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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2014/35/EU

Nr. 39/107

2018/EØS/39/11

av 26. februar 2014
om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om tilgjengeliggjøring på markedet av elektrisk
utstyr bestemt til bruk innenfor visse spenningsgrenser
(omarbeiding)(*)
produkter(5) fastsetter felles prinsipper og referansebestemmelser som skal anvendes som et ensartet grunnlag
for revisjon eller omarbeiding av sektorlovgivning.
Direktiv 2006/95/EF bør derfor tilpasses nevnte
beslutning.

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE
UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions
virkemåte, særlig artikkel 114,
under henvisning til forslag fra Europakommisjonen,

4)

Dette direktiv omfatter elektrisk utstyr bestemt til bruk
innenfor visse spenningsgrenser som er nytt på unionsmarkedet når det bringes i omsetning, det vil si det er
enten nytt elektrisk utstyr som er framstilt av en
produsent etablert i Unionen, eller elektrisk utstyr,
uansett om det er nytt eller brukt, som importeres fra en
tredjestat.

5)

Dette direktiv bør gjelde for alle former for levering,
herunder fjernsalg.

6)

Markedsdeltakerne bør ut fra sine respektive roller i
omsetningskjeden ha ansvar for at elektrisk utstyr
oppfyller kravene i dette direktiv, slik at det sikres et
høyt vernenivå for offentlige interesser som menneskers
helse og sikkerhet, og for husdyr og eiendom, og slik at
det garanteres rettferdig konkurranse på unionsmarkedet.

7)

Alle markedsdeltakere som deltar i forsynings- og
distribusjonskjeden, bør treffe hensiktsmessige tiltak for
å sikre at de gjør tilgjengelig på markedet bare elektrisk
utstyr som er i samsvar med dette direktiv. Det er
nødvendig å fastsette en klar, forholdsmessig fordeling
av forpliktelsene som svarer til hver enkelt markedsdeltakers rolle i forsynings- og distribusjonskjeden.

8)

For å lette kommunikasjonen mellom markedsdeltakere,
markedstilsynsmyndigheter og forbrukere bør medlemsstatene oppmuntre markedsdeltakerne til å opplyse om
nettadresse i tillegg til postadresse.

9)

Produsenten er med sin detaljkunnskap om konstruksjons- og produksjonsprosessen den som best kan
gjennomføre framgangsmåten for samsvarsvurdering.
Samsvarsvurderingen bør derfor fortsatt utføres av
produsenten alene. Dette direktiv omfatter ingen
framgangsmåte for samsvarsvurdering som krever at et
meldt organ griper inn.

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale
parlamentene,
under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske
og sosiale komité(1),
etter den ordinære regelverksprosessen(2) og
ut fra følgende betraktninger:
1)

En rekke endringer skal gjøres i europaparlaments- og
rådsdirektiv 2006/95/EF av 12. desember 2006 om
harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om
elektrisk utstyr bestemt til bruk innenfor visse
spenningsgrenser(3). Av klarhetshensyn bør direktivet
omarbeides.

2)

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 765/2008
av 9. juli 2008 om fastsettelse av kravene til akkreditering og markedstilsyn for markedsføring av
produkter(4) fastsetter regler om akkreditering av samsvarsvurderingsorganer, utgjør en ramme for markedstilsyn med produkter og for kontroller av produkter
fra tredjestater og fastsetter allmenne prinsipper for
CE-merking.

3)

Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 768/2008/EF
av 9. juli 2008 om en felles ramme for markedsføring av

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 96 av 29.3.2014,
s. 357, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 46/2016 av
18. mars 2016 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske
forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget
til Den europeiske unions tidende nr. 66 av 19.10.2017, s. 11.
(1) EUT C 181 av 21.6.2012, s. 105.
(2) Europaparlamentets holdning av 5. februar 2014 (ennå ikke
offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 20. februar 2014.
(3) EUT L 374 av 27.12.2006, s. 10. Direktiv 2006/95/EF er
kodifiseringen av rådsdirektiv 73/23/EØF av 19. februar 1973 om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om elektrisk utstyr
bestemt til bruk innenfor visse spenningsgrenser (EFT L 77 av
26.3.1973, s. 29).
(4) EUT L 218 av 13.8.2008, s. 30.

(5) EUT L 218 av 13.8.2008, s. 82.
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10)

11)

12)

13)

14)

15)
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Det er nødvendig å sikre at elektrisk utstyr fra
tredjestater som innføres på unionsmarkedet, er i
samsvar med dette direktiv, og særlig at produsentene
har gjennomført egnede framgangsmåter for samsvarsvurdering av slikt elektrisk utstyr. Det bør derfor
fastsettes at importørene skal sikre at elektrisk utstyr de
bringer i omsetning, oppfyller kravene i dette direktiv,
og at de ikke bringer i omsetning elektrisk utstyr som
ikke oppfyller disse kravene, eller som utgjør en risiko.
Det bør også fastsettes at importørene skal sikre at
framgangsmåter for samsvarsvurdering er blitt gjennomført, og at merking av elektrisk utstyr og dokumentasjon
utarbeidet av produsentene er tilgjengelig for vedkommende nasjonale myndigheter for kontroll.

Når en importør bringer elektrisk utstyr i omsetning, bør
vedkommende angi sitt navn, firma og registrerte
varemerke og kontaktadresse på det elektriske utstyret.
Unntak bør gjøres i de tilfeller dette ikke er mulig på
grunn av det elektriske utstyrets størrelse eller art. Dette
omfatter tilfeller der importøren vil måtte åpne
emballasjen for å påføre det elektriske utstyret navn og
adresse.

Distributøren gjør elektrisk utstyr tilgjengelig på
markedet etter at det er brakt i omsetning av
produsenten eller importøren, og bør utvise behørig
aktsomhet for å sikre at dennes håndtering av det
elektriske utstyret ikke har negativ innvirkning på
nevnte utstyrs samsvar.

Alle markedsdeltakere som bringer elektrisk utstyr i
omsetning under eget navn eller varemerke eller endrer
elektrisk utstyr på en slik måte at samsvaret med dette
direktiv kan bli påvirket, bør anses for å være
produsenten og bør overta produsentens forpliktelser.

andre markedsdeltakere, bør markedsdeltakerne ikke
være forpliktet til å ajourføre slike opplysninger når det
gjelder andre markedsdeltakere som enten har levert
dem elektrisk utstyr, eller som de har levert elektrisk
utstyr til.

16)

I dette direktiv bør bare sikkerhetsmålene angis. For å
gjøre det lettere å vurdere samsvar med nevnte mål er
det nødvendig å fastsette en formodning om samsvar for
utstyr som er i samsvar med harmoniserte standarder
som er vedtatt i samsvar med europaparlaments- og
rådsforordning (EU) nr. 1025/2012 av 25. oktober 2012
om europeisk standardisering(1), og som inneholder
detaljerte tekniske spesifikasjoner for disse målene.

17)

I forordning (EU) nr. 1025/2012 fastsettes en
framgangsmåte for innvendinger mot harmoniserte
standarder som ikke fullt ut oppfyller sikkerhetsmålene
fastsatt i dette direktiv.

18)

I de harmoniserte standardene som er relevante for dette
direktiv, bør det også tas hensyn til De forente nasjoners
konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt
funksjonsevne(2).

19)

For elektrisk utstyr som det ennå ikke finnes harmoniserte standarder for, bør fritt varebytte sikres ved å
anvende sikkerhetsbestemmelsene i de internasjonale
standardene som er fastsatt av Den internasjonale
elektrotekniske standardiseringsorganisasjon, eller ved å
anvende nasjonale standarder.

20)

For å gjøre det mulig for markedsdeltakerne å godtgjøre
og for de vedkommende myndigheter å sikre at elektrisk
utstyr som gjøres tilgjengelig på markedet, er i samsvar
med sikkerhetsmålene, er det nødvendig å fastsette
framgangsmåter for samsvarsvurdering. I beslutning
nr. 768/2008/EF fastsettes moduler for mer eller mindre
strenge framgangsmåter for samsvarsvurdering alt etter
risikonivå og det sikkerhetsnivået som kreves. For å
sikre samordning mellom ulike sektorer og unngå
midlertidige varianter bør framgangsmåtene for samsvarsvurdering velges blant disse modulene.

21)

Produsentene bør utarbeide en EU-samsvarserklæring
for å gi opplysningene som i henhold til dette direktiv
kreves om elektrisk utstyrs samsvar med dette direktiv
og med relevante deler av Unionens harmoniseringsregelverk.

Distributørene og importørene befinner seg nær
markedet og bør derfor trekkes inn i de markedstilsynsoppgaver som vedkommende nasjonale myndigheter
utfører, og de bør være rede til å delta aktivt ved å gi
vedkommende myndigheter alle nødvendige opplysninger om det berørte elektriske utstyret.

Sikring av elektrisk utstyrs sporbarhet gjennom hele
omsetningskjeden bidrar til å gjøre markedstilsynet
enklere og mer effektivt. Med et effektivt sporingssystem blir det lettere for markedstilsynsmyndighetene å
spore markedsdeltakere som har gjort elektrisk utstyr
som ikke oppfyller kravene, tilgjengelig på markedet. I
forbindelse med oppbevaringen av opplysningene som
kreves i henhold til dette direktiv for identifikasjon av
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(1) EUT L 316 av 14.11.2012, s. 12.
(2) Godkjent ved rådsbeslutning 2010/48/EF av 26. november 2009
om Det europeiske fellesskaps inngåelse av De forente nasjoners
konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne
(EUT L 23 av 27.1.2010, s. 35).

21.6.2018

22)

23)

24)

25)

26)

27)
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For å sikre effektiv tilgang til opplysninger for markedstilsynsformål bør opplysningene som kreves for å
identifisere alle gjeldende unionsrettsakter, være
tilgjengelig i en enkelt EU-samsvarserklæring. For å
redusere den administrative byrden for markedsdeltakerne kan en slik enkelt EU-samsvarserklæring
bestå av dokumentasjon sammensatt av relevante
enkeltstående samsvarserklæringer.

CE-merkingen som viser at elektrisk utstyr oppfyller
kravene, er det synlige resultatet av en hel prosess som
omfatter samsvarsvurdering i vid forstand. De allmenne
prinsippene for CE-merking er fastsatt i forordning (EF)
nr. 765/2008. Regler for påføring av CE-merking bør
fastsettes i dette direktiv.

For å sikre rettssikkerheten er det nødvendig å gjøre det
klart at reglene om tilsyn med og kontroll av produkter
som bringes inn på markedet i Unionen som fastsatt i
forordning (EF) nr. 765/200, gjelder for elektrisk utstyr.
Dette direktiv bør ikke hindre medlemsstatene i å velge
de vedkommende myndighetene som skal utføre disse
oppgavene.

Medlemsstatene bør treffe alle hensiktsmessige tiltak for
å sikre at elektrisk utstyr kan bringes i omsetning bare
dersom det ved riktig lagring og bruk i samsvar med sitt
tiltenkte formål eller under forhold som med rimelighet
kan forutses, ikke medfører fare for menneskers helse
og sikkerhet. Elektrisk utstyr bør anses ikke å oppfylle
sikkerhetsmålene fastsatt i dette direktiv bare dersom
det brukes under forhold som med rimelighet kan
forutses, det vil si ved bruk som kan forekomme i
forbindelse med lovlig og lett forutsigbar menneskelig
atferd.

Direktiv 2006/95/EF inneholder allerede bestemmelser
om en framgangsmåte ved beslutninger om beskyttelsestiltak, som får anvendelse bare i tilfelle av uenighet
mellom medlemsstatene om et tiltak truffet av en
medlemsstat. For å øke åpenheten og redusere saksbehandlingstiden må den eksisterende framgangsmåten
ved beslutninger om beskyttelsestiltak forbedres for å
gjøre den mer effektiv og for å utnytte sakkunnskapen
som finnes i medlemsstatene.

Den eksisterende ordningen bør utfylles med en
framgangsmåte som gjør det mulig for berørte parter å
bli underrettet om tiltak som skal iverksettes med
hensyn til elektrisk utstyr som utgjør en risiko for
menneskers eller husdyrs helse og sikkerhet eller en
risiko for eiendom. Ordningen bør også gjøre det mulig
for markedstilsynsmyndighetene, i samarbeid med
berørte markedsdeltakere, å gripe inn på et tidligere
stadium med hensyn til slikt elektrisk utstyr.
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28)

Dersom medlemsstatene og Kommisjonen er enige om
at et tiltak truffet av en medlemsstat er berettiget, bør
det ikke kreves ytterligere tiltak fra Kommisjonen, med
mindre manglende samsvar kan tilskrives mangler ved
en harmonisert standard.

29)

For å sikre ensartede vilkår for gjennomføringen av
dette direktiv bør Kommisjonen gis gjennomføringsmyndighet. Denne myndighet bør utøves i samsvar med
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 182/2011
av 16. februar 2011 om fastsettelse av allmenne regler
og prinsipper for medlemsstatenes kontroll med
Kommisjonens utøvelse av sin gjennomføringsmyndighet(1).

30)

Framgangsmåten med undersøkelseskomité bør
anvendes ved vedtakelse av gjennomføringsrettsakter
med hensyn til elektrisk utstyr som oppfyller kravene,
men som utgjør en risiko for menneskers helse eller
sikkerhet eller andre forhold som gjelder vern av
allmenne interesser.

31)

Kommisjonen bør vedta gjennomføringsrettsakter med
umiddelbar virkning der det i behørig grunngitte tilfeller
som gjelder elektrisk utstyr som oppfyller kravene, men
som utgjør en risiko for menneskers helse eller sikkerhet
eller for husdyr eller eiendom, er tvingende nødvendig å
handle raskt.

32)

Komiteen nedsatt ved dette direktiv kan i tråd med
etablert praksis spille en viktig rolle i å undersøke
spørsmål i forbindelse med anvendelsen av dette
direktiv som reises enten av lederen av komiteen eller
av en medlemsstats representant i henhold til dens
saksbehandlingsregler.

33)

Ved behandling av spørsmål som gjelder dette direktiv,
bortsett fra spørsmål om gjennomføring eller overtredelse av direktivet, det vil si i en av Kommisjonens
ekspertgrupper, bør Europaparlamentet i tråd med
gjeldende praksis motta alle opplysninger og all
dokumentasjon og, der dette er hensiktsmessig, en
invitasjon til å delta i slike møter.

34)

Kommisjonen bør fastslå, gjennom gjennomføringsrettsakter og, på grunn av deres særskilte art, uten
anvendelse av forordning (EU) nr. 182/2011, hvorvidt
tiltak truffet av medlemsstatene når det gjelder elektrisk
utstyr som ikke oppfyller kravene, er berettiget eller
ikke.

35)

Medlemsstatene bør fastsette regler for sanksjoner ved
overtredelse av bestemmelser i nasjonal lovgivning som
er vedtatt i henhold til dette direktiv, og sikre at disse
reglene håndheves. De fastsatte sanksjonene bør være
virkningsfulle, stå i forhold til overtredelsen og virke
avskrekkende.

(1) EUT L 55 av 28.2.2011, s. 13.
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36)

37)

38)

39)
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Det bør fastsettes rimelige overgangsordninger slik at
elektrisk utstyr kan gjøres tilgjengelig på markedet uten
at det må overholde ytterligere produktkrav for elektrisk
utstyr som allerede er brakt i omsetning i henhold til
direktiv 2006/95/EF før anvendelsesdatoen for nasjonale
tiltak for å innarbeide dette direktiv. Distributører bør
derfor kunne levere elektrisk utstyr som er brakt i
omsetning, det vil si beholdninger som allerede er i
distribusjonskjeden, før anvendelsesdatoen for nasjonale
tiltak for å innarbeide dette direktiv.

Ettersom målet for dette direktiv, som er å sikre at
elektrisk utstyr på markedet oppfyller sikkerhetsmålene
slik at det sikres et høyt nivå for vern av helse og
sikkerhet for mennesker og vern av husdyr og eiendom,
og samtidig sikre at det indre marked virker på en
tilfredsstillende måte, ikke kan nås i tilstrekkelig grad av
medlemsstatene og derfor på grunn av omfanget og
virkningene bedre kan nås på unionsplan, kan Unionen
treffe tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som
fastsatt i artikkel 5 i traktaten om Den europeiske union.
I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i
nevnte artikkel går dette direktiv ikke lenger enn det
som er nødvendig for å nå dette målet.

Forpliktelsen til å innarbeide dette direktiv i nasjonal
lovgivning bør begrenses til de bestemmelser som
utgjør en vesentlig endring sammenlignet med det
tidligere direktiv. Forpliktelsen til å innarbeide de
bestemmelser som er uendret, følger av de tidligere
direktiver.

Dette direktiv bør ikke berøre medlemsstatenes
forpliktelser med hensyn til fristene for innarbeiding i
nasjonal lovgivning og datoene for anvendelse av
direktivene angitt i vedlegg V —
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Artikkel 2
Definisjoner
I dette direktiv menes med

1) «gjøre tilgjengelig på markedet» enhver levering av
elektrisk utstyr for distribusjon, forbruk eller bruk på
unionsmarkedet i forbindelse med kommersiell
virksomhet, med eller uten vederlag,

2) «bringe i omsetning» gjøre elektrisk utstyr tilgjengelig på
unionsmarkedet for første gang,

3) «produsent» en fysisk eller juridisk person som produserer
elektrisk utstyr eller får elektrisk utstyr konstruert eller
produsert, og som markedsfører dette utstyret under sitt
navn eller varemerke,

4) «representant» enhver fysisk eller juridisk person etablert i
Unionen som har fått skriftlig fullmakt fra en produsent til
å opptre på dennes vegne i forbindelse med nærmere
angitte oppgaver,

5) «importør» enhver fysisk eller juridisk person etablert i
Unionen som bringer elektrisk utstyr fra en tredjestat i
omsetning i Unionen,

6) «distributør» enhver fysisk eller juridisk person i omsetningskjeden, bortsett fra produsenten eller importøren,
som gjør elektrisk utstyr tilgjengelig på markedet,

7) «markedsdeltakere» produsenten, representanten, importøren og distributøren,

VEDTATT DETTE DIREKTIV:
KAPITTEL 1
ALMINNELIGE BESTEMMELSER

8) «teknisk spesifikasjon» et dokument der de tekniske
kravene til elektrisk utstyr er beskrevet,

Artikkel 1
Formål og virkeområde
Formålet med dette direktiv er å sikre at det elektriske utstyret
på markedet oppfyller krav som gir et høyt nivå for vern av
helse og sikkerhet for mennesker og vern av husdyr og
eiendom, og samtidig sikre at det indre marked virker på en
tilfredsstillende måte.

Dette direktiv får anvendelse på elektrisk utstyr som er bestemt
til bruk ved en merkespenning på mellom 50 og 1 000 V for
vekselstrøm og på mellom 75 og 1 500 V for likestrøm, med
unntak av utstyr og fenomener som er oppført i vedlegg II.

9) «harmonisert standard» en harmonisert standard som
definert i artikkel 2 nr. 1 bokstav c) i forordning (EU)
nr. 1025/2012,

10) «samsvarsvurdering» en prosess for å fastslå om
sikkerhetsmålene nevnt i artikkel 3 og fastsatt i vedlegg I
for elektrisk utstyr er nådd,

11) «tilbakekalling» ethvert tiltak med sikte på tilbakelevering
av elektrisk utstyr som allerede er gjort tilgjengelig for
sluttbrukeren,
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12) «tilbaketrekking» ethvert tiltak med sikte på å hindre at
elektrisk utstyr i omsetningskjeden blir gjort tilgjengelig på
markedet,

13) «Unionens harmoniseringsregelverk» alt av Unionens
regelverk som harmoniserer vilkårene for markedsføring
av produkter,

14) «CE-merking» merking der produsenten angir at det
elektriske utstyret er i samsvar med gjeldende krav fastsatt
i Unionens harmoniseringsregelverk om påføring av slik
merking.
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2. Produsentene skal utarbeide den tekniske dokumentasjonen nevnt i vedlegg III og gjennomføre framgangsmåten for
samsvarsvurdering nevnt i vedlegg III eller sørge for at den
gjennomføres.

Når det ved framgangsmåten for samsvarsvurdering nevnt i
første ledd er vist at det elektriske utstyret er i samsvar med
sikkerhetsmålene nevnt i artikkel 3 og fastsatt i vedlegg I, skal
produsentene utarbeide en EU-samsvarserklæring og påføre
CE-merkingen.

3. Produsentene skal oppbevare den tekniske dokumentasjonen nevnt i vedlegg III og EU-samsvarserklæringen i ti år
etter at det elektriske utstyret er brakt i omsetning.

Artikkel 3
Tilgjengeliggjøring på markedet og sikkerhetsmål
Elektrisk utstyr kan gjøres tilgjengelig på markedet i Unionen
bare dersom det er produsert i samsvar med god teknisk praksis
på sikkerhetsområdet som gjelder i Unionen, og dersom det ved
korrekt installasjon og vedlikehold og når det blir brukt i
samsvar med sitt formål, ikke medfører fare for menneskers
eller husdyrs helse og sikkerhet eller fare for eiendom.

I vedlegg I finnes en oversikt over de viktigste sikkerhetsmålene.

Artikkel 4
Fritt varebytte
Medlemsstatene skal ikke, når det gjelder forhold som omfattes
av dette direktiv, hindre tilgjengeliggjøring på markedet av
elektrisk utstyr som er i samsvar med dette direktiv.

Artikkel 5
Forsyning av elektrisitet
Medlemsstatene skal sørge for at elektrisitetsverkene ikke gjør
tilkopling til nettet eller forsyning av elektrisitet til forbrukerne
avhengig av strengere sikkerhetskrav til det elektriske utstyret
enn sikkerhetsmålene nevnt i artikkel 3 og fastsatt i vedlegg I.

KAPITTEL 2
MARKEDSDELTAKERNES FORPLIKTELSER

4. Produsentene skal påse at det ved serieproduksjon finnes
framgangsmåter for å sikre fortsatt samsvar med dette direktiv.
Det skal tas behørig hensyn til endringer i produktets utforming
eller egenskaper samt endringer i de harmoniserte standardene
nevnt i artikkel 12, de internasjonale eller nasjonale standardene
nevnt i artikkel 14 eller andre tekniske spesifikasjoner det er
vist til i samsvarserklæringen for elektrisk utstyr.

Når det anses hensiktsmessig med hensyn til den risiko som er
forbundet med elektrisk utstyr, skal produsentene, for å verne
forbrukernes helse og sikkerhet, ta stikkprøver av elektrisk
utstyr som er gjort tilgjengelig på markedet, undersøke og om
nødvendig føre et register over klager, elektrisk utstyr som ikke
oppfyller kravene, og tilbakekallinger av elektrisk utstyr, samt
holde distributører underrettet om all slik overvåking.

5. Produsentene skal påse at elektrisk utstyr som de har brakt
i omsetning, har et type-, parti- eller serienummer eller et annet
element som gjør det mulig å identifisere det, eller, dersom det
elektriske utstyrets størrelse eller art ikke tillater dette, at de
nødvendige opplysningene gis på emballasjen eller i et
dokument som følger med det elektriske utstyret.

6. Produsentene skal angi navn, firma eller registrert
varemerke og kontaktadresse på det elektriske utstyret eller,
dersom dette ikke er mulig, på emballasjen eller i et dokument
som følger med det elektriske utstyret. Adressen skal angi
ett enkelt sted der produsenten kan kontaktes. Kontaktopplysningene skal skrives på et språk som sluttbrukere og
markedstilsynsmyndigheter lett kan forstå.

Artikkel 6
Produsentenes forpliktelser
1. Når produsentene bringer elektrisk utstyr i omsetning,
skal de sikre at det er konstruert og produsert i samsvar med
sikkerhetsmålene nevnt i artikkel 3 og fastsatt i vedlegg I.

7. Produsentene skal påse at det elektriske utstyret ledsages
av anvisninger og sikkerhetsinformasjon på et språk fastsatt av
den berørte medlemsstat som forbrukere og andre sluttbrukere
lett kan forstå. Anvisninger, sikkerhetsopplysninger og
eventuell merking skal være tydelig, forståelig og lesbar.
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8. Produsenter som anser eller har grunn til å tro at elektrisk
utstyr som de har brakt i omsetning, ikke er i samsvar med dette
direktiv, skal umiddelbart treffe nødvendige korrigerende tiltak
for å bringe det elektriske utstyret i samsvar med dette direktiv
eller om nødvendig trekke det tilbake eller tilbakekalle det.
Dersom det elektriske utstyret utgjør en risiko, skal produsentene dessuten umiddelbart underrette vedkommende
nasjonale myndigheter i medlemsstatene der de har gjort det
elektriske utstyret tilgjengelig på markedet, og gi nærmere
opplysninger særlig om utstyrets manglende samsvar og
eventuelle korrigerende tiltak som er truffet.
9. Produsentene skal, etter en begrunnet anmodning fra en
vedkommende nasjonal myndighet, gi denne alle opplysninger
og all dokumentasjon som er nødvendig for å vise at det
elektriske utstyret er i samsvar med dette direktiv, på papir eller
i elektronisk form og på et språk som vedkommende myndighet
lett kan forstå. De skal på anmodning fra nevnte myndighet
samarbeide med denne om eventuelle tiltak som treffes for å
fjerne risikoene forbundet med elektrisk utstyr de har brakt i
omsetning.
Artikkel 7
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2. Før importørene bringer elektrisk utstyr i omsetning, skal
de påse at produsenten har gjennomført den egnede framgangsmåten for samsvarsvurdering. De skal påse at produsenten
har utarbeidet den tekniske dokumentasjonen, at det elektriske
utstyret er påført CE-merkingen og ledsages av de nødvendige
dokumentene, og at produsenten har oppfylt kravene fastsatt i
artikkel 6 nr. 5 og 6.

Dersom en importør anser eller har grunn til å tro at elektrisk
utstyr ikke er i samsvar med sikkerhetsmålene nevnt i artikkel 3
og fastsatt i vedlegg I, skal denne ikke bringe det elektriske
utstyret i omsetning før slikt samsvar er oppnådd. Dersom det
elektriske utstyret utgjør en risiko, skal importøren dessuten
underrette produsenten og markedstilsynsmyndighetene om
dette.

3. Importørene skal angi navn, firma eller registrert
varemerke og kontaktadresse på det elektriske utstyret eller,
dersom dette ikke er mulig, på emballasjen eller i et dokument
som følger med det elektriske utstyret. Kontaktopplysningene
skal skrives på et språk som sluttbrukere og markedstilsynsmyndigheter lett kan forstå.

Representanter
1. En produsent kan ved en skriftlig fullmakt utpeke en
representant.
Forpliktelsene i artikkel 6 nr. 1 og forpliktelsen til å utarbeide
teknisk dokumentasjon som nevnt i artikkel 6 nr. 2, skal ikke
utgjøre en del av representantens fullmakt.
2. En representant skal utføre de oppgavene som er angitt i
fullmakten den har fått fra produsenten. Fullmakten skal minst
gi representanten mulighet til å
a) oppbevare EU-samsvarserklæringen og den tekniske
dokumentasjonen og kunne stille den til rådighet for
nasjonale markedstilsynsmyndigheter i ti år etter at det
elektriske utstyret er brakt i omsetning,
b) på begrunnet anmodning fra vedkommende nasjonale
myndighet gi denne alle opplysninger og all dokumentasjon
som er nødvendig for å påvise det elektriske utstyrets
samsvar,
c) på anmodning fra vedkommende nasjonale myndigheter
samarbeide med disse om alle tiltak som treffes for å fjerne
risikoene forbundet med det elektriske utstyret som
omfattes av representantens fullmakt.
Artikkel 8
Importørenes forpliktelser
1. Importørene skal bringe i omsetning bare elektrisk utstyr
som oppfyller kravene.

4. Importørene skal påse at det elektriske utstyret ledsages
av anvisninger og sikkerhetsinformasjon på et språk fastsatt av
den berørte medlemsstat som forbrukere og andre sluttbrukere
lett kan forstå.

5. Importørene skal så lenge de har ansvar for elektrisk
utstyr, sikre at lagrings- eller transportforholdene ikke setter
dets samsvar med sikkerhetsmålene nevnt i artikkel 3 og fastsatt
i vedlegg I, i fare.

6. Når det anses hensiktsmessig med hensyn til den risiko
som er forbundet med elektrisk utstyr, skal importørene, for å
verne forbrukernes helse og sikkerhet, ta stikkprøver av
elektrisk utstyr som er gjort tilgjengelig på markedet, undersøke
og om nødvendig føre et register over klager, elektrisk utstyr
som ikke oppfyller kravene, og tilbakekallinger av elektrisk
utstyr, samt holde distributører underrettet om all slik
overvåking.

7. Importører som anser eller har grunn til å tro at elektrisk
utstyr som de har brakt i omsetning, ikke er i samsvar med dette
direktiv, skal umiddelbart treffe nødvendige korrigerende tiltak
for å bringe det elektriske utstyret i samsvar med dette direktiv
eller om nødvendig trekke det tilbake eller tilbakekalle det.
Dersom det elektriske utstyret utgjør en risiko, skal importørene
dessuten umiddelbart underrette vedkommende nasjonale
myndigheter i medlemsstatene der de har gjort det elektriske
utstyret tilgjengelig på markedet, og gi nærmere opplysninger
særlig om utstyrets manglende samsvar og eventuelle
korrigerende tiltak som er truffet.
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8. Importørene skal i ti år etter at det elektriske utstyret er
brakt i omsetning, oppbevare en kopi av EU-samsvarserklæringen og kunne stille den til rådighet for markedstilsynsmyndighetene og påse at den tekniske dokumentasjonen på
anmodning kan gjøres tilgjengelig for disse myndighetene.

9. Importørene skal, etter en begrunnet anmodning fra en
vedkommende nasjonal myndighet, gi denne alle opplysninger
og all dokumentasjon som er nødvendig for å påvise det
elektriske utstyrets samsvar, på papir eller i elektronisk form og
på et språk som vedkommende myndighet lett kan forstå. De
skal på anmodning fra nevnte myndighet samarbeide med
denne om eventuelle tiltak som treffes for å fjerne risikoene
forbundet med elektrisk utstyr de har brakt i omsetning.

Artikkel 9
Distributørenes forpliktelser
1. Når distributørene gjør elektrisk utstyr tilgjengelig på
markedet, skal de utvise behørig aktsomhet med hensyn til
kravene i dette direktiv.

2. Før distributørene gjør elektrisk utstyr tilgjengelig på
markedet, skal de kontrollere at det elektriske utstyret er påført
CE-merkingen, at det ledsages av de nødvendige dokumentene
og av anvisninger og sikkerhetsopplysninger på et språk som
lett kan forstås av forbrukerne og andre sluttbrukere i den
medlemsstaten der det elektriske utstyret skal gjøres tilgjengelig
på markedet, samt at produsenten og importøren har oppfylt
kravene i artikkel 6 nr. 5 og 6 og i artikkel 8 nr. 3.

Dersom en distributør anser eller har grunn til å tro at elektrisk
utstyr ikke er i samsvar med sikkerhetsmålene nevnt i artikkel 3
og fastsatt i vedlegg I, skal denne ikke gjøre det elektriske
utstyret tilgjengelig på markedet før slikt samsvar er oppnådd.
Dersom det elektriske utstyret utgjør en risiko, skal
distributøren dessuten underrette produsenten eller importøren
samt markedstilsynsmyndighetene om dette.

3. Distributørene skal så lenge de har ansvar for elektrisk
utstyr, sikre at lagrings- eller transportforholdene ikke setter
dets samsvar med sikkerhetsmålene nevnt i artikkel 3 og fastsatt
i vedlegg I, i fare.
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opplysninger særlig om utstyrets manglende samsvar og
eventuelle korrigerende tiltak som er truffet.

5. Distributørene skal, etter en begrunnet anmodning fra en
vedkommende nasjonal myndighet, gi denne, på papir eller i
elektronisk form, alle opplysninger og all dokumentasjon som
er nødvendig for å påvise det elektriske utstyrets samsvar. De
skal på anmodning fra nevnte myndighet samarbeide med
denne om eventuelle tiltak som treffes for å fjerne risikoene
forbundet med elektrisk utstyr de har gjort tilgjengelig på
markedet.

Artikkel 10
Tilfeller der produsentenes forpliktelser får anvendelse på
importører og distributører
En importør eller distributør skal i dette direktiv anses som
produsent og skal være underlagt produsentens forpliktelser i
henhold til artikkel 6 når vedkommende bringer elektrisk utstyr
i omsetning under eget navn eller varemerke eller endrer
elektrisk utstyr som allerede er brakt i omsetning, på en slik
måte at det kan påvirke utstyrets samsvar med dette direktiv.

Artikkel 11
Identifikasjon av markedsdeltakere
Markedsdeltakerne skal på anmodning identifisere følgende for
markedstilsynsmyndighetene:

a) alle markedsdeltakere som har levert elektrisk utstyr til
dem,

b) alle markedsdeltakere som de har levert elektrisk utstyr til.

Markedsdeltakerne skal kunne framlegge opplysningene nevnt i
første ledd i ti år etter at de har fått det elektriske utstyret levert,
og i ti år etter at de har levert det elektriske utstyret.

KAPITTEL 3
DET ELEKTRISKE UTSTYRETS SAMSVAR

4. Distributører som anser eller har grunn til å tro at elektrisk
utstyr som de har gjort tilgjengelig på markedet, ikke er i
samsvar med dette direktiv, skal umiddelbart treffe nødvendige
korrigerende tiltak for å bringe utstyret i samsvar med kravene
eller om nødvendig trekke det tilbake eller tilbakekalle det.
Dersom det elektriske utstyret utgjør en risiko, skal distributørene dessuten umiddelbart underrette vedkommende
nasjonale myndigheter i medlemsstatene der de har gjort det
elektriske utstyret tilgjengelig på markedet, og gi nærmere

Artikkel 12
Formodning om samsvar på grunnlag av harmoniserte
standarder
Elektrisk utstyr som er i samsvar med harmoniserte standarder
eller deler av slike som det er offentliggjort henvisninger til i
Den europeiske unions tidende, skal formodes å være i samsvar
med de sikkerhetsmålene nevnt i artikkel 3 og fastsatt i vedlegg
I som omfattes av disse standardene eller deler av dem.
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Artikkel 13
Formodning om samsvar på grunnlag av internasjonale
standarder
1. I den utstrekning harmoniserte standarder nevnt i artikkel
12 ikke er utarbeidet og offentliggjort, skal medlemsstatene
treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at deres vedkommende
myndigheter også anser at elektrisk utstyr som er i samsvar med
sikkerhetsbestemmelsene i de internasjonale standardene
fastsatt av Den internasjonale elektrotekniske standardiseringsorganisasjon (IEC), med sikte på tilgjengeliggjøring på
markedet som nevnt i artikkel 3 eller fritt varebytte som nevnt i
artikkel 4, anses å være i samsvar med sikkerhetsmålene nevnt i
artikkel 3 og fastsatt i vedlegg I, dersom framgangsmåten for
offentliggjøring fastsatt i nr. 2 og 3 i denne artikkel er blitt
fulgt.

2. Kommisjonen skal melde fra til medlemsstatene om
sikkerhetsbestemmelsene nevnt i nr. 1. Etter samråd med
medlemsstatene skal Kommisjonen angi de sikkerhetsbestemmelsene og særlig de variantene av disse som den
anbefaler skal bli offentliggjort.

3. Medlemsstatene skal innen en frist på tre måneder
underrette Kommisjonen om innvendinger de måtte ha mot
sikkerhetsbestemmelsene som er meldt i henhold til nr. 2, og de
skal oppgi sikkerhetshensynene som er til hinder for at de kan
godkjenne de enkelte bestemmelsene.

21.6.2018

2. EU-samsvarserklæringen skal være i henhold til malen
fastsatt i vedlegg IV, skal inneholde elementene angitt i modul
A i vedlegg III og skal ajourføres løpende. Den skal oversettes
til språket eller språkene som kreves av medlemsstaten der det
elektriske utstyret bringes i omsetning eller gjøres tilgjengelig
på markedet.

3. Dersom elektrisk utstyr omfattes av flere enn én
unionsrettsakt som krever en EU-samsvarserklæring, skal det
utarbeides en enkelt EU-samsvarserklæring med hensyn til alle
slike unionsrettsakter. Det skal framgå av erklæringen hvilke
unionsrettsakter den gjelder, med henvisninger til hvor de er
kunngjort.

4. Ved å utarbeide EU-samsvarserklæringen påtar produsenten seg ansvaret for at det elektriske utstyret er i samsvar
med kravene i dette direktiv.

Artikkel 16
Allmenne prinsipper for CE-merking
CE-merkingen skal være underlagt de allmenne prinsippene i
artikkel 30 i forordning (EF) nr. 765/2008.

Artikkel 17
Regler og vilkår for påføring av CE-merking

Henvisningene til sikkerhetsbestemmelsene det ikke er reist
innvendinger mot, skal til underretning offentliggjøres i Den
europeiske unions tidende.

1. CE-merkingen skal påføres det elektriske utstyret eller
utstyrets merkeplate på en måte som gjør at den er lett synlig,
lesbar og ikke kan fjernes. Dersom det elektriske utstyret er av
en slik art at dette ikke er mulig eller berettiget, skal merkingen
påføres emballasjen og følgedokumentene.

Artikkel 14
Formodning om samsvar på grunnlag av nasjonale
standarder
I den utstrekning harmoniserte standarder nevnt i artikkel 12
ikke er utarbeidet og offentliggjort og internasjonale standarder
nevnt i artikkel 13 ikke er offentliggjort, skal medlemsstatene,
med sikte på tilgjengeliggjøring på markedet som nevnt i
artikkel 3 eller fritt varebytte som nevnt i artikkel 4, treffe alle
nødvendige tiltak for å sikre at deres vedkommende
myndigheter også anser at elektrisk utstyr er i samsvar med
sikkerhetsmålene nevnt i artikkel 3 og fastsatt i vedlegg I,
dersom det er produsert i samsvar med sikkerhetsbestemmelsene i standardene som gjelder i medlemsstaten der det
er produsert, og sikkerhetsnivået tilsvarer det som kreves på
deres eget territorium.

Artikkel 15
EU-samsvarserklæring
1. I EU-samsvarserklæringen skal det fastslås at det er påvist
at sikkerhetsmålene nevnt i artikkel 3 og fastsatt i vedlegg I er
oppfylt.

2. CE-merkingen skal påføres før det elektriske utstyret
bringes i omsetning.

3. Medlemsstatene skal ta utgangspunkt i gjeldende
ordninger for å sikre riktig anvendelse av reglene for CEmerking, og skal treffe egnede tiltak i tilfelle urettmessig bruk
av merkingen.

KAPITTEL 4
MARKEDSTILSYN I UNIONEN, KONTROLL AV ELEKTRISK
UTSTYR SOM INNFØRES PÅ UNIONSMARKEDET, OG
UNIONSFRAMGANGSMÅTE VED BESLUTNINGER OM
BESKYTTELSESTILTAK

Artikkel 18
Markedstilsyn i Unionen og kontroll av elektrisk utstyr som
innføres på unionsmarkedet
Artikkel 15 nr. 3 og artikkel 16–29 i forordning (EF)
nr. 765/2008 får anvendelse på elektrisk utstyr.
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Artikkel 19
Framgangsmåte for håndtering på nasjonalt plan av
elektrisk utstyr som utgjør en risiko
1. Dersom markedstilsynsmyndighetene i én medlemsstat
har tilstrekkelig grunn til å anta at elektrisk utstyr som omfattes
av dette direktiv, utgjør en risiko for menneskers eller husdyrs
helse og sikkerhet eller en risiko for eiendom, skal de utføre en
vurdering av det berørte elektriske utstyret som omfatter alle
relevante krav fastsatt i dette direktiv. De berørte markedsdeltakerne skal samarbeide med markedstilsynsmyndighetene
for dette formål etter behov.

Dersom markedstilsynsmyndighetene i forbindelse med
vurderingen nevnt i første ledd finner at det elektriske utstyret
ikke er i samsvar med kravene i dette direktiv, skal de
omgående kreve at den berørte markedsdeltakeren treffer alle
egnede korrigerende tiltak for å bringe det elektriske utstyret i
samsvar med disse kravene, trekke det elektriske utstyret
tilbake fra markedet eller tilbakekalle det innen en rimelig frist
som de fastsetter ut fra risikoens art.

Artikkel 21 i forordning (EF) nr. 765/2008 får anvendelse på
tiltakene nevnt i annet ledd i dette nummer.

2. Dersom markedstilsynsmyndighetene anser at det
manglende samsvaret ikke er begrenset til deres nasjonale
territorium, skal de underrette Kommisjonen og de andre
medlemsstatene om resultatene av vurderingen og om tiltakene
de har pålagt markedsdeltakeren å treffe.

3. Markedsdeltakeren skal sikre at alle egnede korrigerende
tiltak treffes med hensyn til elektrisk utstyr som den har gjort
tilgjengelig på unionsmarkedet.

4. Dersom den berørte markedsdeltakeren ikke treffer
hensiktsmessige korrigerende tiltak innen fristen nevnt i nr. 1
annet ledd, skal markedstilsynsmyndighetene treffe alle egnede
midlertidige tiltak for å forby eller begrense tilgjengeliggjøring
av det elektriske utstyret på deres nasjonale marked, trekke
det elektriske utstyret tilbake fra dette markedet eller
tilbakekalle det.

Markedstilsynsmyndighetene skal omgående underrette
Kommisjonen og de andre medlemsstatene om disse tiltakene.

5. Opplysningene nevnt i nr. 4 annet ledd skal omfatte alle
tilgjengelige opplysninger, særlig opplysninger som er nødvendige for å identifisere det elektriske utstyret som ikke
oppfyller kravene, det elektriske utstyrets opprinnelse, arten av
det påståtte manglende samsvaret og hvilken risiko som er
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involvert, arten og varigheten av de nasjonale tiltakene som er
truffet, og de argumentene som den berørte markedsdeltakeren
har framsatt. Markedstilsynsmyndighetene skal særlig angi om
det manglende samsvaret skyldes

a) at det elektriske utstyret ikke oppfyller sikkerhetsmålene
nevnt i artikkel 3 og fastsatt i vedlegg I med hensyn til
menneskers eller husdyrs helse og sikkerhet eller med
hensyn til eiendom, eller

b) mangler ved de harmoniserte standardene som er nevnt i
artikkel 14 eller de internasjonale eller nasjonale
standardene som er nevnt i artikkel 13 og 14, og som
danner grunnlag for en formodning om samsvar.

6. Andre medlemsstater enn den medlemsstaten som
innledet framgangsmåten i henhold til denne artikkel, skal
omgående underrette Kommisjonen og de andre medlemsstatene om eventuelle tiltak som er truffet, om eventuelle
tilleggsopplysninger de måtte ha om det berørte elektriske
utstyrets manglende samsvar, samt om eventuelle innvendinger
de måtte ha mot det vedtatte nasjonale tiltaket.

7. Dersom det innen tre måneder etter mottak av opplysningene nevnt i nr. 4 annet ledd ikke er kommet innvendinger
fra enten en medlemsstat eller Kommisjonen når det gjelder et
midlertidig tiltak truffet av en medlemsstat, skal nevnte tiltak
anses som berettiget.

8. Medlemsstatene skal sikre at det treffes egnede restriktive
tiltak med hensyn til det berørte elektriske utstyret, for
eksempel at det elektriske utstyret umiddelbart trekkes tilbake
fra markedet.

Artikkel 20
Unionsframgangsmåte ved beslutninger om
beskyttelsestiltak
1. Dersom det etter at framgangsmåten i artikkel 19 nr. 3 og
4 er fullført, reises innvendinger mot et tiltak truffet av en
medlemsstat, eller dersom Kommisjonen anser at et nasjonalt
tiltak strider mot Unionens regelverk, skal Kommisjonen
omgående innlede samråd med medlemsstatene og den eller de
berørte markedsdeltakerne og vurdere det nasjonale tiltaket.
Kommisjonen skal på grunnlag av resultatene av denne
vurderingen vedta en gjennomføringsrettsakt som fastslår om
det nasjonale tiltaket er berettiget eller ikke.

Kommisjonen skal rette sin beslutning til alle medlemsstatene
og umiddelbart underrette medlemsstatene og den eller de
berørte markedsdeltakerne om beslutningen.
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2. Dersom det nasjonale tiltaket anses som berettiget, skal
alle medlemsstater treffe nødvendige tiltak for å sikre at det
elektriske utstyret som ikke oppfyller kravene, trekkes tilbake
fra deres marked, og underrette Kommisjonen om dette.
Dersom det nasjonale tiltaket anses som uberettiget, skal den
berørte medlemsstaten trekke tiltaket tilbake.

3. Dersom det nasjonale tiltaket anses som berettiget, og det
elektriske utstyrets manglende samsvar tilskrives mangler ved
de harmoniserte standardene nevnt i artikkel 19 nr. 5 bokstav b)
i dette direktiv, skal Kommisjonen anvende framgangsmåten
fastsatt i artikkel 11 i forordning (EU) nr. 1025/2012.

Artikkel 21
Elektrisk utstyr som oppfyller kravene, men som utgjør en
risiko
1. Dersom en medlemsstat etter å ha utført en vurdering i
henhold til artikkel 19 nr. 1 kommer til at elektrisk utstyr, selv
om det er i samsvar med dette direktiv, utgjør en risiko for
menneskers helse eller sikkerhet eller for husdyr eller eiendom,
skal medlemsstaten kreve at den berørte markedsdeltakeren
treffer alle egnede tiltak for å sikre at det berørte elektriske
utstyret ikke lenger utgjør noen risiko når det bringes i
omsetning, trekke det elektriske utstyret tilbake fra markedet
eller tilbakekalle det innen en rimelig frist som medlemsstaten
fastsetter ut fra risikoens art.

2. Markedsdeltakeren skal sikre at det treffes korrigerende
tiltak med hensyn til alt berørt elektrisk utstyr som
vedkommende har gjort tilgjengelig på unionsmarkedet.

3. Medlemsstaten skal umiddelbart underrette Kommisjonen
og de øvrige medlemsstatene om dette. Underretningen skal
omfatte alle tilgjengelige opplysninger, særlig opplysninger
som er nødvendige for å identifisere det berørte elektriske
utstyret, det elektriske utstyrets opprinnelse og omsetningskjede, den aktuelle risikoens art og arten og varigheten av de
nasjonale tiltakene som er truffet.

4. Kommisjonen skal omgående innlede samråd med
medlemsstatene og den eller de berørte markedsdeltakerne og
vurdere de nasjonale tiltakene som er truffet. På grunnlag av
resultatene av denne vurderingen skal Kommisjonen gjennom
gjennomføringsrettsakter beslutte om det nasjonale tiltaket er
berettiget eller ikke, og om nødvendig foreslå egnede tiltak.
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eller vern av husdyr eller eiendom, skal Kommisjonen vedta
gjennomføringsrettsakter med umiddelbar virkning i samsvar
med framgangsmåten nevnt i artikkel 23 nr. 3.

5. Kommisjonen skal rette sin beslutning til alle medlemsstatene og umiddelbart underrette medlemsstatene og den eller
de berørte markedsdeltakerne om beslutningen.

Artikkel 22
Formelt manglende samsvar
1. Med forbehold for artikkel 19 skal en medlemsstat
pålegge den berørte markedsdeltakeren å bringe det manglende
samsvaret til opphør dersom medlemsstaten fastslår at

a) CE-merkingen er påført i strid med artikkel 30 i forordning
(EF) nr. 765/2008 eller artikkel 17 i dette direktiv,

b) CE-merkingen er ikke påført,

c) det er ikke utarbeidet noen EU-samsvarserklæring,

d) EU-samsvarserklæringen er ikke utarbeidet på riktig måte,

e) teknisk dokumentasjon er enten ikke tilgjengelig eller er
ikke fullstendig,

f) opplysningene nevnt i artikkel 6 nr. 6 eller artikkel 8 nr. 3
mangler, er uriktige eller ufullstendige,

g) eventuelle andre administrative krav fastsatt i artikkel 6
eller artikkel 8 er ikke oppfylt.

2. Dersom det manglende samsvaret nevnt i nr. 1 vedvarer,
skal den berørte medlemsstaten treffe alle egnede tiltak for å
begrense eller forby tilgjengeliggjøring av det elektriske
utstyret på markedet eller sikre at det blir tilbakekalt eller
trukket tilbake fra markedet.

KAPITTEL 5
KOMITÉ, OVERGANGSBESTEMMELSER OG
SLUTTBESTEMMELSER

Artikkel 23
Komitéframgangsmåte

Gjennomføringsrettsaktene nevnt i første ledd i dette nummer
skal vedtas etter framgangsmåten med undersøkelseskomité
nevnt i artikkel 23 nr. 2.

1. Kommisjonen skal bistås av Komiteen for elektrisk utstyr.
Nevnte komité skal være en komité i henhold til forordning
(EU) nr. 182/2011.

Dersom det foreligger behørig begrunnede tvingende
hasteårsaker knyttet til vern av menneskers helse og sikkerhet,

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 i forordning
(EU) nr. 182/2011 anvendelse.

21.6.2018

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

3. Når det vises til dette nummer, får artikkel 8 sammenholdt
med artikkel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

Nr. 39/117

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. De skal også inneholde en
opplysning om at henvisninger i gjeldende lover og forskrifter
til direktivet som oppheves ved dette direktiv, skal forstås som
henvisninger til dette direktiv. Nærmere regler for henvisningen
og hvordan den skal formuleres, fastsettes av medlemsstatene.

4. Kommisjonen skal rådføre seg med Komiteen i enhver
sak der samråd med sektoreksperter kreves i henhold til
forordning (EU) nr. 1025/2012 eller annet unionsregelverk.
Komiteen kan videre undersøke eventuelle spørsmål i
forbindelse med anvendelsen av dette direktiv som reises enten
av lederen av komiteen eller av en medlemsstats representant i
henhold til dens saksbehandlingsregler.

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det
området dette direktiv omhandler.
Artikkel 27

Artikkel 24

Oppheving

Sanksjoner

Direktiv 2006/95/EF oppheves med virkning fra 20. april 2016,
men uten at dette berører medlemsstatenes forpliktelser med
hensyn til fristene for innarbeiding i nasjonal lovgivning og
datoene for anvendelse av direktivene angitt i vedlegg V.

Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner som får
anvendelse ved markedsdeltakeres overtredelse av bestemmelser i nasjonal lovgivning som er vedtatt i henhold til dette
direktiv, og skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at
sanksjonene håndheves. Reglene kan omfatte strafferettslige
sanksjoner for alvorlige overtredelser.

Henvisninger til det opphevede direktiv skal forstås som
henvisninger til dette direktiv og leses som angitt i sammenligningstabellen i vedlegg IV.

De fastsatte sanksjonene skal være virkningsfulle, stå i forhold
til overtredelsen og virke avskrekkende.

Artikkel 28
Ikrafttredelse

Artikkel 25

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i
Den europeiske unions tidende.

Overgangsbestemmelser
Medlemsstatene skal ikke hindre tilgjengeliggjøring på
markedet av elektrisk utstyr som omfattes av direktiv
2006/95/EF, er i samsvar med nevnte direktiv og er brakt i
omsetning før 20. april 2016.

Artikkel 1, artikkel 3 annet ledd, artikkel 5, artikkel 13 nr. 2 og
3 og vedlegg I, V og VI får anvendelse fra 20. april 2016.
Artikkel 29

Artikkel 26

Adressater

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

1. Medlemsstatene skal innen 19. april 2016 vedta og
kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å
etterkomme artikkel 2, artikkel 3 første ledd, artikkel 4, artikkel
6–12, artikkel 13 nr. 1, artikkel 14–25 og vedlegg II, III og IV.
De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse
bestemmelsene.

Utferdiget i Strasbourg, 26. februar 2014.

De skal anvende disse bestemmelsene fra 20. april 2016.
_____

For Europaparlamentet

For Rådet

M. SCHULZ

D. KOURKOULAS

President

Formann
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VEDLEGG I

DE VIKTIGSTE SIKKERHETSMÅLENE FOR ELEKTRISK UTSTYR BESTEMT TIL BRUK INNENFOR VISSE
SPENNINGSGRENSER
1. Alminnelige vilkår
a) De viktigste opplysningene som det er nødvendig å kjenne til for å sikre at det elektriske utstyret blir brukt uten
fare til det formålet det er laget for, skal angis på det elektriske utstyret, eller dersom dette ikke er mulig, i et
følgedokument.
b) Det elektriske utstyret og dets enkelte deler skal utføres slik at det kan tilkoples på en sikker og forsvarlig måte.
c) Det elektriske utstyret skal konstrueres og produseres på en slik måte at beskyttelse mot farene beskrevet i nr. 2 og
3 er sikret, forutsatt at utstyret blir brukt til det formålet det er laget for, og at det blir forsvarlig vedlikeholdt.
2. Beskyttelse mot farer som kan skyldes det elektriske utstyret
Det skal fastsettes tekniske tiltak i samsvar med nr. 1 for å sikre at
a) personer og husdyr blir forsvarlig beskyttet mot fare for fysisk skade eller andre skader som kan forårsakes av
direkte eller indirekte berøring,
b) det ikke kan oppstå temperaturer, lysbuer eller stråling som kan medføre fare,
c) personer, husdyr og eiendom blir tilstrekkelig beskyttet mot farer av ikke-elektrisk art som erfaringsmessig skyldes
det elektriske utstyret,
d) isolasjonen er egnet for de forventede forholdene.
3. Beskyttelse mot farer som kan forårsakes av ytre påvirkninger på det elektriske utstyret
Det skal fastsettes tekniske tiltak i samsvar med nr. 1 for å sikre at det elektriske utstyret
a) oppfyller de forventede mekaniske kravene, slik at personer, husdyr og eiendom ikke utsettes for fare,
b) kan motstå ikke-mekaniske påvirkninger under forventede miljøforhold, slik at personer, husdyr og eiendom ikke
utsettes for fare,
c) ikke utsetter personer, husdyr og eiendom for fare under overbelastningsforhold som kan forutses.

______
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VEDLEGG II

UTSTYR OG FENOMENER SOM IKKE OMFATTES AV DETTE DIREKTIV
Elektrisk utstyr bestemt til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser.
Elektrisk utstyr for radiologi og medisinske formål.
Elektriske deler for vare- og personheiser.
Elektrisitetsmålere.
Plugger og stikkontakter til bruk i boliger.
Elektriske gjerdeapparater.
Radiostøy.
Spesialisert elektrisk utstyr til bruk om bord i skip, fly eller jernbane, som er i samsvar med sikkerhetsbestemmelsene
som er utarbeidet av de internasjonale organene som medlemsstatene er tilknyttet.
Spesialbygd analyseutstyr beregnet på bruk av yrkesbrukere utelukkende ved forsknings- og utviklingsanlegg for slike
formål.

______
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VEDLEGG III

MODUL A
Intern produksjonskontroll
1.

Intern produksjonskontroll er den framgangsmåten for samsvarsvurdering der produsenten oppfyller
forpliktelsene fastsatt i nr. 2, 3 og 4 og sikrer og erklærer som eneansvarlig at det berørte elektriske utstyret
oppfyller de kravene i dette direktiv som får anvendelse på det.

2.

Teknisk dokumentasjon
Produsenten skal utarbeide den tekniske dokumentasjonen. Dokumentasjonen skal gjøre det mulig å vurdere om
det elektriske utstyret er i samsvar med de relevante kravene, og skal omfatte en tilfredsstillende analyse og
vurdering av risiko. Den tekniske dokumentasjonen skal inneholde en beskrivelse av de gjeldende kravene og
skal, i den grad det er relevant for vurderingen, omfatte det elektriske utstyrets konstruksjon, produksjon og
virkemåte. Den tekniske dokumentasjonen skal, der det er relevant, minst inneholde
a) en generell beskrivelse av det elektriske utstyret,
b) konstruksjons- og produksjonstegninger og lister over deler, delenheter, kretser osv.,
c) beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå nevnte tegninger og lister og hvordan det
elektriske utstyret fungerer,
d) en liste over de harmoniserte standardene som helt eller delvis er anvendt, som det er offentliggjort
henvisninger til i Den europeiske unions tidende, eller over internasjonale eller nasjonale standarder nevnt i
artikkel 13 og 14, og dersom de harmoniserte standardene eller internasjonale eller nasjonale standardene
ikke er anvendt, beskrivelser av løsningene som er valgt for å oppfylle sikkerhetsmålene i dette direktiv,
herunder en liste over andre relevante tekniske spesifikasjoner som er anvendt. Dersom harmoniserte
standarder eller internasjonale eller nasjonale standarder nevnt i artikkel 13 og 14 delvis er anvendt, skal det i
den tekniske dokumentasjonen angis hvilke deler som er anvendt,
e) resultatene av konstruksjonsberegninger, undersøkelser osv. og
f)

3.

prøvingsrapporter.

Produksjon
Produsenten skal treffe alle nødvendige tiltak for at produksjonsprosessen og overvåkingen av den sikrer at det
produserte elektriske utstyret er i samsvar med den tekniske dokumentasjonen nevnt i nr. 2 og med kravene i dette
direktiv som får anvendelse på det.

4.

CE-merking og EU-samsvarserklæring

4.1. Produsenten skal påføre CE-merkingen på hvert enkelt stykke elektrisk utstyr som oppfyller gjeldende krav i dette
direktiv.
4.2. Produsenten skal utarbeide en skriftlig EU-samsvarserklæring for en produktmodell og kunne stille den og den
tekniske dokumentasjonen til rådighet for nasjonale markedstilsynsmyndigheter i ti år etter at det elektriske
utstyret er brakt i omsetning. I EU-samsvarserklæringen skal det angis hvilket elektrisk utstyr den er utarbeidet
for.
En kopi av EU-samsvarserklæringen skal på anmodning gjøres tilgjengelig for vedkommende markedstilsynsmyndigheter.
5.

Representant
Produsentens forpliktelser i henhold til nr. 4 kan på dennes vegne og ansvar oppfylles av produsentens
representant, forutsatt at dette er angitt i fullmakten.

______
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VEDLEGG IV

EU-SAMSVARSERKLÆRING (NR. XXXX)(1)
1. Produktmodell/produkt (produkt-, type-, parti- eller serienummer):
2. Navn og adresse til produsenten eller produsentens representant:
3. Denne samsvarserklæringen utstedes på produsentens eneansvar.
4. Erklæringens gjenstand (identifikasjon av det elektriske utstyret som gjør det mulig å spore det; kan ved behov
omfatte et fargebilde som er tilstrekkelig tydelig til at det elektriske utstyret kan identifiseres):
5. Erklæringens gjenstand beskrevet over er i samsvar med relevante deler av Unionens harmoniseringsregelverk:
6. Henvisninger til de relevante harmoniserte standardene som er anvendt, eller henvisninger til andre tekniske
spesifikasjoner det erklæres samsvar med:
7. Tilleggsopplysninger:
Undertegnet for og på vegne av:
(sted og utstedelsesdato):
(navn, stilling) (underskrift):

______

(1) Produsenten kan velge å tildele samsvarserklæringen et nummer.
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VEDLEGG V

Frister for innarbeiding i nasjonal lovgivning og datoer for anvendelse av direktivene angitt i del B i vedlegg V
til direktiv 2006/95/EF
(som nevnt i artikkel 27)

Direktiv

Frist for innarbeiding

Anvendelsesdato

73/23/EØF

21. august 1974(1)

—

93/68/EØF

1. juli 1994

1. januar 1995(2)

(1)
(2)

For Danmark ble fristen forlenget til fem år, dvs. 21. februar 1978. Se artikkel 13 nr. 1 i direktiv 73/23/EØF.
Fram til 1. januar 1997 måtte medlemsstatene tillate at produkter som var i samsvar med merkingsordningene som gjaldt før
1. januar 1995, ble bragt i omsetning og tatt i bruk. Se artikkel 14 nr. 2 i direktiv 93/68/EØF.
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VEDLEGG VI

SAMMENLIGNINGSTABELL
Direktiv 2006/95/EF

Dette direktiv

Artikkel 1

Artikkel 1 annet ledd

Artikkel 2

Artikkel 3

Artikkel 3

Artikkel 4

Artikkel 4

Artikkel 5

Artikkel 5

Artikkel 12

Artikkel 6

Artikkel 13

Artikkel 7

Artikkel 14

Artikkel 8 nr. 1

Artikkel 16 og 17

Artikkel 8 nr. 2

—

Artikkel 8 nr. 3

—

Artikkel 9

Artikkel 18–20

Artikkel 10

Artikkel 16 og 17

Artikkel 11

—

Artikkel 12

—

Artikkel 13

Artikkel 26 nr. 2

Artikkel 14

Artikkel 27

Artikkel 15

Artikkel 28

Vedlegg I

Vedlegg I

Vedlegg II

Vedlegg II

Vedlegg III

Artikkel 15 og 16 og vedlegg IV

Vedlegg IV

Vedlegg III

Vedlegg V

Vedlegg V
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ERKLÆRING FRA EUROPAPARLAMENTET

Europaparlamentet anser at det bare er når og i den utstrekning gjennomføringsrettsakter i henhold til
forordning (EU) nr. 182/2011 drøftes på møter i komiteer, at sistnevnte kan betraktes som «komité» i
henhold til vedlegg I til rammeavtalen om forbindelsene mellom Europaparlamentet og Europakommisjonen. Møtene i komiteen omfattes dermed av virkeområdet for nr. 15 i rammeavtalen når og i
den utstrekning andre forhold drøftes.

____________
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