (4. liður A-hluta í IV. viðauka) 
   
Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til  
4. lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með 
sambærileg efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handmataðar tappavélar til trésmíða með mörgum 
verkfærafestingum  (6. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með 
sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handkeðjusagir til trésmíða (8. liður A-hluta í  
IV. viðauka) 
 
Rafnæmur búnaður sem hannaður er sérstaklega til að 
skynja fólk svo að tryggja megi öryggi þeirra (ljósnæmir 
rofar, stigmottur, rafsegulnemar, o.s.frv.) (1. liður  
B-hluta í IV. viðauka) 
   
Öryggisrofi sem tryggir öryggishlutverk stjórntækja sem 
nota þarf báðar hendur við (2. liður B-hluta í  
IV. viðauka) 
 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
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LABORATORI GENERAL 
D’ASSAIGS I 
INVESTIGACIONS 
Ctra. de Acceso a la Faculdad 
de Medicina de la UAB 
E-08290 Cerdanyola del Vallès 

 
0370 

 
Allar vörur sem eru taldar upp í IV. viðauka 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
 

 
CENTRE TECHNIQUE DU 
BOIS ET DE 
L’AMEUBLEMENT (CTBA) 
10, avenue de Saint-Mandé 
F-75012 Paris 

 
0380 

 
Handkeðjusagir til trésmíða (8. liður A-hluta í  
IV. viðauka) 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
 

 
ASSOCIATION POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DE 
L’INSTITUT DE LA VIANDE 
(ADIV) 
BP 3 
Saint-Jean 
F-63015 Clermont-Ferrand 
Cedex 

 
0381 

 
Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar 
og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og 
vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. 
viðauka): 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina 
 með höndunum eða aflmatara sem taka má burt 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 handstýrðu velti- eða færsluborði 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
-  Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu 
 stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
 
Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og 
bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu 
með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu 
með sambærileg efni  (4. liður A-hluta í IV. viðauka) 
  
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   

 
AIF SERVICES SA (AIF) 
Zone industrielle de Magré 
BP 308 
F-87008 Limoges Cedex 

 
0384 

 
Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu 
málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr 
með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta 
haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður 
A-hluta í IV. viðauka) 
 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
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ASSOCIATION 
INTERPROFESSION-NELLE 
DE FRANCE (AINF) 
Zone industrielle – rue Marcel-
Dassault 
BP 259 
F-59472 Seclin Cedex 

 
0385 

 
Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu 
málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr 
með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta 
haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður 
A-hluta í IV. viðauka) 
 
Flutningavagnar, sem safnað er í húsasorpi, eru hlaðnir 
með handafli og hafa þjöppunarbúnað (13. liður  A-
hluta í IV. viðauka) 
 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 2. 
undirliður c-liðar 2. 
mgr. 8. gr.   
 

 
APAVE ALSACIENNE 
2, rue Thiers 
BP 1347 
F-68056 Mulhouse Cedex 

 
0387 

 
Flutningavagnar, sem safnað er í húsasorpi, eru hlaðnir 
með handafli og hafa þjöppunarbúnað (13. liður  A-
hluta í IV. viðauka) 
 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
 

 
CENTRE NATIONAL DU 
MACHINISME AGRICOLE, 
DU GÉNIE RURAL, DES 
EAUX ET FORÉTS 
(CEMAGREF) 
Parc de Tourvoie 
BP 121 
F-92185 Antony Cedex 

 
0388 

 
Hlífar og færanleg drifsköft eins og þeim er lýst í lið 
3.4.7 (14. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
 
Veltigrindur (ROPS) (4. liður B-hluta í IV. viðauka) 
  
 
Fallvarnargrindur (FOPS) (5. liður B-hluta í IV. 
viðauka) 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
 

 
FACHAUSSCHUSS 
FLEISCHWIRTSCHAFT 
PRÜF- UND 
ZERTIFIZIERUNGSSTELLE 
IM BG-(PRÜFZERT) 
Lortzingstrasse 2 
D-55127 Mainz 

 
0391 

 
Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar 
og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og 
vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. 
viðauka): 
  
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina 
 með höndunum eða aflmatara sem taka má burt 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 handstýrðu velti- eða færsluborði 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
-  Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu 
 stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og 
bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum, til kjötvinnslu eða 
vinnslu með sambærileg efni  (hluti af 4. lið A-hluta í 
IV. viðauka) 
 
 
 
 
 
 
   

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
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FACHAUSSCHUSS HOLZ 
PRÜF- UND 
ZERTIFIZIERUNGSSTELLE 
IM BG 
(PRÜFZERT) 
Vollmöllerstrasse 11 
D-70563 Stuttgart 

 
0392 

 
Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar 
og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og 
vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. 
viðauka): 
  
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina 
 með höndunum eða aflmatara sem taka má burt 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 handstýrðu velti- eða færsluborði 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
-  Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu 
 stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
  
Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum  (3. liður A-hluta í IV. 
viðauka) 
  
 
Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. 
lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með sambærileg 
efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handmataðar tappavélar til trésmíða með mörgum 
verkfærafestingum  (6. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með 
sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
 
Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og 
bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum til trésmíða eða vinnslu 
með sambærileg efni (hluti af 4. lið A-hluta í IV. 
viðauka) 
 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   

 
FACHAUSSCHUSS EISEN 
UND METALL III UND 
HEBEZEUGE PRÜF- UND 
ZERTIFIZIERUNGSSTELLE 
IM BG (PRÜFZERT) 
Kreuzstrasse 45 
D-40210 Düsseldorf 

 
0393 

 
Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu 
málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr 
með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta 
haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður 
A-hluta í IV. viðauka) 
 
Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir plast þar sem 
vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum  
(10. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir gúmmí þar sem 
vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum 
(11. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Búnaður til að lyfta fólki þar sem hætta er á falli úr 
lóðréttri hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
 
Rafnæmur búnaður sem hannaður er sérstaklega til að 
skynja fólk svo að tryggja megi öryggi þeirra (ljósnæmir 
rofar, stigmottur, rafsegulnemar, o.s.frv.) (1. liður  
B-hluta í IV. viðauka) 
   
Öryggisrofi sem tryggir öryggishlutverk stjórntækja sem 
nota þarf báðar hendur við (2. liður B-hluta í  
IV. viðauka) 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
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Sjálfvirkir færanlegir skermar sem verja vélarnar sem 
um getur í 9., 10. og 11. lið (3. liður B-hluta í IV. 
viðauka) 
  

 
LABORATÓRIOS DEL ÁREA 
DE VERIFICACIÓN DE 
MAQUINERIA CENTRO 
NACIONAL DE VERFICA-
CION DE MAQUINERIA DE 
VISCAYA DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE SEGU- 
RIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO 
Camino de la Dinamita s/n 
E-48903 Baracaldo 

 
0394 

 
Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar 
og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og 
vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. 
viðauka): 
  
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina 
 með höndunum eða aflmatara sem taka má burt 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 handstýrðu velti- eða færsluborði 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
-  Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu 
 stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
  
Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum  (3. liður A-hluta í IV. 
viðauka) 
  
Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. 
lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með sambærileg 
efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handmataðar tappavélar til trésmíða með mörgum 
verkfærafestingum  (6. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með 
sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handkeðjusagir til trésmíða (8. liður A-hluta í IV. 
viðauka) 
 
Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu 
málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr 
með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta 
haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður 
A-hluta í IV. viðauka) 
 
Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og 
bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu 
með sambærileg efni (hluti af 4. lið A-hluta í IV. 
viðauka) 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
 2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   

 
DANSK TEKNOLOGISK 
INSTITUT - INDUSTRIEL 
TEKNOLOGI 
Teknologiparken 
DK-8000 Århus C 

 
0396 

 
Allar vörur sem eru taldar upp í IV. viðauka 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
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ORGANISMO 
CERTIFICAZIONE EUROPEA 
(OCE) 
Via Ancona, 21 
I-00198 Roma 

 
0397 

 
Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar 
og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og 
vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. 
viðauka): 
  
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina 
 með höndunum eða aflmatara sem taka má burt 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 handstýrðu velti- eða færsluborði 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
-  Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu 
 stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
  
Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. 
lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með sambærileg 
efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handmataðar tappavélar til trésmíða með mörgum 
verkfærafestingum  (6. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
 
Handkeðjusagir til trésmíða (8. liður A-hluta í IV. 
viðauka) 
 
Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu 
málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr 
með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta 
haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður 
A-hluta í IV. viðauka) 
 
Vélar, sem ætlaðar eru til notkunar neðanjarðar, af 
eftirfarandi gerðum (12. liður A-hluta í IV. viðauka): 
 
-  vélar sem ganga á brautum; eimreiðar og 
 bremsuvagnar 
 
-  aflknúnar vökvastoðir 
 
Hlífar og færanleg drifsköft eins og þeim er lýst í lið 
3.4.7 (14. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og 
bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum til trésmíða eða vinnslu 
með sambærileg efni  (hluti af 4. lið A-hluta í IV. 
viðauka) 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   

 
ISTITUTO RICERCHE, 
PROVE E ANALISI (CPM) 
Via Artigiani, 63 
I-25040 Bienno (BS) 

 
0398 

 
Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar 
og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og 
vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. 
viðauka): 
  
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina 
 með höndunum eða aflmatara sem taka má burt 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 handstýrðu velti- eða færsluborði 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
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-  Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu 
 stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
  
Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og 
bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu 
með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu 
með sambærileg efni  (4. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handkeðjusagir til trésmíða (8. liður A-hluta í IV. 
viðauka) 
 
Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu 
málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr 
með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta 
haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður 
A-hluta í IV. viðauka) 
 
 
Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir plast þar sem 
vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum   
(10. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
 
Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir gúmmí þar sem 
vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum  
(11. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Flutningavagnar, sem safnað er í húsasorpi, eru hlaðnir 
með handafli og hafa þjöppunarbúnað (13. liður   
A-hluta í IV. viðauka) 
 
Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Búnaður til að lyfta fólki þar sem hætta er á falli úr 
lóðréttri hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
 
Öryggisrofi sem tryggir öryggishlutverk stjórntækja sem 
nota þarf báðar hendur við (2. liður B-hluta í IV. 
viðauka) 
   
 
 

 
ABOMA + KEBOMA BV 
Galvanistraat 1 
Postbus 141 
6710 BC Ede 
Nederland 

 
0399 

 
Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Búnaður til að lyfta fólki þar sem hætta er á falli úr 
lóðréttri hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
 
Veltigrindur (ROPS) (4. liður B-hluta í IV. viðauka) 
  
Fallvarnargrindur (FOPS) (5. liður B-hluta í  
IV. viðauka) 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
 

 
STICHTING NEDERLANDS 
INSTITUUT VOOR 
LIFTTECHNIEK 
(LIFTINSTITUUT) 
Buikslotermeerplein 381 
Postbus 36027 
1025 XE Amsterdam 
Nederland 

 
0400 

 
Flutningavagnar, sem safnað er í húsasorpi, eru hlaðnir 
með handafli og hafa þjöppunarbúnað (13. liður   
A-hluta í IV. viðauka) 
 
 
 
Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Búnaður til að lyfta fólki þar sem hætta er á falli úr 
lóðréttri hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
 
 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
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SVERIGES PROVNINGS- 
OCH FORSKINGSINSTITUT 
(SP) 
Box 857 
S-501 15 Båros 

 
0402 

 
Rafnæmur búnaður sem hannaður er sérstaklega til að 
skynja fólk svo að tryggja megi öryggi þeirra (ljósnæmir 
rofar, stigmottur, rafsegulnemar, o.s.frv.) (1. liður B-
hluta í IV. viðauka) 
   
Öryggisrofi sem tryggir öryggishlutverk stjórntækja sem 
nota þarf báðar hendur við (2. liður B-hluta í IV. 
viðauka) 
 
Sjálfvirkir færanlegir skermar sem verja vélarnar sem 
um getur í 9., 10. og 11. lið (3. liður B-hluta í IV. 
viðauka) 
  

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 2. 
undirliður c-liðar 2. 
mgr. 8. gr.   

 
SVENSK MASKINPROVNING 
(SMP) 
Fyrisborgsgatan 3 
S-754 50 Uppsala 

 
0404 

 
Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar 
og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og 
vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. 
viðauka): 
  
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina 
 með höndunum eða aflmatara sem taka má burt 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 handstýrðu velti- eða færsluborði 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
-  Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu 
 stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
  
Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum  (3. liður A-hluta í IV. 
viðauka) 
  
Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. 
lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með sambærileg 
efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með 
sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handkeðjusagir til trésmíða (8. liður A-hluta í IV. 
viðauka) 
 
Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu 
málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr 
með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta 
haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður 
A-hluta í IV. viðauka) 
 
-  vélar sem ganga á brautum; eimreiðar og 
 bremsuvagnar 
 
-  brunahreyflar til að setja í vélar sem ætlaðar eru til 
 notkunar neðanjarðar  
 
Flutningavagnar, sem safnað er í húsasorpi, eru hlaðnir 
með handafli og hafa þjöppunarbúnað (13. liður  A-
hluta í IV. viðauka) 
 
Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Veltigrindur (ROPS) (4. liður B-hluta í IV. viðauka) 
  
Fallvarnargrindur (FOPS) (5. liður B-hluta í IV. 
viðauka) 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
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Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og 
bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum til trésmíða eða vinnslu 
með sambærileg efni  (hluti af 4. lið A-hluta í IV. 
viðauka) 
   
Vélar, sem ætlaðar eru til notkunar neðanjarðar, af 
eftirfarandi gerðum (hluti af 12. lið A-hluta í IV. 
viðauka) 
 
Búnaður til að lyfta fólki þar sem hætta er á falli úr 
lóðréttri hæð sem er yfir þrír metrar (takmarkað við 
hreyfanlega vinnupalla 16. liður A-hluta í IV. viðauka) 
   

 
ISTITUTO GIORDANO SpA 
(GIORDANO) 
Via Rossini, 2 
I-47041 Bellaria – Igea (RN) 

 
0407 

 
Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar 
og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og 
vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. 
viðauka): 
  
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina 
 með höndunum eða aflmatara sem taka má burt 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 handstýrðu velti- eða færsluborði 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
-  Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu 
 stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
  
 
Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum  (3. liður A-hluta í IV. 
viðauka) 
  
Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og 
bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu 
með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu 
með sambærileg efni  (4. liður A-hluta í IV. viðauka) 
  
Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. 
lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með sambærileg 
efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handmataðar tappavélar til trésmíða með mörgum 
verkfærafestingum  (6. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með 
sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
 
Handkeðjusagir til trésmíða (8. liður A-hluta í IV. 
viðauka) 
 
Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu 
málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr 
með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta 
haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður 
A-hluta í IV. viðauka) 
 
 
Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir plast þar sem 
vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum  
(10. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
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Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir gúmmí þar sem 
vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum  
(11. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Vélar, sem ætlaðar eru til notkunar neðanjarðar, af 
eftirfarandi gerðum (12. liður A-hluta í IV. viðauka): 
 
-  vélar sem ganga á brautum; eimreiðar og 
 bremsuvagnar 
 
-  aflknúnar vökvastoðir 
 
-  brunahreyflar til að setja í vélar sem ætlaðar eru til 
 notkunar neðanjarðar  
 
Flutningavagnar, sem safnað er í húsasorpi, eru hlaðnir 
með handafli og hafa þjöppunarbúnað (13. liður   
A-hluta í IV. viðauka) 
 
Hlífar og færanleg drifsköft eins og þeim er lýst í lið 
3.4.7 (14. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
 
 

 
TÜV ÖSTERREICH 
TÜV-A 
Krugerstrasse 16 
A-1015 Wien 

 
0408 

 
Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar 
og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og 
vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. 
viðauka): 
  
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina 
 með höndunum eða aflmatara sem taka má burt 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 handstýrðu velti- eða færsluborði 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
-  Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu 
 stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
  
 
Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum  (3. liður A-hluta í  
IV. viðauka) 
  
Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og 
bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu 
með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu 
með sambærileg efni  (4. liður A-hluta í IV. viðauka) 
   
Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. 
lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með sambærileg 
efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handmataðar tappavélar til trésmíða með mörgum 
verkfærafestingum  (6. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með 
sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handkeðjusagir til trésmíða (8. liður A-hluta í  
IV. viðauka) 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
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Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu 
málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr 
með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta 
haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður 
A-hluta í IV. viðauka) 
 
 
Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir plast þar sem 
vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum  
(10. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
 
Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir gúmmí þar sem 
vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum  
(11. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Vélar, sem ætlaðar eru til notkunar neðanjarðar, af 
eftirfarandi gerðum (12. liður A-hluta í IV. viðauka): 
 
-  vélar sem ganga á brautum; eimreiðar og 
 bremsuvagnar 
 
-  aflknúnar vökvastoðir 
 
-  brunahreyflar til að setja í vélar sem ætlaðar eru til 
 notkunar neðanjarðar   
 
Flutningavagnar, sem safnað er í húsasorpi, eru hlaðnir 
með handafli og hafa þjöppunarbúnað (13. liður  A-
hluta í IV. viðauka) 
 
Hlífar og færanleg drifsköft eins og þeim er lýst í lið 
3.4.7 (14. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Búnaður til að lyfta fólki þar sem hætta er á falli úr 
lóðréttri hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
 
Rafnæmur búnaður sem hannaður er sérstaklega til að 
skynja fólk svo að tryggja megi öryggi þeirra (ljósnæmir 
rofar, stigmottur, rafsegulnemar, o.s.frv.) (1. liður B-
hluta í IV. viðauka) 
   
Öryggisrofi sem tryggir öryggishlutverk stjórntækja sem 
nota þarf báðar hendur við (2. liður B-hluta í IV. 
viðauka) 

   
Sjálfvirkir færanlegir skermar sem verja vélarnar sem 
um getur í 9., 10. og 11. lið (3. liður B-hluta í IV. 
viðauka) 
  
Fallvarnargrindur (FOPS) (5. liður B-hluta í IV. 
viðauka) 
  

 
SAO KONTROLL AB (SAQ) 
Box 49306 
S-100 29 Stockholm 

 
0409 

 
Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar 
og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og 
vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. 
viðauka): 
  
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina 
 með höndunum eða aflmatara sem taka má burt 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 handstýrðu velti- eða færsluborði 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
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-  Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu 
 stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
  
 
Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum  (3. liður A-hluta í IV. 
viðauka) 
  
Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og 
bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu 
með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu 
með sambærileg efni  (4. liður A-hluta í IV. viðauka) 
   
Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. 
lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með sambærileg 
efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handmataðar tappavélar til trésmíða með mörgum 
verkfærafestingum  (6. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með 
sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu 
málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr 
með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta 
haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður 
A-hluta í IV. viðauka) 
 
Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir plast þar sem 
vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum  
(10. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir gúmmí þar sem 
vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum  
(11. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Búnaður til að lyfta fólki þar sem hætta er á falli úr 
lóðréttri hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
  
Rafnæmur búnaður sem hannaður er sérstaklega til að 
skynja fólk svo að tryggja megi öryggi þeirra (ljósnæmir 
rofar, stigmottur, rafsegulnemar, o.s.frv.) (1. liður B-
hluta í IV. viðauka) 
   
Öryggisrofi sem tryggir öryggishlutverk stjórntækja sem 
nota þarf báðar hendur við (2. liður B-hluta í IV. 
viðauka) 
   
 
Sjálfvirkir færanlegir skermar sem verja vélarnar sem 
um getur í 9., 10. og 11. lið (3. liður B-hluta í IV. 
viðauka) 
  
 

 
SEMKO AB 
Torshamnsgatan 43 
S-164 22 Kista 

 
0413 

 
Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar 
og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og 
vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. 
viðauka): 
  
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina 
 með höndunum eða aflmatara sem taka má burt 
 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
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-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 handstýrðu velti- eða færsluborði 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
-  Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu 
 stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með 
sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handkeðjusagir til trésmíða (8. liður A-hluta í IV. 
viðauka) 
 
Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og 
bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu 
með sambærileg efni (hluti af 4. lið A-hluta í IV. 
viðauka) 
 
Eftirfarandi vélar takmarkast við þær 
sem eru rafknúnar og með afl sem fer 
ekki yfir 4 kW 
 

2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   

 
FACHAUSSCHUSS 
“VERKEHR” PRÜF- UND 
ZERTIFIZIERUNGSSTELLE 
IM BG (PRÜFZERT) 
Ottenser Hauptstrasse 54 
D-22765 Hamburg 

 
0417 

 
Flutningavagnar, sem safnað er í húsasorpi, eru hlaðnir 
með handafli og hafa þjöppunarbúnað (13. liður  A-
hluta í IV. viðauka) 
 
 
Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Búnaður til að lyfta fólki þar sem hætta er á falli úr 
lóðréttri hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
  
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   

 
FACHAUSSCHUSS 
“CHEMIE” PRÜF- UND 
ZERTIFIZIERUNGSSTELLE 
IM BG (PRÜFZERT) 
Heidenkampsweg 73 
D-20097 Hamburg 

 
0418 

 
Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir plast þar sem 
vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum  
(10. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
 
Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir gúmmí þar sem 
vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum  
(11. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
 

 
INSPECTA OY 
PL 44 
FIN-00811 Helsinki 

 
0424 

 
Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Búnaður til að lyfta fólki þar sem hætta er á falli úr 
lóðréttri hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
  
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
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ISTITUTO DI 
CERTIFICAZIONE 
INDUSTRIALE PER LA 
MECCANICA 
(ICIM) 
Via Giardino 4 
I-20123 Milano 

 
0425 

 
Handkeðjusagir til trésmíða (8. liður A-hluta í IV. 
viðauka) 
 
Flutningavagnar, sem safnað er í húsasorpi, eru hlaðnir 
með handafli og hafa þjöppunarbúnað (13. liður  A-
hluta í IV. viðauka) 
 
Hlífar og færanleg drifsköft eins og þeim er lýst í lið 
3.4.7 (14. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
 
Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   

 
ISTITUTO RICERCHE 
BREDA – TÜV ITALIA – TÜV 
BAYERN (ITALCERT) 
Viale Sarca, 336 
I-20126 Milano 

 
0426 

 
Allar vörur sem eru taldar upp í IV. viðauka 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
 

 
ZERTIFIZIERUNGSSTELLE 
FÜR 
QUALITÄTSSICHERUNGSSY
STEME UND PRODUKTE 
DES STAATLICHEN 
MATERIALPRÜFUNGSAMT 
NORD-RHEIN-WESTFALEN 
(MPA NRW) 
Marsbruchstrasse 186 
D-44287 Dortmund 

 
0432 

 
Vélar, sem ætlaðar eru til notkunar neðanjarðar, af 
eftirfarandi gerðum (12. liður A-hluta í IV. viðauka): 
 
-  aflknúnar vökvastoðir 
 
 
 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
 

 
DET NORSKE VERITAS 
REGION NORGE AS 
DNV RN 
Veritasveien 1 
N-1322 Høvik 

 
0434 

 
Allar vörur sem eru taldar upp í IV. viðauka 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
 

 
AMTRI VERITAS Ltd 
Hulley Road 
SK10 2NE 
Macclesfield 
Cheshire 
United Kingdom 

 
0463 

 
Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar 
og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og 
vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. 
viðauka): 
  
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina 
 með höndunum eða aflmatara sem taka má burt 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 handstýrðu velti- eða færsluborði 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
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-  Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu 
 stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
  
Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum  (3. liður A-hluta í IV. 
viðauka) 
  
Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og 
bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu 
með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu 
með sambærileg efni  (4. liður A-hluta í IV. viðauka) 
   
Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. 
lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með sambærileg 
efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handmataðar tappavélar til trésmíða með mörgum 
verkfærafestingum  (6. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með 
sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
 
Handkeðjusagir til trésmíða (8. liður A-hluta í IV. 
viðauka) 
 
Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu 
málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr 
með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta 
haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður 
A-hluta í IV. viðauka) 
 
 
Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir plast þar sem 
vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum   
(10. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
 
Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir gúmmí þar sem 
vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum  
(11. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
 
Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Rafnæmur búnaður sem hannaður er sérstaklega til að 
skynja fólk svo að tryggja megi öryggi þeirra (ljósnæmir 
rofar, stigmottur, rafsegulnemar, o.s.frv.) (1. liður B-
hluta í IV. viðauka) 
   
Öryggisrofi sem tryggir öryggishlutverk stjórntækja sem 
nota þarf báðar hendur við (2. liður B-hluta í IV. 
viðauka) 
   
 
Sjálfvirkir færanlegir skermar sem verja vélarnar sem 
um getur í 9., 10. og 11. lið (3. liður B-hluta í IV. 
viðauka) 
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CENTRO DE APOIO À 
INDÚSTRIA 
METALOMECÂNICA 
(CATIM) 
Rua dos Plátanos, 197 
P-4100 Porto 

 
0464 

 
Allar vörur sem eru taldar upp í IV. viðauka 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
 

 
AEA TECHNOLOGY plc 
D5, Culham 
Abingdon 
OX14 3DB 
Oxfordshire 
United Kingdom 

 
0466 

 
Allar vörur sem eru taldar upp í IV. viðauka 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
 

 
NEMKO AS 
Gaustadalleen 30 
PO Box 73 Blindern 
N-0314 Oslo 

 
0470 

 
Allar vörur sem eru taldar upp í IV. viðauka 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   

 
REGISTRO ITALIANO 
NAVALE (RINA) 
Via Corsica 12 
I-16128 Genova 

 
0474 

 
Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu 
málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr 
með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta 
haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður 
A-hluta í IV. viðauka) 
 
 
Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir plast þar sem 
vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum  
(10. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
 
Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir gúmmí þar sem 
vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum  
(11. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Vélar, sem ætlaðar eru til notkunar neðanjarðar, af 
eftirfarandi gerðum (12. liður A-hluta í IV. viðauka): 
 
-  vélar sem ganga á brautum; eimreiðar og 
 bremsuvagnar 
 
-  aflknúnar vökvastoðir 
 
-  brunahreyflar til að setja í vélar sem ætlaðar eru til 
 notkunar neðanjarðar  
 
Flutningavagnar, sem safnað er í húsasorpi, eru hlaðnir 
með handafli og hafa þjöppunarbúnað (13. liður  A-
hluta í IV. viðauka) 
 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
 2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
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Hlífar og færanleg drifsköft eins og þeim er lýst í lið 
3.4.7 (14. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Búnaður til að lyfta fólki þar sem hætta er á falli úr 
lóðréttri hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
 
Rafnæmur búnaður sem hannaður er sérstaklega til að 
skynja fólk svo að tryggja megi öryggi þeirra (ljósnæmir 
rofar, stigmottur, rafsegulnemar, o.s.frv.) (1. liður B-
hluta í IV. viðauka) 
   
Öryggisrofi sem tryggir öryggishlutverk stjórntækja sem 
nota þarf báðar hendur við (2. liður B-hluta í IV. 
viðauka) 

   
Sjálfvirkir færanlegir skermar sem verja vélarnar sem 
um getur í 9., 10. og 11. lið (3. liður B-hluta í IV. 
viðauka) 
  
Fallvarnargrindur (FOPS) (5. liður B-hluta í IV. 
viðauka) 
  
 

 
ISTITUTO ITALIANO DELLA 
SALDATURA 
Lungo Bisagno Istria 15 
I-16141 Genova 

 
0745 

 
Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir plast þar sem 
vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum (10. 
liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
 

 
CERMET 
Via Aldo Moro, 22 
I-40068 S.Lazzaro di Savena 
(BO) 

 
0476 

 
Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar 
og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og 
vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. 
viðauka): 
  
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina 
 með höndunum eða aflmatara sem taka má burt 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 handstýrðu velti- eða færsluborði 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
-  Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu 
 stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
  
Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum  (3. liður A-hluta í IV. 
viðauka) 
  
Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og 
bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu 
með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu 
með sambærileg efni  (4. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
 2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   



5.4.2001 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EB Nr. 17/141  
_______________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

   
Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. 
lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með sambærileg 
efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handmataðar tappavélar til trésmíða með mörgum 
verkfærafestingum  (6. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með 
sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu 
málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr 
með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta 
haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður 
A-hluta í IV. viðauka) 
 

 
SLG PRÜF- UND 
ZERTIFIZIERUNGS GmbH 
Burgstädedter Strasse 20 
D-09232 Hartmannsdorf 

 
0494 

 
Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar 
og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og 
vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. 
viðauka): 
  
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina 
 með höndunum eða aflmatara sem taka má burt 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 handstýrðu velti- eða færsluborði 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
-  Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu 
 stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
  
Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum  (3. liður A-hluta í IV. 
viðauka) 
  
Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. 
lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með sambærileg 
efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handmataðar tappavélar til trésmíða með mörgum 
verkfærafestingum  (6. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með 
sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
 
Handkeðjusagir til trésmíða (8. liður A-hluta í IV. 
viðauka) 
 
Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu 
málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr 
með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta 
haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður 
A-hluta í IV. viðauka) 
 
 
Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir plast þar sem 
vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum  
(10. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
 
Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir gúmmí þar sem 
vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum  
(11. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
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Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og 
bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum til trésmíða eða vinnslu 
með sambærileg efni (hluti af 4. lið A-hluta í IV. 
viðauka) 
   
 

 
INDUSTRIAL ENGINEERING 
CONSULTANTS (IEC) 
Via Botticelli, 51 
I-10154 Torino 

 
0495 

 
Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar 
og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og 
vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. 
viðauka): 
  
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina 
 með höndunum eða aflmatara sem taka má burt 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 handstýrðu velti- eða færsluborði 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
-  Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu 
 stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
  
 
Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum  (3. liður A-hluta í IV. 
viðauka) 
  
Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og 
bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu 
með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu 
með sambærileg efni  (4. liður A-hluta í IV. viðauka) 
   
Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. 
lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með sambærileg 
efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handmataðar tappavélar til trésmíða með mörgum 
verkfærafestingum  (6. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu 
málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr 
með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta 
haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður 
A-hluta í IV. viðauka) 
 
Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
    

 
CONSORZIO DNV MODULO 
UNO 
Centro Direzionale Colleoni 
Via Paracelso 20, 
Palazzo Andomeda ingr. 3 
I-20041 Agrate Brianza 
(MI) 

 
0496 

 
Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar 
og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og 
vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. 
viðauka): 
  
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 östu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina 
 með höndunum eða aflmatara sem taka má burt 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 handstýrðu velti- eða færsluborði 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
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-  Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu 
 stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
  
Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum  (3. liður A-hluta í IV. 
viðauka) 
  
Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og 
bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu 
með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu 
með sambærileg efni  (4. liður A-hluta í IV. viðauka) 
   
Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. 
lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með sambærileg 
efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handmataðar tappavélar til trésmíða með mörgum 
verkfærafestingum  (6. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með 
sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handkeðjusagir til trésmíða (8. liður A-hluta í IV. 
viðauka) 
 
Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu 
málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr 
með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta 
haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður 
A-hluta í IV. viðauka) 
 
Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir plast þar sem 
vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum  
(10. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir gúmmí þar sem 
vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum  
(11. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Hlífar og færanleg drifsköft eins og þeim er lýst í lið 
3.4.7 (14. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 

 
STICHTING 
KEURINGSBUREAU HOUT 
(SKH) 
Huizermaatweg 29 
1273 NA Huizen 
Nederland 

 
0502 

 
Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar 
og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og 
vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. 
viðauka): 
  
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina 
 með höndunum eða aflmatara sem taka má burt 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 handstýrðu velti- eða færsluborði 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
-  Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu 
 stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
  
Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum  (3. liður A-hluta í IV. 
viðauka) 
  

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
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Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. 
lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með sambærileg 
efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handmataðar tappavélar til trésmíða með mörgum 
verkfærafestingum  (6. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með 
sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handkeðjusagir til trésmíða (8. liður A-hluta í IV. 
viðauka) 
 
Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og 
bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum til trésmíða eða vinnslu 
með sambærileg efni  (hluti af 4. lið A-hluta í IV. 
viðauka) 
   

 
AGRICULTURAL RESEARCH 
CENTRE OF FINLAND - 
MTT/VAKOLA 
Vakolantie 55 
FIN-03400 Vihti 

 
0504 

 
Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar 
og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og 
vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. 
viðauka): 
  
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina 
 með höndunum eða aflmatara sem taka má burt 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 handstýrðu velti- eða færsluborði 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
-  Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu 
 stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. 
lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með sambærileg 
efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handkeðjusagir til trésmíða (8. liður A-hluta í IV. 
viðauka) 
 
Veltigrindur (ROPS) (4. liður B-hluta í IV. viðauka) 
  
Fallvarnargrindur (FOPS) (5. liður B-hluta í IV. 
viðauka) 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   

 
VENETA ENGINEERING SRL 
Via Lovanio 8/10 
I-37135 Verona 

 
0505 

 
Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar 
og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og 
vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. 
viðauka): 
  
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina 
 með höndunum eða aflmatara sem taka má burt 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 handstýrðu velti- eða færsluborði 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
-  Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu 
 stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
 2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
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Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
  
Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum  (3. liður A-hluta í IV. 
viðauka) 
  
Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og 
bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu 
með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu 
með sambærileg efni  (4. liður A-hluta í IV. viðauka) 
   
Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. 
lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með sambærileg 
efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handmataðar tappavélar til trésmíða með mörgum 
verkfærafestingum  (6. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með 
sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handkeðjusagir til trésmíða (8. liður A-hluta í IV. 
viðauka) 
 
Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu 
málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr 
með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta 
haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður 
A-hluta í IV. viðauka) 
 
Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir plast þar sem 
vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum  
 (10. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir gúmmí þar sem 
vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum  
(11. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Vélar, sem ætlaðar eru til notkunar neðanjarðar, af 
eftirfarandi gerðum (12. liður A-hluta í IV. viðauka): 
 
-  vélar sem ganga á brautum; eimreiðar og 
 bremsuvagnar 
 
-  aflknúnar vökvastoðir 
 
-  brunahreyflar til að setja í vélar sem ætlaðar eru til 
 notkunar neðanjarðar  
 
Flutningavagnar, sem safnað er í húsasorpi, eru hlaðnir 
með handafli og hafa þjöppunarbúnað (13. liður  A-
hluta í IV. viðauka) 
 
Hlífar og færanleg drifsköft eins og þeim er lýst í lið 
3.4.7 (14. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Búnaður til að lyfta fólki þar sem hætta er á falli úr 
lóðréttri hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
 
Vélar fyrir framleiðslu á flugeldum (17. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
 
Rafnæmur búnaður sem hannaður er sérstaklega til að 
skynja fólk svo að tryggja megi öryggi þeirra (ljósnæmir 
rofar, stigmottur, rafsegulnemar, o.s.frv.) (1. liður B-
hluta í IV. viðauka) 
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Öryggisrofi sem tryggir öryggishlutverk stjórntækja sem 
nota þarf báðar hendur við (2. liður B-hluta í IV. 
viðauka) 
   
Sjálfvirkir færanlegir skermar sem verja vélarnar sem 
um getur í 9., 10. og 11. lið (3. liður B-hluta í IV. 
viðauka) 
  

 
FACHAUSSCHUSS TIEFBAU 
PRÜF- UND 
ZERTIFIZIERUNGSSTELLE 
IM BG-PRÜFZERT 
Landesberger Strasse 309 
D-80687 München 

 
0515 

 
Veltigrindur (ROPS) (4. liður B-hluta í IV. viðauka) 
  
 
Fallvarnargrindur (FOPS) (5. liður B-hluta í IV. 
viðauka) 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
 

 
CENTRE TECHNIQUE DES 
INDUSTRIES MÉCANIQUES 
(CETIM) 
52, rue Felix Louat 
BP 80067 
F-60304 Senlis 

 
0526 

 
Búnaður til að lyfta fólki þar sem hætta er á falli úr 
lóðréttri hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
 
Rafnæmur búnaður sem hannaður er sérstaklega til að 
skynja fólk svo að tryggja megi öryggi þeirra (ljósnæmir 
rofar, stigmottur, rafsegulnemar, o.s.frv.) (1. liður B-
hluta í IV. viðauka) 
   
Öryggisrofi sem tryggir öryggishlutverk stjórntækja sem 
nota þarf báðar hendur við (2. liður B-hluta í IV. 
viðauka) 
   
Sjálfvirkir færanlegir skermar sem verja vélarnar sem 
um getur í 9., 10. og 11. lið (3. liður B-hluta í IV. 
viðauka) 
  

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   

 
ISTEDIL SPA - ISTITUTO 
SPERIMENTALE PER 
L’EDILIZIA 
Via Tiburtina Km 18,300 
I-00012 Setteville di Guidonia 
(RM) 

 
0529 

 
Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar 
og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og 
vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. 
viðauka): 
  
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina 
 með höndunum eða aflmatara sem taka má burt 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 handstýrðu velti- eða færsluborði 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
-  Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu 
 stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
  
Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum  (3. liður A-hluta í IV. 
viðauka) 
  
Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og 
bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu 
með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu 
með sambærileg efni  (4. liður A-hluta í IV. viðauka) 
   

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
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Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. 
lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með sambærileg 
efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handmataðar tappavélar til trésmíða með mörgum 
verkfærafestingum  (6. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með 
sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handkeðjusagir til trésmíða (8. liður A-hluta í IV. 
viðauka) 
 
Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu 
málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr 
með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta 
haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður 
A-hluta í IV. viðauka) 
 
Flutningavagnar, sem safnað er í húsasorpi, eru hlaðnir 
með handafli og hafa þjöppunarbúnað (13. liður  A-
hluta í IV. viðauka) 
 
Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Búnaður til að lyfta fólki þar sem hætta er á falli úr 
lóðréttri hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 

  
Vélar fyrir framleiðslu á flugeldum (17. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
 

 
TECHNISCHE PRÜFSTELLE 
DIENSTBIER & PIX 
Hundert Beete 13 
D-91334 Hemhofen 

 
0533 

 
Búnaður til að lyfta fólki þar sem hætta er á falli úr 
lóðréttri hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
  
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
 2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
 

 
VTT AUTOMAATIO 
(VTT AUTOMATION) (VTT 
MDT) 
PL 13071 
FIN-02044 VTT Espoo 

 
0537 

 
Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar 
og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og 
vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. 
viðauka): 
  
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina 
 með höndunum eða aflmatara sem taka má burt 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 handstýrðu velti- eða færsluborði 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
-  Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu 
 stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
  
Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum  (3. liður A-hluta í IV. 
viðauka) 
  

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
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Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og 
bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu 
með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu 
með sambærileg efni  (4. liður A-hluta í IV. viðauka) 
   
Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. 
lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með sambærileg 
efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handmataðar tappavélar til trésmíða með mörgum 
verkfærafestingum  (6. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með 
sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu 
málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr 
með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta 
haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður 
A-hluta í IV. viðauka) 
 
Flutningavagnar, sem safnað er í húsasorpi, eru hlaðnir 
með handafli og hafa þjöppunarbúnað (13. liður  A-
hluta í IV. viðauka) 
 
Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Búnaður til að lyfta fólki þar sem hætta er á falli úr 
lóðréttri hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
  

 
DEMKO A/S 
Lyskaer, 8 
Postboks 514 
DK-2730 Herlev 

 
0539 

 
Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar 
og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og 
vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. 
viðauka): 
  
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina 
 með höndunum eða aflmatara sem taka má burt 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 handstýrðu velti- eða færsluborði 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
-  Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu 
 stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
  
Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum  (3. liður A-hluta í IV. 
viðauka) 
  
Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og 
bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu 
með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu 
með sambærileg efni  (4. liður A-hluta í IV. viðauka) 
   
Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. 
lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með sambærileg 
efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
 
Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með 
sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
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Handkeðjusagir til trésmíða (8. liður A-hluta í IV. 
viðauka) 
 
Rafnæmur búnaður sem hannaður er sérstaklega til að 
skynja fólk svo að tryggja megi öryggi þeirra (ljósnæmir 
rofar, stigmottur, rafsegulnemar, o.s.frv.) (1. liður B-
hluta í IV. viðauka) 
   
Öryggisrofi sem tryggir öryggishlutverk stjórntækja sem 
nota þarf báðar hendur við (2. liður B-hluta í IV. 
viðauka) 
   

 
POWERED ACCESS 
CERTIFICATION Ltd 
PO Box 27 
LA6 IGA Carnforth 
Lancashire 
United Kingdom 

 
0545 

 
Búnaður til að lyfta fólki þar sem hætta er á falli úr 
lóðréttri hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
  
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
 

 
FACHAUSSCHUSS “BAU” 
PRÜF-UND 
ZERTIFIZIERUNGSSTELLE 
IM BG-PRÜFZERT 
Steinhaüser Strasse 10 
D-76135 Karlsruhe 

 
0547 

 
Búnaður til að lyfta fólki þar sem hætta er á falli úr 
lóðréttri hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   

 
FACHAUSSCHUSS 
NAHRUNGS-UND 
GENUSSMITTEL 
Dynamostrasse 7-9 
D-68165 Mannheim 

 
0556 

 
Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar 
og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og 
vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. 
viðauka): 
  
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina 
 með höndunum eða aflmatara sem taka má burt 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 handstýrðu velti- eða færsluborði 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
-  Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu 
 stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og 
bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu 
með sambærileg efni (hluti af 4. lið A-hluta í IV. 
viðauka) 
   

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
 2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   

 
FINN STRØM A/S 
Teglverksveien 9 
Høvik 
N-3010 Drammen 

 
0572 

 
Flutningavagnar, sem safnað er í húsasorpi, eru hlaðnir 
með handafli og hafa þjöppunarbúnað (13. liður  A-
hluta í IV. viðauka) 
 
Hlífar og færanleg drifsköft eins og þeim er lýst í lið 
3.4.7 (14. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
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Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Búnaður til að lyfta fólki þar sem hætta er á falli úr 
lóðréttri hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
  

 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
 

 
GESELLSCHAFT FÜR 
SICHERHEITSTECHNIK UND 
PRÜFWESEN mbH (GSP) 
Im Rehwinkel 19 
D-53578 Windhagen 

 
0583 

 
Búnaður til að lyfta fólki þar sem hætta er á falli úr 
lóðréttri hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.  
  

 
FIMKO LTD 
PL 30 (Särekiniementie 3) 
FIN-00211 Helsinki 

 
0598 

 
Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar 
og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og 
vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. 
viðauka): 
  
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina 
 með höndunum eða aflmatara sem taka má burt 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 handstýrðu velti- eða færsluborði 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
-  Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu 
 stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
  
Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum  (3. liður A-hluta í IV. 
viðauka) 
  
Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og 
bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu 
með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu 
með sambærileg efni  (4. liður A-hluta í IV. viðauka) 
   
Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. 
lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með sambærileg 
efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með 
sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handkeðjusagir til trésmíða (8. liður A-hluta í IV. 
viðauka) 
 
Rafnæmur búnaður sem hannaður er sérstaklega til að 
skynja fólk svo að tryggja megi öryggi þeirra (ljósnæmir 
rofar, stigmottur, rafsegulnemar, o.s.frv.) (1. liður B-
hluta í IV. viðauka) 
   
Öryggisrofi sem tryggir öryggishlutverk stjórntækja sem 
nota þarf báðar hendur við (2. liður B-hluta í IV. 
viðauka)   
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
 2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
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ELECTRICAL INSPECTION 
FIMTEKNO OY 
PL 38 (Särkiniementie 3) 
FIN-00211 Helsinki 

 
0599 

 
Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Búnaður til að lyfta fólki þar sem hætta er á falli úr 
lóðréttri hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
  
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
 

 
CONSULTAS ENGINEERING 
AS 
Dølasletta 7 
PO Box 130 
N-3408 Tranby 

 
0603 

 
Flutningavagnar, sem safnað er í húsasorpi, eru hlaðnir 
með handafli og hafa þjöppunarbúnað (13. liður  A-
hluta í IV. viðauka) 
 
Hlífar og færanleg drifsköft eins og þeim er lýst í lið 
3.4.7 (14. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
 
Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Búnaður til að lyfta fólki þar sem hætta er á falli úr 
lóðréttri hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
  
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   

 
NORGES 
LANDBRUKSHØGSKOLE 
INSTITUTT FOR TEKNISKE 
FAG SEKSJON 
KVALITETSSIKRING OG 
PROVING 
Postboks 5065 
N-1432 Ås 

 
0604 

 
Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar 
og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og 
vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. 
viðauka): 
  
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina 
 með höndunum eða aflmatara sem taka má burt 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 handstýrðu velti- eða færsluborði 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
-  Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu 
 stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og 
bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu 
með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu 
með sambærileg efni  (4. liður A-hluta í IV. viðauka) 
   
Handkeðjusagir til trésmíða (8. liður A-hluta í IV. 
viðauka) 
 
Hlífar og færanleg drifsköft eins og þeim er lýst í lið 
3.4.7 (14. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Veltigrindur (ROPS) (4. liður B-hluta í IV. viðauka) 
  
Fallvarnargrindur (FOPS) (5. liður B-hluta í IV. 
viðauka) 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
 2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
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SGS TECHNISCHE 
INSPECTIES BV 
Malledijk 18 
Postbus 200 
3200 AE Spijkenisse 
Nederland 

 
0608 

 
Búnaður til að lyfta fólki þar sem hætta er á falli úr 
lóðréttri hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
 

 
HELLENIC REGISTER OF 
SHIPPING (HRS) 
Akti Miaouli 23 
GR-185 35 Piraeus 

 
0618 

 
Allar vörur sem eru taldar upp í IV. viðauka 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
 2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
 

 
DELTA KVALITET & 
CERTIFICERING 
Venlighedsvej 4 
DK-2970 Hørsholm 

 
0634 

 
Rafnæmur búnaður sem hannaður er sérstaklega til að 
skynja fólk svo að tryggja megi öryggi þeirra (ljósnæmir 
rofar, stigmottur, rafsegulnemar, o.s.frv.) (1. liður B-
hluta í IV. viðauka) 
   
Öryggisrofi sem tryggir öryggishlutverk stjórntækja sem 
nota þarf báðar hendur við (2. liður B-hluta í IV. 
viðauka) 
   
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.  
  

 
TÜV BAU- UND 
BETRIEBSTECHNIK GmbH 
Unternehmensgruppe TÜV 
Süddeutschland 
Westendestrasse 199 
D-80686 München 

 
0635 

 
Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Búnaður til að lyfta fólki þar sem hætta er á falli úr 
lóðréttri hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
  
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.  
  

 
ÅF-KONTROLL AB 
Box 8133 
S-104 20 Stockholm 

 
0640 

 
Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Búnaður til að lyfta fólki þar sem hætta er á falli úr 
lóðréttri hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
  
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
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TÜV HELLAS S.A. 
E. Givassi Street 46 
GR-153 41 Ag. Paraskevi 

 
0654 

 
Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Búnaður til að lyfta fólki þar sem hætta er á falli úr 
lóðréttri hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
 
VI. viðauki 
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   

   
Allar vörur sem eru taldar upp í IV. viðauka (að 
undanskildum 15. og 16. lið í A-hluta) 

 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki  
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.    
 

 
STK Inter Test AB 
Tallmätargatan 7 
S-721 34 Västerås 

 
0655 

 
Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Búnaður til að lyfta fólki þar sem hætta er á falli úr 
lóðréttri hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   

 
TECHNOLOGY 
INTERNATIONAL (EUROPE) 
Ltd 
41 – 42 Shrivenham Hundred 
Business Park 
Shrivenham 
SN6 8TZ 
Wiltshire 
United Kingdom 

 
0673 

 
Sjálfvirkir færanlegir skermar sem verja vélarnar sem 
um getur í 9., 10. og 11. lið (3. liður B-hluta í IV. 
viðauka) 
  
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
 2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   

 
LONGLANDS 
CERTIFICATION 
LONGLANDS ADVISORY 
AND CONSULTANCY 
SERVICES 
Teesside Tertiary College 
Morton Road 
TS4 3RX 
Cleveland 
United Kingdom 

 
0675 

 
Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar 
og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og 
vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. 
viðauka) 
  
Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
  
Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum  (3. liður A-hluta í IV. 
viðauka) 
  
Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og 
bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu 
með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu 
með sambærileg efni  (4. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. 
lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með sambærileg 
efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handmataðar tappavélar til trésmíða með mörgum 
verkfærafestingum  (6. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
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Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með 
sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu 
málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr 
með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta 
haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður 
A-hluta í IV. viðauka) 
  

 
FACHAUSSCHUSS “EISEN 
UND METALL II” Prüf- und 
Zertifizierungsstelle im BG 
(PRÜFZERT) 
Wilhelm-Theodor-Römheld-
Strasse 15 
D-55130 Mainz-Weisenau 

 
0697 

 
Sjálfvirkir færanlegir skermar sem verja vélarnar sem 
um getur í 9., 10. og 11. lið (3. liður B-hluta í IV. 
viðauka) 
  
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
 

 
EUROPENA CERTIFYING 
ORGANISATION SRL (ECO) 
Via Brunelleschi 119 
I-Ravenna 

 
0714 

 
Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar 
og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og 
vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. 
viðauka): 
  
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina 
 með höndunum eða aflmatara sem taka má burt 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 handstýrðu velti- eða færsluborði 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
-  Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu 
 stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
Handkeðjusagir til trésmíða (8. liður A-hluta í IV. 
viðauka) 
 
Vélar, sem ætlaðar eru til notkunar neðanjarðar, af 
eftirfarandi gerðum (12. liður A-hluta í IV. viðauka): 
 
-  vélar sem ganga á brautum; eimreiðar og 
 bremsuvagnar 
 
-  aflknúnar vökvastoðir 
 
-  brunahreyflar til að setja í vélar sem ætlaðar eru til 
 notkunar neðanjarðar  
 
Flutningavagnar, sem safnað er í húsasorpi, eru hlaðnir 
með handafli og hafa þjöppunarbúnað (13. liður  A-
hluta í IV. viðauka) 
 
Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Búnaður til að lyfta fólki þar sem hætta er á falli úr 
lóðréttri hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
  
Veltigrindur (ROPS) (4. liður B-hluta í IV. viðauka) 
  
 
Fallvarnargrindur (FOPS) (5. liður B-hluta í IV. 
viðauka) 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 2. 
undirliður c-liðar 2. 
mgr. 8. gr.   
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AGENCIA PER L’ALTA 
TECNOLOGIA (CESVIT) 
Via Pian dei Carpini 28 
I-50127 Firenze 

 
0715 

 
Rafnæmur búnaður sem hannaður er sérstaklega til að 
skynja fólk svo að tryggja megi öryggi þeirra (ljósnæmir 
rofar, stigmottur, rafsegulnemar, o.s.frv.) (1. liður B-
hluta í IV. viðauka) 
   
Öryggisrofi sem tryggir öryggishlutverk stjórntækja sem 
nota þarf báðar hendur við (2. liður B-hluta í IV. 
viðauka) 
   
 
Sjálfvirkir færanlegir skermar sem verja vélarnar sem 
um getur í 9., 10. og 11. lið (3. liður B-hluta í IV. 
viðauka) 
  

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   

 
INSTITUTO PER LE 
MACCHINE MOVIMENTO 
TERRA CEMOTER 
Via Canal Bianco 28 
I-44044 Cassana (FE) 

 
0716 

 
Veltigrindur (ROPS) (4. liður B-hluta í IV. viðauka) 
  
 
Fallvarnargrindur (FOPS) (5. liður B-hluta í IV. 
viðauka) 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   

 
NEMKO ALFLAB SpA 
Via Trento e Trieste 116/118 
I-20046 Biassono (MI) 

 
0717 

 
Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar 
og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og 
vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. 
viðauka) 
  
 
Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
  
Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum  (3. liður A-hluta í IV. 
viðauka) 
  
Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og 
bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu 
með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu 
með sambærileg efni  (4. liður A-hluta í IV. viðauka) 
  
Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til  
4. lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með 
sambærileg efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handmataðar tappavélar til trésmíða með mörgum 
verkfærafestingum  (6. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með 
sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handkeðjusagir til trésmíða (8. liður A-hluta í IV. 
viðauka) 
 
Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu 
málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr 
með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta 
haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður 
A-hluta í IV. viðauka) 
 
Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir plast þar sem 
vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum  
(10. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir gúmmí þar sem 
vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum 
(11. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
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Rafnæmur búnaður sem hannaður er sérstaklega til að 
skynja fólk svo að tryggja megi öryggi þeirra (ljósnæmir 
rofar, stigmottur, rafsegulnemar, o.s.frv.) (1. liður B-
hluta í IV. viðauka) 
   
Öryggisrofi sem tryggir öryggishlutverk stjórntækja sem 
nota þarf báðar hendur við (2. liður B-hluta í IV. 
viðauka) 
   
 
Sjálfvirkir færanlegir skermar sem verja vélarnar sem 
um getur í 9., 10. og 11. lið (3. liður B-hluta í IV. 
viðauka) 
  

 
GAMBA WORKING GROUP 
di Gamba 
Davide 
Piazza Savoia 4 
I-10122 Torino 

 
0718 

 
Sjálfvirkir færanlegir skermar sem verja vélarnar sem 
um getur í 9., 10. og 11. lið (3. liður B-hluta í IV. 
viðauka) 
  
Veltigrindur (ROPS) (4. liður B-hluta í IV. viðauka) 
  
 
Fallvarnargrindur (FOPS) (5. liður B-hluta í IV. 
viðauka) 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
 

 
ITEVELESA – Inspección 
Tecnica de Vehículos Leonesa 
SA 
Polígono Industrial San 
Cristóbal 
Acero, parcela 16 
E-47012 Valladolid 

 
0719 

 
Allar vörur sem eru taldar upp í  IV. viðauka  

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
 

 
CESI – CENTRO 
ELETTROTECNICO 
SPERIMETALE ITALIANO 
GIACINTO MOTTA SpA 
Via Rubattino, 54 
I-20134 Milano 

 
0722 

 
Rafnæmur búnaður sem hannaður er sérstaklega til að 
skynja fólk svo að tryggja megi öryggi þeirra (ljósnæmir 
rofar, stigmottur, rafsegulnemar, o.s.frv.) (1. liður B-
hluta í IV. viðauka) 
   
Öryggisrofi sem tryggir öryggishlutverk stjórntækja sem 
nota þarf báðar hendur við (2. liður B-hluta í IV. 
viðauka) 

   
Sjálfvirkir færanlegir skermar sem verja vélarnar sem 
um getur í 9., 10. og 11. lið (3. liður B-hluta í IV. 
viðauka) 
  

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   

 
NOVICON SAS DI R. 
CASTELLI & C. (NOVICON) 
Via Per Linsanico, 9 
I-22050 Abbadia Lariana 

 
0723 

 
Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar 
og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og 
vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. 
viðauka): 
  
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina 
 með höndunum eða aflmatara sem taka má burt 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 handstýrðu velti- eða færsluborði 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
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-  Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu 
 stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
 
Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum  (3. liður A-hluta í IV. 
viðauka) 
  
Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og 
bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu 
með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu 
með sambærileg efni  (4. liður A-hluta í IV. viðauka) 
   
Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. 
lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með sambærileg 
efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu 
málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr 
með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta 
haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður 
A-hluta í IV. viðauka) 
 
Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir plast þar sem 
vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum(10. 
liður A-hluta í IV. viðauka) 
 

 
ABS EUROP Ltd 
ABS House 
1 Frying Pan Alley 
E1 7HR 
London 
United Kingdom 

 
0729 

 
Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar 
og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og 
vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. 
viðauka) 
  
 
Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
  
 
Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum  (3. liður A-hluta í IV. 
viðauka) 
  
Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og 
bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu 
með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu 
með sambærileg efni  (4. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. 
lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með sambærileg 
efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Rafnæmur búnaður sem hannaður er sérstaklega til að 
skynja fólk svo að tryggja megi öryggi þeirra (ljósnæmir 
rofar, stigmottur, rafsegulnemar, o.s.frv.) (1. liður B-
hluta í IV. viðauka) 
   
Öryggisrofi sem tryggir öryggishlutverk stjórntækja sem 
nota þarf báðar hendur við (2. liður B-hluta í IV. 
viðauka) 
   
Sjálfvirkir færanlegir skermar sem verja vélarnar sem 
um getur í 9., 10. og 11. lið (3. liður B-hluta í IV. 
viðauka) 
  

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
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CETRICONTROL SA 
Manresa 1, planta 
E-30004 Murcia 

 
0730 

 
Allar vörur sem eru taldar upp í IV. viðauka 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
 2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
 

 
FACHAUSSCHUSS “DRUCK 
UND 
PAPERVERARBEITUNG” 
Prüf- und Zertifizierungsstelle 
im BG (PRÜFZERT) 
Rheinstrasse 6-8 
D-65173 Wiesbaden 

 
0739 

 
Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar 
og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og 
vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. 
viðauka): 
  
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina 
 með höndunum eða aflmatara sem taka má burt 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 handstýrðu velti- eða færsluborði 
 
- Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
-  Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu 
 stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið sem 
 er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   

 
FACHAUSSCHUSS 
“VERWALTUNG” 
Prüf- und Zertifizierungsstelle 
im BG (PRÜFZERT) 
Deelbögenkamp 4 
D-22281 Hamburg 

 
0740 

 
Búnaður til að lyfta fólki þar sem hætta er á falli úr 
lóðréttri hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
  
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
 2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.  
  

 
FACHAUSSCHUSS “EISEN 
UND METAL II UND 
OBERFLÄCHENBEHANDLU
NG” 
Prüf- und Zertifizierungsstelle 
im BG (PRÜFZERT) 
Hans-Böckler-Allee 25 
D-30173 Hannover 

 
0741 

 
Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. 
lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með sambærileg 
efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
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FACHAUSSCHUSS “LEDER” 
Prüf- und Zertifizierungsstelle 
im BG (PRÜFZERT) 
Lorzingstrasse 2 
D-55127 Mainz 

 
0742 

 
Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir plast þar sem 
vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum  
(10. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
 
Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir gúmmí þar sem 
vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum  
(11. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
 

 
DANMARKS 
JORDBRUGSFORKNING 
Forskningscenter Bygholm 
Postboks 536 
DK-8700 Horsens 

 
0802 

 
Handkeðjusagir til trésmíða (8. liður A-hluta í IV. 
viðauka) 
 
Veltigrindur (ROPS) (4. liður B-hluta í IV. viðauka) 
  
 
 
Fallvarnargrindur (FOPS) (5. liður B-hluta í IV. 
viðauka) 
 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.  
  

 
AZCO COMPLIANCE 
INTERNATIONAL Pty Ltd 
Ambrosia House 
4 Gardner Close 
QLD 4064 
Milton 
Australia 

 
0821 

 
Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar 
og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og 
vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. 
viðauka): 
  
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina 
 með höndunum eða aflmatara sem taka má burt 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 handstýrðu velti- eða færsluborði 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
-  Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu 
 stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
  
Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum  (3. liður A-hluta í IV. 
viðauka) 
  
Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og 
bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu 
með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu 
með sambærileg efni  (4. liður A-hluta í IV. viðauka) 
   
Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. 
lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með sambærileg 
efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handmataðar tappavélar til trésmíða með mörgum 
verkfærafestingum  (6. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með 
sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
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Handkeðjusagir til trésmíða (8. liður A-hluta í IV. 
viðauka) 
 
Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu 
málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr 
með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta 
haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður 
A-hluta í IV. viðauka) 
 
 
Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir plast þar sem 
vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum  
(10. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir gúmmí þar sem 
vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum  
(11. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Hlífar og færanleg drifsköft eins og þeim er lýst í lið 
3.4.7 (14. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Rafnæmur búnaður sem hannaður er sérstaklega til að 
skynja fólk svo að tryggja megi öryggi þeirra (ljósnæmir 
rofar, stigmottur, rafsegulnemar, o.s.frv.) (1. liður B-
hluta í IV. viðauka) 
   
Öryggisrofi sem tryggir öryggishlutverk stjórntækja sem 
nota þarf báðar hendur við (2. liður B-hluta í IV. 
viðauka) 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   

 
INGERNIERÍA Y TÉCNICAS 
DE CALIDAD SI, INTECA 
Doctor Luís Bilbao Libano, 42 
Entplta, Dpto 7 
E-48490 Leio 

 
0844 

 
Allar vörur sem eru taldar upp í IV. viðauka 
 

 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
 

 
INSTITUTO SERVIZI 
EUROPEI TECNOLOGICI 
Via Ciro Menotti 10 
I-41033 Concordia (MO) 

 
0865 

 
Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar 
og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og 
vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. 
viðauka): 
  
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina 
 með höndunum eða aflmatara sem taka má burt 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 handstýrðu velti- eða færsluborði 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
-  Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu 
 stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
  
 
Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum  (3. liður A-hluta í IV. 
viðauka) 
  
Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og 
bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu 
með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu 
með sambærileg efni  (4. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
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Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. 
lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með sambærileg 
efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handmataðar tappavélar til trésmíða með mörgum 
verkfærafestingum  (6. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með 
sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handkeðjusagir til trésmíða (8. liður A-hluta í IV. 
viðauka) 
 
Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu 
málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr 
með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta 
haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður 
A-hluta í IV. viðauka) 
 
Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Rafnæmur búnaður sem hannaður er sérstaklega til að 
skynja fólk svo að tryggja megi öryggi þeirra (ljósnæmir 
rofar, stigmottur, rafsegulnemar, o.s.frv.) (1. liður B-
hluta í IV. viðauka) 
   
Öryggisrofi sem tryggir öryggishlutverk stjórntækja sem 
nota þarf báðar hendur við (2. liður B-hluta í IV. 
viðauka) 
   

 
TÜV Thüringen Anlagentechnik 
GmbH – Labor für technische 
Sicherheit 
Melchendorfer Strasse 64 
D-99096 Erfurt 

 
0867 

 
Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar 
og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og 
vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. 
viðauka): 
  
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina 
 með höndunum eða aflmatara sem taka má burt 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 handstýrðu velti- eða færsluborði 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
-  Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu 
 stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
  
Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum  (3. liður A-hluta í IV. 
viðauka) 
  
Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og 
bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu 
með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu 
með sambærileg efni  (4. liður A-hluta í IV. viðauka) 
   
Flutningavagnar, sem safnað er í húsasorpi, eru hlaðnir 
með handafli og hafa þjöppunarbúnað (13. liður  A-
hluta í IV. viðauka) 
 
Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
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LAIDLER CERTIFICATION 
MR PAUL LAIDLER 
Belaisis Business Centre 
Billingham 
TS23 4 EA 
Teesside 
United Kingdom 

 
0870 

 
Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar 
og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og 
vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. 
viðauka): 
  
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina 
 með höndunum eða aflmatara sem taka má burt 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 handstýrðu velti- eða færsluborði 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
-  Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu 
 stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
 
Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum  (3. liður A-hluta í IV. 
viðauka) 
  
Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og 
bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu 
með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu 
með sambærileg efni  (4. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. 
lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með sambærileg 
efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handmataðar tappavélar til trésmíða með mörgum 
verkfærafestingum  (6. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með 
sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Flutningavagnar, sem safnað er í húsasorpi, eru hlaðnir 
með handafli og hafa þjöppunarbúnað (13. liður  A-
hluta í IV. viðauka) 
 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   

 
APAVE NORD-OUEST 
51, avenue Architecte 
Cordonnier 
BP 247 
F-59019 Lille cedex 

 
0877 

 
Flutningavagnar, sem safnað er í húsasorpi, eru hlaðnir 
með handafli og hafa þjöppunarbúnað (13. liður  A-
hluta í IV. viðauka) 
 
 
Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   
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ITS TESTING & 
CERTIFICATION GmbH 
Handwerkstrasse 15 
D-70565 Stuttgart 

 
0905 

 
Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar 
og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og 
vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. 
viðauka): 
  
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina 
 með höndunum eða aflmatara sem taka má burt 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 handstýrðu velti- eða færsluborði 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
-  Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu 
 stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Búnaður til að lyfta fólki þar sem hætta er á falli úr 
lóðréttri hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í 
IV. viðauka)  
 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki  
2. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr.   

 
RISKPLANT CONSULTANTS 
Pty Ltd 
10 Plydor Place 
3130 
Blackburn 
Australia 

 
0929 

 
Hjólsagir (með einu blaði eða mörgum) fyrir trésmíðar 
og vinnslu með sambærileg efni eða fyrir kjötvinnslu og 
vinnslu með sambærileg efni (1. liður A-hluta í IV. 
viðauka): 
  
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 föstu borði þar sem vinnsluefnið er matað í vélina 
 með höndunum eða aflmatara sem taka má burt 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 handstýrðu velti- eða færsluborði 
 
-  Vélsagir með verkfærið í fastri stöðu við vinnslu og 
 innbyggðum vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
-  Vélsagir með hreyfanlegu verkfæri meðan á vinnslu 
 stendur og vélknúnum matara fyrir vinnsluefnið 
 sem er lagt í og/eða tekið úr með höndunum 
 
Handmataðir afréttarar til trésmíða (2. liður A-hluta í 
IV. viðauka) 
  
Þykktarheflar til trésmíða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum  (3. liður A-hluta í IV. 
viðauka) 
  
Bandsagir með föstu eða hreyfanlegu borði og 
bandsagir með sleða þar sem vinnsluefnið er lagt í 
og/eða tekið úr með höndunum, til trésmíða eða vinnslu 
með sambærileg efni eða til kjötvinnslu eða vinnslu 
með sambærileg efni  (4. liður A-hluta í IV. viðauka) 
   
Sambyggðar vélar af þeirri gerð sem um getur í 1. til 4. 
lið og 7. lið fyrir trésmíðar eða vinnslu með sambærileg 
efni (5. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handmataðar tappavélar til trésmíða með mörgum 
verkfærafestingum  (6. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handmataðir borðfræsarar til trésmíða og vinnslu með 
sambærileg efni (7. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Handkeðjusagir til trésmíða (8. liður A-hluta í IV. 
viðauka) 

 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 2. 
undirliður c-liðar 2. 
mgr. 8. gr.   
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Pressur, þar með taldar beygivélar, til kaldvinnslu 
málma þar sem vinnsluefnið er lagt í og/eða tekið úr 
með höndunum og með hreyfanlegum hlutum er geta 
haft yfir 6 mm slaglengd og hraða yfir 30 mm/s (9. liður 
A-hluta í IV. viðauka) 
 
 
Sprautu- eða þrýstimótunarvélar fyrir gúmmí þar sem 
vinnsluefnið er lagt í og tekið úr með höndunum  
(11. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
  
Flutningavagnar, sem safnað er í húsasorpi, eru hlaðnir 
með handafli og hafa þjöppunarbúnað (13. liður   
A-hluta í IV. viðauka) 
 
Hlífar og færanleg drifsköft eins og þeim er lýst í lið 
3.4.7 (14. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
Bílalyftur (15. liður A-hluta í IV. viðauka) 
 
 
Rafnæmur búnaður sem hannaður er sérstaklega til að 
skynja fólk svo að tryggja megi öryggi þeirra (ljósnæmir 
rofar, stigmottur, rafsegulnemar, o.s.frv.) (1. liður  
B-hluta í IV. viðauka) 
   
 
 
Öryggisrofi sem tryggir öryggishlutverk stjórntækja sem 
nota þarf báðar hendur við (2. liður B-hluta í IV. 
viðauka) 
 
   
Búnaður til að lyfta fólki þar sem hætta er á falli úr 
lóðréttri hæð sem er yfir þrír metrar (16. liður A-hluta í 
IV. viðauka) (takmarkast við færanlega 
lyfturvinnupalla) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 
 
 
 
 
 
 
 
 
EB-gerðarprófun 
Móttaka tæknigagna  
Vottorð um að 
tæknigögn séu 
fullnægjandi 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 2. 
undirliður c-liðar 2. 
mgr. 8. gr.   
 
 
 
 
 
VI. viðauki 
b-liður 2. mgr.  8. gr.  
og 3. undirliður c-
liðar 2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 
1. undirliður c-liðar 
2. mgr. 8. gr. 
 
VI. viðauki 2. 
undirliður c-liðar 2. 
mgr. 8. gr.   
 
 

 
 
 
 


