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                            TILSKIPUN EVRÓPU INGSINS OG RÁ SINS 2004/108/EB                           2008/EES/44/02 
frá 15. desember 2004 

um samræmingu laga a ildarríkjanna var andi rafsegulsvi ssamhæfi og um ni urfellingu 
tilskipunar 89/336/EBE (*) 

 

EVRÓPU INGI  OG RÁ  EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

me  hli sjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
95. gr., 

me  hli sjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar, 

me  hli sjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar 
Evrópubandalaganna (1), 

í samræmi vi  málsme fer ina sem mælt er fyrir um í 251. gr. 
sáttmálans(2), 

og a  teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Tilskipun rá sins 89/336/EBE frá 3. maí 1989 um 
samræmingu laga a ildarríkjanna um rafsegulsvi s-
samhæfi (3) hefur veri  tekin til endursko unar 
samkvæmt ví framtaksverkefni sem ekkt er undir 
heitinu einfaldari löggjöf fyrir innri marka inn (SLIM). 
Bæ i SLIM-ferli  og ítarlegri rannsókn, í framhaldi af 

ví, hefur leitt í ljós örfina fyrir a  fullgera, efla og 
sk ra rammann sem mælt er fyrir um í tilskipun 
89/336/EBE. 

2) A ildarríkin bera ábyrg  á a  tryggja a  rá laus 
fjarskipti, .m.t. útvarpsútsendingar og jónusta radíó-
áhugamanna sem starfa í samræmi vi  fjarskiptareglur 
Al jó afjarskiptasambandsins, rafkerfi og fjarskiptanet 
og einnig tengdur búna ur séu verndu  gagnvart raf-
segultruflunum. 

3) Samræma ber ákvæ i í landslögum sem tryggja verndun 
gagnvart rafsegultruflunum til a  tryggja frjálsan 
flutning raf- og rafeindartækja án ess a  draga úr 
réttlætanlegum verndarákvæ um í a ildarríkjunum. 

4) Vörn gagnvart rafsegulstruflunum krefst ess a  hinum 
msu rekstrara ilum sé gert a  skuldbinda sig. Beita ber 
essum skuldbindingum á sanngjarnan hátt til a  koma á 

slíkri vörn.  

_______________  

(*)  essi EB-ger  birtist í Stjtí . ESB L 390, 31.12.2004, bls. 24. Hennar var 
geti  í ákvör un sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 3/2006 frá 27. janúar 
2006 um breytingu á II. vi auka (Tæknilegar regluger ir, sta lar, prófanir 
og vottun) vi  EES-samninginn, sjá EES-vi bæti vi  Stjórnartí indi 
Evrópusambandsins nr. 17, 30.3.2006, bls. 4. 

(1) Stjtí . ESB C 220, 16.9.2003, bls. 13. 
(2) Álit Evrópu ingsins frá 9. mars 2004 (hefur enn ekki veri  birt í 

Stjórnartí indum EB) og ákvör un rá sins frá 29. nóvember 2004. 
(3) Stjtí . EB L 139, 23.5.1989, bls. 19. Tilskipuninni var sí ast breytt me  

tilskipun 93/68/EBE (Stjtí . EB L 220, 30.8.1993, bls. 1). 

5) Setja skal reglur um rafsegulsvi ssamhæfi búna ar í 
eim tilgangi a  tryggja starfsemi innri marka arins, 
.e.a.s., svæ is án innri landamæra ar sem frjálsir vöru-

flutningar, frjálsir fólksflutningar, frjáls jónustu-
starfsemi og frjálsir fjármagnsflutningar eru trygg ir. 

6) Búna urinn sem essi tilskipun gildir um skal ná til bæ i 
tækja og fasts búna ar. ó skulu sett sérstök ákvæ i fyrir 
hvort um sig. Ástæ an er sú a  ótt flutningur tækja 
innan Bandalagsins ver i grei ur, er fastur búna ur 
hinsvegar settur upp til vi varandi notkunar á fyrirfram 
ákve num stö um sem samsetning mismunandi tegunda 
tækja og eftir atvikum, annars búna ar.  Samsetning og 
hlutverk slíkra uppsetninga samsvarar í flestum tilvikum 
sérstökum örfum rekstrara ila eirra. 

7) essi tilskipun gildir ekki um rá lausan búna  og 
endabúna  til fjarskipta ar sem hann fellur egar undir 
tilskipun Evrópu ingsins og rá sins 1999/5/EB frá 
9. mars 1999 um fjarskiptabúna  og endabúna  til fjar-
skipta og gagnkvæma vi urkenningu á samræmi 

eirra(4). Í bá um tilskipunum eru samskonar verndar-
ákvæ i hva  var ar rafsegulsvi ssamhæfi. 

8) essi tilskipun skal ekki taka til loftfara e a búna ar sem 
festa á í loftför, ar sem egar er fjalla  um á í 
sérstökum reglum Bandalagsins og al jó areglum um 
rafsegulsvi ssamhæfi. 

9) Ekki er nau synlegt a  me  essari tilskipun séu settar 
reglur um búna  sem í e li sínu er ska laus me  tilliti til 
rafsegulsvi ssamhæfi. 

10) Í essari tilskipun er ekki fjalla  um öryggi búna ar ar 
sem um a  er fjalla  í sérstökum lögum Bandalagsins 
e a landslögum. 

11) ar sem essi tilskipun setur reglur um tæki, skal hún 
vísa til fullunninna tækja sem eru í bo i í fyrsta skipti á 
Bandalagsmarka num. Tilteknar a skildar tæknieiningar 
e a íhluti skal vi  tilteknar kringumstæ ur líta á sem 
tæki ef ær eru á bo stólum fyrir neytendur. 

________________  

(4) Stjtí . EB L 91, 7.4.1999, bls. 10. Tilskipunin eins og henni var breytt me  
regluger  (EB) nr. 1882/2003 (Stjtí . ESB L 284, 31.10.2003, bls. 1). 
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12) Tilskipun essi er bygg  á eim meginreglum sem settar 
eru fram í ályktun rá sins frá 7. maí 1985 um n ja a fer  
vi  tæknilega samhæfingu og sta la (1). Í samræmi vi  

á nálgun, fellur hönnun og framlei sla búna arins undir 
grunnkröfur a  ví er var ar rafsegulsvi ssamhæfi. 

essar kröfur fá tæknilega framsetningu me  sam-
hæf um evrópskum stö lum sem sam ykkja skal af 
evrópskum sta lastofnunum, Sta lasamtökum Evrópu 
(European Committee for Standardisation, CEN), 
Rafsta lasamtökum Evrópu (European Committee for 
Electro-technical Standardisation, CENELEC) og Fjar-
skiptasta lastofnun Evrópu (European Tele-
communications Standards Institute, ETSI). CEN, 
CENELEC og ETSI eru vi urkenndar sem ar til bærar 
stofnanir á svi i essarar tilskipunar til a  sam ykkja 
samhæf a sta la, sem ær semja í samræmi vi  
almennar vi mi unarreglur fyrir samvinnu milli eirra 
og Bandalagsins, og me  málsme fer  sem mælt er fyrir 
um í tilskipun Evrópu ingsins og rá sins 98/34/EB frá 
22 júní 1998 ar sem mælt er fyrir um málsme fer  fyrir 
ákvæ i  um uppl singar á svi i tæknista la og reglu-
ger a sem og reglna um jónustu í uppl singa-
samfélaginu (2). 

13) Samhæf ir sta lar endurspegla almennt vi urkennda 
stö u mála a  ví er var ar rafsegulsvi ssamhæfi í 
Evrópusambandinu. ví er a  í águ e lilegrar 
starfsemi innri marka arins a  hafa sta la fyrir 
rafsegulsvi ssamhæfi búna ar sem hafa veri  
samræmdir á vettvangi Bandalagsins. egar slík tilvísun 
í sta la hefur veri  birt í Stjórnartí indum Evrópu-
sambandsins, gefur a  til kynna samræmi vi  
vi eigandi grunnkröfur, ó nota megi a rar a fer ir til 
a  s na fram á a  samræmis vi  grunnkröfurnar sé gætt.  
Samræmi vi  samhæf an sta al ir a  samræmis sé 
gætt vi  ákvæ i hans og a  sta fest me  a fer um sem 
samhæf i sta allinn l sir e a vísar til. 

14) Framlei endur búna ar sem ætla ur er til a  tengja vi  
net skulu smí a búna inn á ann hátt a  a  kemur í veg 
fyrir a  net ver i fyrir óvi unandi sker ingu á jónustu 

egar búna urinn er nota ur vi  venjuleg 
rekstrarskilyr i. Rekstrara ilar netkerfis skulu byggja 
netin á ann hátt a  framlei endur búna ur sem líklegt er 
a  tengdur ver i vi  net ver i ekki fyrir óe lilegu álagi 
svo a  koma megi í veg fyrir óvi unandi sker ingu á 

jónustu. Evrópskum sta lastofnunum ber a  taka fyllsta 
tillit til fyrrgreinds markmi s ( .m.t. uppsafna ra áhrifa 
vegna vi komandi tegunda rafsegulfyrirbæra) egar 
samhæf ir sta lar eru róa ir. 

15) Einungis skal unnt a  marka ssetja tæki e a taka til 
notkunar ef vi komandi framlei endur hafa fastsett a  
slíkur búna ur hafi veri  hanna ur og framleiddur í 
samræmi vi  kröfurnar sem ger a eru í essari tilskipun.  
Marka ssett tæki skulu bera „CE“-merki  sem 
sta festingu ess a  fari  sé a  essari tilskipun. ótt 
samræmismat sé á ábyrg  framlei andans og ekki gerist 

örf á a  leita  sé til óhá s samræmismatsa ila, skal 
framlei endum vera frjálst a  n ta sér jónustu slíkra 
a ila. 

_______________  

(1) Stjtí .EB C 136, 4.6.1985, bls. 1. 
(2) Stjtí . EB L 204, 21.7.1998, bls. 37. Tilskipuninni var sí ast breytt me  

a ildarlögunum frá 2003. 

16) Me  skyldubundnu samræmismati skal ger  krafa til 
framlei anda um a  gert sé rafsegulsvi ssamhæfismat á 
tækjum, sem byggist á vi eigandi fyrirbærum, til a  
ákvar a hvort a  standist verndarkröfur samkvæmt 
tilskipun essari. 

17) Ef samskipan tækja getur veri  mismunandi skal mat á 
rafsegulsamhæfi sta festa hvort tækin uppfylla 
verndarkröfur me  eirri samskipan sem framlei andi 
álítur dæmiger a fyrir e lilega notkun á fyrirhugu um 
búna i. Í slíkum tilvikum skal nægja a  framkvæma mat 
á grundvelli eirrar samskipunar sem líklegust er til a  
orsaka hámarkstruflanir og eirrar samskipunar sem 
vi kvæmust er fyrir truflunum. 

18) Fastur búna ur, .m.t. stórar vélar og netkerfi, getur 
valdi  rafsegultruflunum e a or i  fyrir áhrifum af eim. 
Hugsanlega er snertiflötur milli fasts búna ar og tækja, 
og rafsegulstruflanir af völdum fasts búna ar sem geta 
haft áhrif á tæki og öfugt. Me  tilliti til 
rafsegulsvi ssamhæfis, skiptir ekki máli hvort a  er 
tæki e a fastur búna ur sem veldur rafsegulstrufluninni. 

ess vegna skal fastur búna ur og tæki falla undir 
samfellt heildarfyrirkomulag var andi grunnkröfur.  a  
skal vera mögulegt a  nota samhæf a sta la fyrir fastan 
búna  í ví skyni a  s na fram á samræmi vi  
grunnkröfur sem slíkir sta lar uppfylla. 

19) Vegna hinna sértæku eiginleika sinna arf fastur búna ur 
ekki a  vera há ur „CE“ merki e a yfirl singu um 
samræmi. 

20) a  er ekki mikilvægt a  gera samræmismat á 
marka ssettum tækjum sem fella á inn í tiltekinn fastan 
búna , og sem ekki er hægt a  kaupa a skilinn frá fasta 
búna inum sem á a  fella au inn í. Slík tæki skulu ví 
njóta undan águ frá samræmismatsferlinu sem a  öllu 
jöfnu gildir fyrir tæki. ó skulu slík tæki ekki draga úr 
samræmi á föstum búna i sem au er hluti af. Ef tæki er 
fellt inn í fleiri en eitt eintak af sams konar föstum 
búna i er nóg a  bera kennsl á einkenni rafsegul-
svi ssamhæfis essa búna ar til a  tryggja undan águ 
frá samræmismatsa fer inni. 
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21) A lögunartímabil er nau synlegt til a  tryggja a  
framlei endum og ö rum hluta eigandi sé kleift a  laga 
sig a  n ja reglurammanum. 

22) ar e  a ildarríkin geta ekki ná  markmi i essarar 
tilskipunar nægilega vel, .e. a  tryggja starfsemi innri 
marka arins me  ví a  kve a á um fullnægjandi 
rafsegulsvi ssamhæfi og ar e  essum markmi um 
ver ur betur ná  á vettvangi Bandalagsins vegna 
umfangs eirra er Bandalaginu heimilt a  sam ykkja 
rá stafanir í samræmi vi  dreifræ isregluna eins og fram 
kemur í 5. gr. sáttmálans. Í samræmi vi  me al-
hófsregluna, sem sett er fram í eirri grein, er ekki 
gengi  lengra en nau syn krefur í essari tilskipun til a  
ná megi ví markmi i. 

23) Tilskipun 89/336/EBE ber ví a  fella úr gildi. 

SAM YKKT TILSKIPUN ESSA: 

I. KAFLI 

ALMENN ÁKVÆ I 

1. gr. 

Efni og gildissvi  

1. Í essari tilskipun eru settar reglur um rafsegulsvi s-
samhæfi búna ar. Tilgangurinn me  henni er a  tryggja 
starfsemi innri marka arins me  ví a  kve a á um 
fullnægjandi rafsegulsvi ssamhæfi. essi tilskipun gildir um 
búna  eins og hann er skilgreindur í 2. gr. 

2. Tilskipun essi gildir ekki um: 

a) búna  sem fellur undir tilskipun 1999/5/EB, 

b) flugtæknilegar framlei sluvörur, íhluti og búna  sem vísa  
er til í regluger  Evrópu ingsins og rá sins (EB) 
nr. 1592/2002 frá 15. júlí 2002 um sameiginlegar reglur um 
almenningsflug og um stofnun Flugöryggisstofnunar 
Evrópu (1), 

_______________  

(1) Stjtí . EB L 240, 7.9.2002, bls. 1. Regluger inni var breytt me  regluger  
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1701/2003 (Stjtí . ESB L 243, 
27.9.2003, bls. 5). 

c) rá lausan búna  sem radíóáhugamenn nota og fellur undir 
al jó afjarskiptareglur sam ykktar innan ramma stofnskrár 
og samnings Al jó afjarskiptasambandsins (2), nema 
versla  sé me  búna inn á frjálsum marka i. Ekki er liti  
svo á a  íhlutasamstæ ur, sem radíóáhugamenn setja 
saman, og búna ur sem er verslunarvara en er breytt af 
radíóáhugamönnum e a fyrir á, sé búna ur sem versla  er 
me  á frjálsum marka i. 

3. essi tilskipun gildir ekki um búna  sem hefur á 
e lisfræ ilegu eiginleika a : 

a) hann veldur ekki e a stu lar a  rafsegulgeislun sem fer yfir 
mörk sem kemur í veg fyrir a  rá laus fjarskiptabúna ur 
og annar búna ur virki eins og til var ætlast og 

b) hann mun virka án óvi unandi sker ingar egar 
rafsegulstruflun sem a  öllu jöfnu hefur áhrif á fyrirhuga a 
notkun hans er til sta ar. 

4. egar mælt hefur veri  nánar fyrir um, a  hluta til e a a  
öllu leyti, grunnkröfur sem vísa  er til í I. vi auka í ö rum 
tilskipunum Bandalagsins fyrir búna  sem vísa  er til í 1. mgr., 
skal essi tilskipun ekki gilda, e a falla úr gildi, fyrir ann 
búna  a  ví er var ar slíkar kröfur frá og me  degi 
framkvæmdar tilskipananna.  

5. essi tilskipun skal ekki hafa áhrif á beitingu löggjafar 
Bandalagsins e a innlendrar löggjafar sem var ar öryggi 
búna ar.  

2. gr. 

Skilgreiningar 

1. Í essari tilskipun gilda eftirfarandi hugtök: 

a) „búna ur“: öll tæki e a fastur búna ur, 

b) „tæki“: öll frágengin tæki e a samsetningar eirra sem fást 
á almennum marka i sem ein búna areining ætlu  fyrir 
neytendur og geta valdi  rafsegultruflunum e a geta or i  
fyrir áhrifum af slíkum truflunum,  

c) „fastur búna ur“: tiltekin samsetning á mörgum ger um 
tækja og, ef vi  á, ö rum búna i sem er settur saman, 
komi  fyrir og ætla ur til varanlegrar notkunar á fyrirfram 
ákve num sta , 

d) „rafsegulsvi ssamhæfi“: geta búna ar til a  starfa e lilega í 
rafsegulumhverfi sínu a  án ess a  valda óvi unandi 
rafsegultruflunum á ö rum búna i í ví umhverfi, 

e) „rafsegultruflun“: öll rafsegulfyrirbæri sem kunna a  draga 
úr nothæfi búna ar. Rafsegultruflun getur veri  
rafsegulsu , óæskilegt merki e a breyting í sjálfum 
útbrei slumi linum. 

________________  

(2) Stofnskrá og samningur Al jó afjarskiptasambandsins sem sam ykkt var af 
sérstakri rá stefnu sem til ess haf i fullt umbo  (Genf, 1992), eins og eim 
var breytt me  rá stefnu sem til ess haf i fullt umbo  (Kyoto, 1994). 
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f) „ónæmi“: geta búna ar til a  starfa e lilega án ess a  
skemmast egar rafsegulstruflun á sér sta ,  

g) „öryggissjónarmi “: var ar verndun mannslífa e a eigna, 

h) „rafsegulumhverfi“: öll merkjanleg rafsegulfyrirbæri á 
tilteknum sta . 

2. Í essari tilskipun skal eftirfarandi áliti  vera tæki í 
skilningi b-li ar 1 mgr.: 

a) „íhlutir“ e a „a skildar tæknieiningar“ sem ætlast er til a  
notandi bæti í tæki og geta valdi  rafsegultruflun, e a geta 
or i  fyrir áhrifum frá slíkum truflunum, 

b) „færanlegur búna ur“ skilgreindur sem samsetning á 
tækjum og, eftir atvikum, ö rum búna i, sem flytja má til 
og starfrækja á fleiri en einum sta . 

3. gr. 

A  setja á marka  og/e a taka í notkun 

A ildarríkin skulu gera allar vi eigandi rá stafanir til a  
tryggja a  búna ur sé ví a eins settur á marka  e a tekinn í 
notkun, a  hann uppfylli kröfur essarar tilskipunar egar hann 
er rétt settur upp og vi  haldi  og nota ur í fyrirhugu um 
tilgangi. 

4. gr. 

Frjáls flutningur búna ar 

1. A ildarríkjunum er óheimilt a  hindra a  búna ur sem 
fullnægir ákvæ um essarar tilskipunar ver i settur á marka  
e a tekinn í notkun á yfirrá asvæ i eirra af ástæ um sem 
var a rafsegulsamhæfi. 

2. Me  kröfum essarar tilskipunar skal ekki hindra 
eftirfarandi sérrá stafanir um a  taka búna  í jónustu e a 
notkun í einhverju a ildarríkjanna, 

a) rá stafanir til a  yfirstíga fyrirliggjandi e a fyrirsjáanleg 
vandamál um rafsegulsvi ssamhæfi á tilteknum sta , 

b) rá stafanir sem gripi  er til af öryggisástæ um til a  
vernda almenn fjarskiptanet e a móttöku- og sendistö var 

egar eim er beitt í öryggisskyni vi  vel skilgreindar 
a stæ ur me  tilliti til tí nirófs. 

Me  fyrirvara um tilskipun 98/34/EB skulu a ildarríkin 
tilkynna essar sérrá stafanir til framkvæmdastjórnarinnar og 
til hinna a ildarríkjanna. Sérrá stafanirnar skulu birtar af 
framkvæmdastjórninni í Stjórnartí indum Evrópusambandsins. 

3. A ildarríkin skulu ekki hindra a  búna ur sem ekki er í 
samræmi vi  essa tilskipun sé til s nis á kaupstefnum, 
s ningum, kynningum e a vi  svipa a vi bur i, a  ví 
tilskildu a  vel s nilegt merki gefi greinilega til kynna a  
slíkan búna  megi ekki setja á marka  e a taka í notkun fyrr en 
hann hefur veri  fær ur til samræmis vi  essa tilskipun. 
S ning má a eins fara fram a  ví tilskildu a  fullnægjandi 
rá stafanir séu ger ar til a  komast hjá rafsegultruflunum. 

5. gr. 

Grunnkröfur 

Búna ur sem vísa  er til í 1. gr. skal mæta grunnkröfum sem 
tilgreindar eru í I. vi auka. 

6. gr. 

Samhæf ir sta lar 

1. „samhæf ir sta lar“: tækniforskriftir sem vi urkenndar 
sta lastofnanir hafa sam ykkt í umbo i 
framkvæmdastjórnarinnar, í samræmi vi  málsme fer  sem 
mælt er fyrir um í tilskipun 98/34/EB, í eim tilgangi a  
ákve a evrópskar kröfur. Ekki er skyldubundi  a  uppfylla 
„samhæf a sta la“. 

2. Samræming búna ar vi  vi komandi samhæf a sta la sem 
tilvísun hefur veri  birt fyrir í Stjórnartí indum 
Evrópusambandsins, gerir rá  fyrir a  a ildarríkin gæti 
samræmingar vi  grunnkröfur sem vísa  er til í I vi auka sem 

essir sta lar tengjast. etta samræmi vi  grunnkröfur 
takmarkast vi  gildissvi  samhæf ra sta la í gildi og 
vi eigandi grunnkröfur sem slíkir sta lar uppfylla. 

3. Ef a ildarríki e a framkvæmdastjórnin telur a  samhæf u 
sta larnir uppfylli ekki algerlega grunnkröfurnar, sem um getur 
í I. vi auka, skulu au leggja máli  fyrir fastanefndina sem 
komi  var á fót me  tilskipun 98/34/EB (hér á eftir köllu  
„nefndin“) og greina frá ástæ unum fyrir ví. Nefndin skal 
skila áliti án tafar. 

4. A  fengnu áliti nefndarinnar skal framkvæmdastjórnin taka 
eina af eftirfarandi ákvör unum me  tilliti til vísana í 
vi komandi samræmda sta la, 

a) ekki skal birta, 

b) birting há  takmörkunum, 

c) vi halda tilvísuninni í Stjórnartí indum 
Evrópusambandsins; 

d) taka burt tilvísunina úr Stjórnartí indum 
Evrópusambandsins. 

Framkvæmdastjórnin skal tilkynna a ildarríkjunum ákvör un 
sína án tafar.  
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II. KAFLI 

TÆKI 

7. gr. 

A fer ir vi  samræmismat tækja 

S nt skal fram á a  tæki uppfylli grunnkröfur sem vísa  er í I. 
vi auka me  a fer um sem l st er í II. vi auka (innri fram-
lei slust ring). Samkvæmt mati framlei anda e a vi urkennds 
fulltrúa hans í Bandalaginu, má einnig fylgja a fer inni sem 
l st er í III. vi auka.  

8. gr. 

„CE“-merki 

1. Tæki sem eru í samræmi vi  essa tilskipun me  tilliti til 
ákvör unar sem mælt er fyrir um í 7. gr. skulu bera „CE“-
merki sem sta festa a . Framlei andi e a vi urkenndur 
fulltrúi hans í Bandalaginu skal bera ábyrg  á áfestingu „CE“-
merkisins. Áfesting „CE“-merkis skal vera í samræmi vi  V. 
vi auka. 

 

2. A ildarríkin skulu gera nau synlegar rá stafanir til a  
banna a  merkingar, sem geta valdi  ví a  ri ju a ilar fái 
villandi uppl singar var andi ingu og/e a útfærslu „CE“-
merkisins, séu settar á tæki e a umbú ir e a á 
notkunarlei beiningar. 

3. Festa má hvers konar önnur merki á tækin, umbú ir e a 
notkunarlei beiningar, a  ví tilskildu a  a  geri „CE“-
merki  ekki ógreinilegra e a ólæsilegra.  

4.  Komist lögbært yfirvald a  ví a  „CE“-merki  hafi veri  
ranglega sett á vöru, me  fyrirvara um 10. gr., ber 
framlei andanum e a vi urkenndum fulltrúa hans í 
Bandalaginu a  koma á samræmi essara tækja vi  ákvæ i er 
var a „CE“-merki  og au skilyr i sem vi komandi a ildarríki 
setur. 

9. gr. 

A rar merkingar og uppl singar 

1. Öll tæki skal au kenna me  ger , framlei slu- og 
ra númeri e a hvers kyns ö rum uppl singum sem gera kleift 
a  bera kennsl á tæki . 

2. Hverju tæki skulu fylgja uppl singar me  nafni og 
heimilisfangi framlei anda og, ef hann er ekki me  sta festu í 
Bandalaginu, nafni og heimilisfangi vi urkennds fulltrúa hans 
e a ess einstaklings í Bandalaginu sem sér um a  
marka ssetja tækin. 

3. Framlei andinn skal veita uppl singar um allar sérstakar 
varú arrá stafanir sem gera arf egar tæki  er sett saman, 
uppsett, haldi  vi  e a nota , til a  tryggja a  tæki  sé í 
samræmi vi  verndarkröfurnar sem um getur í 1. li  I. vi auka, 

egar a  er teki  í notkun.  

4. Tækjum, sem ekki er tryggt a  séu í samræmi vi  kröfur 
um vernd í íbú abygg , skulu fylgja ótvíræ ar uppl singar um 

essa takmörkun notkunar, einnig á umbú unum, eftir atvikum. 

5. Lei beiningar sem fylgja tækjunum skulu innihalda ær 
uppl singar sem krafist er til a  tryggja a  hægt sé a  nota tæki 
eins og til er ætlast. 

10. gr. 

Verndarrá stafanir 

1. egar a ildarríki hefur fullvissa  sig um a  tæki, sem ber 
„CE“-merki  uppfylli ekki kröfur essarar tilskipunar skal a  
gera allar vi eigandi rá stafanir á yfirrá asvæ i sínu til a  taka 
tæki  af marka num, banna a  a  sé sett á marka  e a teki  í 
notkun e a takmarka frjálsan flutning á ví. 

2. A ildarríki  sem í hlut á skal egar í sta  uppl sa 
framkvæmdastjórnina og hin a ildarríkin um allar slíkar 
rá stafanir, og láta uppi ástæ urnar fyrir ákvör un sinni og 
einkum tilgreina hvort ekki sé fari  a  ákvæ um vegna: 

a) ess a  grunnkröfurnar sem um getur í I. vi auka hafa ekki 
veri  uppfylltar egar tækin samræmast ekki samhæf u 
stö lunum sem um getur í 6. gr., 

b) rangrar beitingar samhæf u sta lanna sem um getur í 6. gr., 

c) galla á samhæf u stö lunum sem um getur í 6. gr. 

3. Framkvæmdastjórnin skal hafa samrá  vi  málsa ila eins 
fljótt og au i  er og a  ví loknu tilkynna a ildarríkjunum 
hvort henni finnst rá stöfunin réttmæt e a ekki. 

4. Ef rá stafanirnar, sem um getur í 1. mgr., eru ger ar vegna 
annmarka á samhæf u stö lunum, skal framkvæmdastjórnin a  
höf u samrá i vi  hluta eigandi a ila, ef hluta eigandi 
a ildarríki hefur í hyggju a  sta festa rá stöfunina, leggja 
máli  fyrir nefndina og hefja málsme fer ina sem mælt er fyrir 
um í 3. og 4. mgr. 6 gr. 

5. egar tæki sem uppfylla ekki sta la hafa fari  í gegnum 
samræmismatsa fer ina, sem um getur í III. vi auka, skulu 
hluta eigandi a ildarríki gera vi eigandi rá stafanir a  ví er 
var ar höfund yfirl singarinnar, sem geti  er um í 3. li  III. 
vi auka, og skulu tilkynna framkvæmdastjórninni og hinum 
a ildarríkjunum um a .  



18.7.2008  Nr. 44/21 EES-vi bætir vi  Stjórnartí indi Evrópusambandsins 

 
11. gr. 

Ákvar anir um a  taka af marka num, banna e a 
takmarka frjálsan flutning tækja 

1. Í öllum ákvör unum, sem teknar eru samkvæmt essari 
tilskipun um a  taka tæki af marka num, banna e a takmarka 
marka ssetningu og notkun ess e a takmarka frjálsan flutning 

ess, skal greina nákvæmlega frá ástæ unum sem liggja a  
baki eim.  Slíkar ákvar anir skal án tafar tilkynna 
hluta eigandi a ila og honum um lei  kynnt au lagaúrræ i 
sem hann getur n tt sér samkvæmt gildandi landslögum í 
vi komandi a ildarríki og fresturinn sem hann hefur til ess. 

2. Ef til ákvör unar kemur, eins og um getur í 1. mgr, skal 
framlei andanum, vi urkenndum fulltrúa hans, e a ö rum 
hagsmunaa ilum gefast tækifæri til a  koma sínu sjónarmi i á 
framfæri fyrirfram, nema a  slíkt samrá  sé ekki mögulegt 
vegna ess hversu br nar rá stafanirnar eru sem taka arf, og 
færa megi rök fyrir ví sérstaklega út frá kröfum um 
almannaheill. 

12. gr. 

Tilkynntir a ilar 

1. A ildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um 
a ila sem au hafa tilnefnt til a  annast au verkefni sem um 
getur í III. vi auka. A ildarríkin skulu nota ær vi mi anir 
sem mælt er fyrir um í VI. vi auka er au ákvar a hva a a ilar 
ver a tilnefndir.  

Í slíkum tilkynningum skal tilgreina hvort eir a ilar sem hafa 
veri  tilnefndir skuli framkvæma au verkefni, sem um getur í 
III. vi auka, fyrir öll tæki sem falla undir essa tilskipun, 
og/e a grunnkröfurnar, sem um getur í I. vi auka, e a hvort 
gildissvi  tilnefningarinnar takmarkist vi  sérstaka tiltekna 

ætti og/e a flokka tækja. 

2. Ganga skal út frá ví a  a ilar, sem uppfylla 
matsvi mi anir sem vi eigandi samhæf ir sta lar segja til um, 
uppfylli vi mi anir, sem settar eru fram í VI. vi auka og slíkir 
samhæf ir sta lar taka til. Framkvæmdastjórnin skal birta 
tilvísun í essa sta la í Stjórnartí indum Evrópusambandsins. 

3. Framkvæmdastjórnin skal birta skrá yfir tilkynnta a ila í 
Stjórnartí indum Evrópusambandsins. Framkvæmdastjórnin 
skal sjá til ess a  skráin sé uppfær  reglulega. 

4. Komist a ildarríki a  raun um a  tilkynntur a ili uppfylli 
ekki lengur vi mi anirnar, sem taldar eru upp í VI. vi auka, 
skal a  tilkynna framkvæmdastjórninni og hinum 
a ildarríkjunum um a . Framkvæmdastjórnin skal afturkalla 
vísanirnar til ess a ila af skránni sem um getur í 3. mgr. 

III. KAFLI 

FASTUR BÚNA UR 

13. gr. 

Fastur búna ur 

1. Tæki sem hafa veri  marka ssett og sem setja má í fastan 
búna  falla undir vi eigandi ákvæ i fyrir tæki sem um getur í 

essari tilskipun. ó eru ákvæ i 5., 7., 8. og 9. gr. ekki 
lögbo in ef um er a  ræ a tæki sem ætlu  eru til a  fella inn í 
tiltekinn fastan búna  og eru ekki sett á marka  me  ö rum 
hætti. Í slíkum tilvikum skulu au kenni fasta búna arins og 
eiginleikar rafsegulsvi ssamhæfis hans koma fram í 
fylgiskjölum og ar skal nefna helstu varú arrá stafanir sem 
gera arf vegna ísetningar tækisins í fastan búna  til a  raska 
ekki samræmi vi  ísetninguna. Í eim skulu jafnframt vera ær 
uppl singar sem um getur í 1. og 2. mgr. 9. gr. 

2. egar fram koma vísbendingar um a  ekki sé fari  a  
ákvæ um um fastan búna , einkum ef fram koma kvartanir um 
truflanir frá slíkum búna i, geta lögbær yfirvöld í hluta eigandi 
a ildarríki fari  fram á sönnun fyrir ví a  fastur búna ur 
uppfylli kröfur og, ar sem a  á vi , láti  fara fram mat á 
honum. Ef sta fest er a  ákvæ i eru ekki uppfyllt, geta lögbær 
yfirvöld gripi  til vi eigandi rá stafana til a  fastur búna ur 
uppfylli verndarkröfurnar sem um getur í 1. li  I. vi auka. 

3.  A ildarríkin skulu mæla fyrir um ákvæ i til a  bera kennsl 
á einstaklinginn e a einstaklingana sem bera ábyrg  á a  fastur 
búna ur uppfylli vi komandi grunnkröfur. 

IV. KAFLI 

LOKAÁKVÆ I 

14. gr. 

Ni urfelling 

Tilskipun 89/336/EBE er hér me  felld úr gildi frá 20. júlí 
2007.Líta ber á tilvísanir í tilskipun 89/336/EBE sem tilvísanir 
í essa tilskipun og skulu ær lesnar me  hli sjón af 
samsvörunartöflunni í VII. vi auka. 
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15. gr. 

Brá abirg aákvæ i 

A ildarríki skulu ekki hindra a  búna ur sé settur á marka  
og/e a a  búna ur, sem er í samræmi vi  ákvæ i tilskipunar 
89/336/EBE, sé tekinn í notkun ef hann er settur á marka  fyrir 
20. júlí 2009. 

16. gr. 

Löglei ing 

1. A ildarríkin skulu sam ykkja og birta nau synleg lög og 
stjórns slufyrirmæli til a  fara a  tilskipun essari eigi sí ar en 
20. janúar 2007. au skulu tilkynna a  framkvæmdastjórninni 

egar í sta . au skulu beita essum ákvæ um frá 20. júlí 
2007. egar a ildarríkin sam ykkja essi ákvæ i skal vera í 

eim tilvísun í essa tilskipun e a eim fylgja slík tilvísun 
egar au eru birt opinberlega. A ildarríkin skulu setja nánari 

reglur um slíka tilvísun. 

2. A ildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni ákvæ i úr 
landslögum sem au sam ykkja um málefni sem tilskipun essi 
tekur til. 

17. gr. 

Gildistaka 

Tilskipun essi ö last gildi á tuttugasta degi frá birtingu hennar 
í Stjórnartí indum Evrópusambandsins. 

18. gr. 

Vi takendur 

essari tilskipun er beint til a ildarríkjanna. 

 

 

Gjört í Strassborg 15. desember 2004. 

 

Fyrir hönd Evrópu ingsins, Fyrir hönd rá sins, 

J. BORRELL FONTELLES A. NICOLAÏ 

forseti. forseti. 
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I. VI AUKI 

GRUNNKRÖFUR SEM UM GETUR Í 5. GR. 

1. Verndarkröfur 

Búna ur skal vera annig hanna ur og framleiddur, a  teknu tilliti til tæknistigs, a  tryggt sé a : 

a) rafsegultruflun sem myndast fari ekki yfir mörk sem koma í veg fyrir a  rá laus búna ur og fjarskiptabúna ur e a 
annar búna ur virki eins og til var ætlast, 

b) hann hafi ónæmismörk fyrir rafsegultruflunum sem búast má vi  í fyrirhuga ri notkun hans sem geri honum kleift 
a  starfa án óásættanlegrar sker ingar á fyrirhuga ri notkun hans. 

2. Sértækar kröfur fyrir fastan búna  

Búna ur og fyrirhugu  notkun á íhlutum 

Fastan búna  skal setja upp samkvæmt gó um starfsvenjum í verkfræ i og vir a uppl singar um fyrirhuga a notkun 
íhluta hans, me  tilliti til ess a  mæta verndarkröfum sem um getur í 1. li . essar gó u verkfræ ilegu starfsvenjur skal 
skjalfesta og skjölin skal ábyrg ara ili e a –a ilar hafa tiltæk fyrir vi komandi innlend yfirvöld í eftirlitsskyni svo lengi 
sem fasti búna urinn er í notkun.  
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II. VI AUKI 

A FER  VI  SAMRÆMISMAT SEM UM GETUR Í 7. GR. 

(innri framlei slust ring) 

1. Framlei andinn skal gera rafsegulsvi ssamhæfismat á tækjum, á grundvelli vi eigandi fyrirbæra, me  tilliti til a  mæta 
varnarkröfum sem um getur í 1. li  I. vi auka. Rétt beiting vi eigandi samhæf ra sta la, sem tilvísun hefur veri  birt 
fyrir í Stjórnartí indum Evrópusambandsins, skal álitin samsvara ví a  rafsegulsvi ssamhæfismat hafi fari  fram.  

2. Mat á rafsegulsvi ssamhæfi skal taka mi  af e lilegum fyrirhugu um notkunarskilyr um. Ef samskipan tækja getur 
veri  mismunandi skal mat á rafsegulsvi ssamhæfi sta festa hvort búna ur uppfyllir verndarákvæ in í samræmi vi  1. 
li  I. vi auka, me  allri hugsanlegri samskipan sem framlei andinn telur a  henti vel fyrir fyrirhuga a notkun. 

3. Í samræmi vi  ákvæ in í IV. vi auka skal framlei andinn útbúa tæknigögn til a  s na fram á samræmi tækis vi  
grunnkröfur essarar tilskipunar. 

4. Framlei andinn e a vi urkenndur fulltrúi hans innan Bandalagsins skal hafa tæknigögn tiltæk fyrir lögbær yfirvöld í 
minnst tíu ár frá sí asta framlei sludegi slíks búna ar. 

5. Samræmi tækis vi  allar vi komandi grunnkröfur skal sta fest me  EB-samræmisyfirl singu sem gefin er út af 
framlei andanum e a vi urkenndum fulltrúa hans í Bandalaginu. 

6. Framlei andinn e a vi urkenndur fulltrúi hans innan Bandalagsins skal hafa tæknigögn tiltæk fyrir lögbær yfirvöld í 
minnst tíu ár frá sí asta framlei sludegi slíks tækis. 

7. Hafi hvorki framlei andi né vi urkenndur fulltrúi hans sta festu í Bandalaginu skal sá a ili sem setur tæki  á marka  í 
Bandalaginu bera ábyrg  á ví a  EB-samræmisyfirl sing og tæknigögn séu tiltæk fyrir lögbær yfirvöld. 

8. Framlei andinn skal gera allar nau synlegar rá stafanir til a  vörurnar séu framleiddar í samræmi vi  tæknigögnin sem 
um getur í 3. li  og vi  au ákvæ i essarar tilskipunar sem gilda um ær. 

9. Tæknigögnin og EB-samræmisyfirl singin skulu ger  í samræmi vi  ákvæ in í IV. vi auka. 
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III. VI AUKI 

A FER  VI  SAMRÆMISMAT SEM UM GETUR Í 7. GR. 

1. essi a fer  felur í sér a  beita II. vi auka, sem eftirfarandi bætist vi : 

2. Framlei andinn e a vi urkenndur fulltrúi hans í Bandalaginu skal afhenda tilkynnta a ilanum, sem um getur í 12. grein, 
tæknigögnin og fara fram á a  tilkynnti a ilinn meti au. Framlei andinn e a vi urkenndur fulltrúi hans í Bandalaginu 
skal tilgreina tilkynntum a ila hva a ætti grunnkrafna tilkynntur a ili skuli meta. 

3. Tilkynntur a ili skal endursko a tæknigögn og meta hvort tæknigögnin s ni til hlítar a  kröfum tilskipunarinnar sem 
eim er ætla  a  meta hafi veri  mætt. Ef samræmi búna arins er sta fest, skal tilkynntur a ili gefa út yfirl singu til 

framlei andans e a vi urkennds fulltrúa hans i Bandalaginu til a  sta festa samræmi búna arins. Sú yfirl sing skal 
takmarkast vi  á ætti grunnkrafna sem metnir hafa veri  af tilkynntum a ila. 

4. Framlei andinn skal láta yfirl singu tilkynnts a ila fylgja tæknigögnum. 
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IV. VI AUKI 

TÆKNIGÖGN OG EB-SAMRÆMISYFIRL SING 

1. Tæknigögn 

Tæknigögnin skulu gera a  kleift a  meta samræmi tækis vi  grunnkröfur tilskipunarinnar sem meta skal. Í eim skal 
koma fram hönnun, framlei slua fer  og virkni tækisins, einkum: 

— almenn l sing á tækinu, 

— sta festing á samræmi vi  samhæf a sta la, ef einhverjir eru, sem beitt er a  fullu e a a  hluta til, 
— egar framlei andinn hefur ekki beitt samhæf um stö lum, e a hefur a eins beitt eim a  hluta til, l sing og 

útsk ring á eim skrefum, sem tekin voru til a  mæta grunnkröfum tilskipunarinnar, .m.t. l sing á 
rafsegulsvi ssamhæfismati, sem sett er fram í 1. li  í II. vi auka, ni urstö ur hönnunarútreikninga, athuganir sem 
hafa veri  ger ar, prófunarsk rslur, o.s.frv., 

— yfirl sing frá tilkynntum a ila, egar fari  hefur veri  eftir a fer um sem um getur í III. vi auka. 

2. EB-samræmisyfirl sing 

Í EB-samræmisyfirl singu skal a.m.k. eftirfarandi koma fram: 

— tilvísun í essa tilskipun, 

— au kenning á tækinu sem hún vísar til, í samræmi vi  1. mgr. 9. gr., 

— nafn og heimilisfang framlei andans og, ef vi  á, nafn og heimilisfang vi urkennds fulltrúa hans í Bandalaginu, 

— dagsett tilvísun til forskriftarinnar sem samræmisyfirl sing mi ast vi  til a  tryggja a  tæki  sé í samræmi vi  
ákvæ i essarar tilskipunar, 

— dagsetning yfirl singarinnar, 

— deili á eim sem undirritar og hefur umbo  til a  skuldbinda framlei andann e a vi urkenndan fulltrúa hans.  
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V. VI AUKI 

„CE“-MERKI  SEM UM GETUR Í 8. GR. 

„CE“-merki  skal samanstanda af hástöfunum „CE“ me  eftirfarandi útliti: 

 
 

„CE“-merki  skal vera a  minnsta kosti 5 mm á hæ . Ef „CE“-merki  er minnka  e a stækka  skulu hlutföllin í 
teikningunni hér a  framan haldast óbreytt. 
 

Festa skal „CE“-merki  á tæki  e a merkiplötu ess. Ef ekki reynist unnt a  framkvæma etta e a ef a  er ástæ ulaust 
vegna e lis tækisins skal festa merki  á umbú ir e a fylgiskjöl. 

 Ef tæki  fellur undir gildissvi  annarra tilskipana, sem fjalla um a ra ætti og eir kve a einnig á um „CE“-merki , skal 
fyrrgreint merki tákna a  tæki  uppfylli einnig ákvæ i eirra tilskipana. 

Heimili ein e a fleiri essara tilskipana framlei anda a  velja hva a fyrirkomulag hann notar á a lögunartíma skal „CE“-
merki  gefa til kynna a  samræmi sé ó a eins vi  ær tilskipanir sem framlei andinn beitir. Í ví tilviki skulu tilvísanir til 

eirra tilskipana sem framlei andinn beitir, eins og ær eru birtar í Stjórnartí indum Evrópusambandsins, koma fram í eim 
skjölum, augl singum e a notkunarlei beiningum sem krafist er í tilskipunum og fylgja slíkum tækjum.  
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VI. VI AUKI 

VI MI ANIR FYRIR MAT Á A ILUM SEM TILKYNNTIR ERU 

1. A ilar eir sem a ildarríkin tilnefna ver a a  uppfylla eftirfarandi lágmarksskilyr i: 

a) a  fyrir hendi sé starfsli  og nau synleg úrræ i og búna ur, 

b) a  s na fram á tæknilega færni og faglega rá vendni starfsfólks, 

c) a  sjálfstæ i sé tryggt vi  samningu sk rslna og framkvæmd eftirlitshlutverksins sem kve i  er á um í essari 
tilskipun, 

d) a  starfsfólk og tæknimenn séu óhá ir í samskiptum vi  hagsmunaa ila, hópa e a einstaklinga sem eiga beint e a 
óbeint hlut a  búna inum sem um ræ ir, 

e) a  starfsfólk sé bundi  agnarskyldu, 

f) a  ábyrg artrygging sé fyrir hendi nema ef a ildarríkin taka á sig slíka ábyrg  skv. landslögum. 

2. Lögbær yfirvöld í a ildarríkjunum hafi reglulegt eftirlit me  ví a  skilyr um tilgreindum í 1. li  sé fullnægt. 
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VII. VI AUKI 

SAMSVÖRUNARTAFLA 

 

Tilskipun 89/336/EBE essi tilskipun 

1. li ur 1. gr. a-, b- og c-li ur 1. mgr. 2. gr. 

2. li ur 1. gr. e-li ur 1. mgr. 2. gr. 

3. li ur 1. gr. f-li ur 1. mgr. 2. gr. 

4. li ur 1. gr. d-li ur 1. mgr. 2. gr. 

5. og 6. li ur 1. gr. - 

1. mgr. 2. gr. 1. mgr. 1. gr. 

2. mgr. 2. gr. 4. mgr. 1. gr. 

3. mgr. 2. gr. 2. mgr. 1. gr. 

3. gr. 3. gr. 

4. gr. 5 gr. og I. vi auki 

5. gr. 1. mgr. 4. gr. 

6. gr. 2. mgr. 4. gr. 

a-li ur 1. mgr. 7. gr. 1. og 2. mgr. 6. gr. 

b-li ur 1. mgr. 7. gr. - 

2. mgr. 7. gr. - 

3. mgr. 7. gr. - 

1. mgr. 8. gr. 3. og 4. mgr. 6. gr. 

2. mgr. 8. gr. - 

1. mgr. 9. gr. 1. og 2. mgr. 10. gr. 

2. mgr. 9. gr. 3. og 4. mgr. 10. gr. 

3. mgr. 9. gr. 5. mgr. 10. gr. 

4. mgr. 9. gr. 3. mgr. 10. gr. 

1. undirli ur 1. mgr. 10 gr. 7. gr., II. og III. vi auki 

2. undirli ur 1. mgr. 10 gr. 8. gr. 

2. mgr. 10. gr. 7. gr., II. og III. vi auki 

3. mgr. 10. gr. - 

4. mgr. 10. gr. - 

5. mgr. 10. gr. 7. gr. II. og III. vi auki 

6. mgr. 10. gr. 12. gr. 

11. gr. 14. gr. 

12. gr. 16. gr. 

13. gr. 18. gr. 

1. li ur I. vi auka 2. li ur IV. vi auka 

2. li ur I. vi auka V. vi auki 

II. vi auki VI. vi auki 

Sí asta málsgrein III vi auka 5. mgr. 9. gr. 
 
 
 
 


