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EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS 
HAFA,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
95. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar,

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar 
Evrópu¬sambandsins (1),

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 251. gr. 
sáttmálans (2),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Tilskipun ráðsins 90/396/EBE frá 29. júní 1990 um 
samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi tæki sem 
brenna gasi (3) hefur nokkrum sinnum verið breytt í 
veigamiklum atriðum (4). Til glöggvunar hagræðingar ber 
því að kerfisbinda tilskipunina.

2) Aðildarríkjunum ber skylda til að tryggja á yfirráðasvæðum 
sínum heilbrigði og öryggi manna og, eftir því sem við á, 
húsdýra og vöru vegna hættu sem skapast getur af notkun 
tækja sem brenna loftkenndu eldsneyti [áður gas].

3) Í tilteknum aðildarríkjum eru lögboðin ákvæði um 
öryggisstig tækja sem brenna loftkenndu eldsneyti, 
einkum um hönnun þeirra, virkni og verklagsreglur við 
skoðun. Þessi lögboðnu ákvæði hafa ekki endilega í för 
með sér ólíkt öryggisstig frá einu aðildarríki til annars en 
vegna ósamræmis milli þeirra hindra þau viðskipti innan 
Bandalagsins.

4) Í aðildarríkjunum gilda mismunandi skilyrði um gas og 
þrýsting á gasi. Þessi skilyrði eru ekki samhæfð vegna 
þess að orkugjafar og -dreifing eru með sérstökum hætti 
í hverju aðildarríki.

5) Þrátt fyrir eina af grundvallarreglum Bandalagsins um 
frjálsa vöruflutninga kveða lög Bandalagsins á um að 
hindranir á flutningum innan Bandalagsins, sem stafa af 
misræmi í landslöggjöf varðandi markaðssetningu vara, 
verði að samþykkja, svo framarlega sem slíkar hindranir 
geti talist nauðsynlegar til að uppfylla lögboðnar 
kröfur. Samræming á löggjöf skal því í umræddu tilviki 
takmarkast við þau ákvæði sem nauðsynleg eru til að 
uppfylla bæði lögboðnar kröfur og grunnkröfur um 
öryggi, heilbrigði og orkusparnað í tengslum við gastæki. 
Þessar kröfur teljast vera grunnkröfur og koma því í stað 
ákvæða landslaga á þessu sviði.

6) Eitt af meginmarkmiðum þessarar tilskipunar er að 
viðhalda eða auka við það öryggisstig sem náðst hefur í 
aðildarríkjunum, í samræmi við þá skilgreiningu á öryggi 
sem kemur fram í grunnkröfunum.

7) Uppfylla verður grunnkröfurnar um heilbrigði og öryggi 
til að tryggja að tæki sem brenna loftkenndu eldsneyti séu 
örugg. Orkusparnaður er talinn þýðingarmikill.  Þessum 
kröfum skal beita af skynsemi svo tekið sé tillit til nýjustu 
og fullkomnustu tækni við smíðina.

TILSKIPUN EvRóPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2009/142/EB

frá 30. nóvember 2009

varðandi tæki sem brenna loftkenndu eldsneyti (*)

(kerfisbundin útgáfa)

2012/EES/12/03

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 330, 16.12.2009, bls. 10. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 11/2011 frá 1. apríl 
2011 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 37, 30.06.2011, bls. 9. 

(1) Stjtíð. ESB C 151, 17.6.2008, bls. 12.
(2) Álit Evrópuþingsins frá 20. október 2009 (hefur enn ekki verið birt í 

Stjórnartíðindum ESB) og ákvörðun ráðsins frá 26. nóvember 2009.
(3) Stjtíð. EB L 196, 26.7.1990, bls. 15.
(4) Sjá A-hluta VI. viðauka.
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8) Tilskipun þessi fjallar því eingöngu um grunnkröfur. Til 
að auðveldara sé að færa sönnur á samræmi við þessar 
grunnkröfur er nauðsynlegt að til séu samhæfðir staðlar á 
vettvangi Bandalagsins, einkum að því er varðar smíði, 
notkun og uppsetningu tækja sem brenna loftkenndu 
eldsneyti svo að vörur sem eru í samræmi við þá geti 
talist uppfylla grunnkröfurnar. Þessir staðlar, samhæfðir 
á vettvangi Bandalagsins, eru samdir af einkaaðilum og 
eru því ekki bindandi. Í þessu skyni eru Staðlasamtök 
Evrópu (CEN), Rafstaðlasamtök Evrópu (CENELEC) og 
Fjarskiptastaðlastofnun Evrópu (ETSI) viðurkennd sem 
þar til bærar stofnanir að samþykkja samhæfða staðla, í 
samræmi við almennu viðmiðunarreglurnar um 
samvinnu milli framkvæmdastjórnarinnar, Fríverslunar-
samtaka Evrópu og þessara þriggja stofnana, sem voru 
undirritaðar 28. mars 2003 (1). Í þessari tilskipun merkir 
„samhæfður staðall“ tækniforskrift (Evrópustaðall eða 
samhæfingarskjal) sem er samþykkt af Staðlasamtökum 
Evrópu, Rafstaðlasamtökum Evrópu eða Fjarskipta-
staðlastofnun Evrópu eða af tveimur eða af öllum 
þessum stofnunum samkvæmt tilmælum frá fram-
kvæmdastjórninni samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins 
og ráðsins 98/34/EB frá 22. júní 1998 sem setur reglur 
um tilhögun upplýsingaskipta vegna tæknilegra staðla og 
reglugerða og reglur um þjónustu í upplýsinga 
samfélaginu (2) og áðurnefndar almennar viðmiðunar-
reglur um samvinnu. 

9) Ráðið hefur samþykkt röð tilskipana sem hafa það að 
markmiði að ryðja úr vegi tæknilegum viðskipta-
hindrunum í samræmi við meginreglurnar í ályktuninni 
frá 7. maí 1985 um nýja aðferð við tæknilega samhæf-
ingu og staðla (3). Í öllum þessum tilskipunum er kveðið 
á um áfestingu CE-merkis. Í tilkynningu sinni frá 15. 
júní 1989 um altæka aðferð við vottun og prófanir (4) 
lagði framkvæmdastjórnin til að settar yrðu sameigin-
legar reglur um CE-merki sem hannað skyldi á einn hátt. 
Í ályktun sinni frá 21. desember 1989 um altæka aðferð 
við samræmismat (5) samþykkti ráðið, sem viðmiðunar-
reglu, að taka upp samræmda aðferð eins og þessa við 
notkun CE-merkisins. Tveir grundvallarþættir hinnar 
nýju aðferðar, sem beita á, eru grunnkröfurnar og sam-
ræmismatsaðferðirnar. 

10) Nauðsynlegt er að hafa eftirlit með því að farið sé að 
viðeigandi tæknilegum kröfum til að sjá til þess að 
notendur og þriðju aðilar fái áhrifaríka vernd. Núverandi 
vottunarreglur eru mismunandi frá einu aðildarríki til 
annars. Til að komast hjá margföldu eftirliti, sem er í 
reynd hindrun á frjálsum flutningi á tækjum sem brenna 

________________  

(1) Stjtíð. ESB C 91, 16.4.2003, bls. 7. 
(2) Stjtíð. EB L 204, 21.7.1998, bls. 37. 
(3) Stjtíð. EB C 136, 4.6.1985, bls. 1. 
(4) Stjtíð. EB C 231, 8.9.1989, bls. 3 og Stjtíð. EB C 267, 19.10.1989, bls. 3. 
(5) Stjtíð. EB C 10, 16.1.1990, bls. 1. 

loftkenndu eldsneyti, er rétt að aðildarríkin taki upp 
gagnkvæma viðurkenningu á vottunarreglum. Til að 
auðvelda þessa gagnkvæmu viðurkenningu á vottunar-
reglum er æskilegt að taka upp málsmeðferð sem er 
samhæfð á vettvangi Bandalagsins og að samhæfa við-
miðanir fyrir tilnefningu aðila til að sjá um fram-
kvæmdina. 

11) Ábyrgð aðildarríkis á eigin yfirráðasvæði á öryggi, 
heilbrigði og orkusparnaði, sem grunnkröfurnar taka til, 
skal viðurkennd í verndarákvæði þar sem kveðið er á um 
hæfilega málsmeðferð Bandalagsins. 

12) Ef ákvörðun, sem er tekin samkvæmt þessari tilskipun, 
er beint til tiltekinna aðila skulu þeim veittar upplýsingar 
um ástæður þeirrar ákvörðunar og um þau lagalegu 
úrræði sem þeim standa til boða. 

13) Þessi tilskipun hefur ekki áhrif á skuldbindingar 
aðildarríkjanna að því er varðar fresti til lögleiðingar 
tilskipananna sem eru tilgreindar í B-hluta VI. viðauka. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. KAFLI 

GILDISSVIÐ, SKILGREININGAR, SETNING Á 
MARKAÐ OG FRJÁLS FLUTNINGUR 

1. gr. 

1. Þessi tilskipun gildir um tæki og tengihluti. 

Sérhönnuð tæki til notkunar í iðnaðarferlum á 
iðnaðarathafnasvæðum eru undanþegin gildissviði 
hennar. 

2. Í þessari tilskipun er merking eftirfarandi hugtaka 
sem hér segir: 

a) „tæki“: tæki sem brenna loftkenndu eldsneyti og eru 
notuð til eldunar, upphitunar, heitavatnsframleiðslu, 
kælingar, lýsingar eða þvotta og hafa, eftir atvikum, 
vatnshitastig sem fer að jafnaði ekki yfir 105 °C. 
Vélknúnir súgbrennarar og hitunarbúnaður sem notar 
slíka brennara flokkast einnig undir tæki, 

b)  „tengihlutir“: öryggisbúnaður, eftirlitsbúnaður eða 
stjórnbúnaður ásamt undireiningum, að frátöldum 
vélknúnum súgbrennurum og hitunarbúnaði sem 
notar slíka brennara, sem er sérstaklega markaðs-
settur fyrir fagmenn og hannaður til að setja í tæki 
sem brennir loftkenndu eldsneyti eða mynda hluta af 
slíku tæki, 

c) „loftkennt eldsneyti“ hvers konar eldsneyti sem er í 
loftkenndu ástandi við hitastigið 15 °C og  
þrýstinginn 1 bar. 
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3. Í þessari tilskipun merkir „venjuleg notkun“ tækis 
að það sé: 

a) rétt uppsett og yfirfarið reglulega í samræmi við 
fyrirmæli framleiðanda, 

b) notað með gasi sem er innan eðlilegra marka að því 
er varðar varðar gæða- og þrýstingssveiflur og 

c) notað í samræmi við fyrirhugaðan tilgang eða á þann 
hátt sem hægt er að ætlast til að sjá megi fyrir. 

2. gr. 

1. Aðildarríkin skulu gera allar nauðsynlegar 
ráðstafanir til að tryggja að tækin megi því aðeins setja á 
markað og taka í notkun að þau ógni ekki öryggi manna, 
húsdýra og eigna við venjulega notkun. 

2. Aðildarríkin skulu tilkynna hinum aðildarríkjunum 
og framkvæmdastjórninni með góðum fyrirvara um allar 
breytingar á þeim gerðum af gasi, ásamt samsvarandi 
þrýstingi, sem eru í notkun á yfirráðasvæði þeirra og hafa 
verið tilkynntar í samræmi við 2. mgr. 2. gr. tilskipunar 
90/396/EBE. 

Framkvæmdastjórnin skal sjá til þess að þessar 
upplýsingar séu birtar í Stjórnartíðindum Evrópu-
sambandsins. 

3. gr. 

Tæki og tengihlutir skulu uppfylla viðeigandi grunn-
kröfur sem settar eru fram í I. viðauka. 

4. gr. 

1. Aðildarríkin skulu ekki banna, takmarka eða hindra 
að þau tæki séu sett á markað eða tekin í notkun sem 
samræmast ákvæðum þessarar tilskipunar og bera CE-
merkið sem kveðið er á um í 10. gr. 

2. Aðildarríkin mega ekki banna, takmarka eða hindra 
að tengihlutir séu settir á markað ef þeim fylgir vottorð 
eins og um getur í 4. mgr. 8. gr. 

5. gr. 

1. Aðildarríkin skulu gera ráð fyrir að tengihlutir og 
tæki séu í samræmi við grunnkröfurnar sem settar eru 
fram í I. viðauka ef þau samrýmast: 

a)  viðeigandi landsstöðlum þar sem beitt er samhæfðum 
stöðlum, hafi tilvísunarnúmer þeirra verið birt í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

b) viðeigandi landsstöðlum að svo miklu leyti sem að á 
því sviði séu engir samhæfðir staðlar. 

2.  Aðildarríkin skulu birta tilvísunarnúmer 
landsstaðlanna sem um getur í a-lið 1. mgr. 

Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni texta 
þeirra landsstaðla sem um getur í b-lið 1. mgr. og þau 
telja að séu í samræmi við grunnkröfurnar sem settar eru 
fram í I. viðauka. 

Framkvæmdastjórnin skal senda þessa landsstaðla áfram 
til hinna aðildarríkjanna. Í samræmi við málsmeðferðina, 
sem um getur í 2. mgr. 6. gr., skal hún tilkynna 
aðildarríkjunum um þá landsstaðla sem eru taldir 
samrýmast grunnkröfunum sem settar eru fram í I. 
viðauka. 

6. gr. 

1. Telji aðildarríki eða framkvæmdastjórnin að 
staðlarnir, sem um getur í 1. mgr. 5. gr., uppfylli ekki að 
fullu grunnkröfurnar, sem settar eru fram í I. viðauka, 
skal framkvæmdastjórnin eða hlutaðeigandi aðildarríki 
leggja málið fyrir fastanefndina sem komið er á fót skv. 
5. gr. tilskipunar 98/34/EB, hér á eftir kölluð „nefndin“, 
og tilgreina ástæður þess. 

Nefndin skal skila áliti án tafar. 

Að fengnu áliti nefndarinnar skal framkvæmdastjórnin 
tilkynna aðildarríkjunum hvort nauðsynlegt sé að fella 
þessa staðla brott úr útgáfunum sem um getur í fyrstu 
undirgrein 2. mgr. 5. gr. 

2. Eftir að orðsendingin, sem um getur í annarri 
undirgrein 2. mgr. 5. gr. hefur borist skal framkvæmda-
stjórnin ráðfæra sig við nefndina. 

Að fengnu áliti hennar skal framkvæmdastjórnin, innan 
mánaðar, tilkynna aðildarríkjunum hvort ganga eigi út 
frá því að landsstaðlarnir sem um ræðir séu í samræmi 
við samræmdu staðlana. Ef svo er ber aðildarríkjunum að 
birta tilvísunarnúmer þessara staðla. 

Framkvæmdastjórnin skal einnig birta þá í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

7. gr. 

1. Komist aðildarríki að raun um að tæki sem bera CE-
merkið geti ógnað öryggi manna, húsdýra eða eigna við 
venjulega notkun skal það gera allar viðeigandi 
ráðstafanir til að taka þessi tæki af markaðinum og 
takmarka eða banna að þau séu sett á markað. 
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Hlutaðeigandi aðildarríki skal þegar í stað upplýsa 
framkvæmdastjórnina um allar slíkar ráðstafanir og tilgreina 
ástæðurnar fyrir ákvörðun sinni, einkum hvort ekki sé farið 
að ákvæðum: 

a) vegna þess að tækið samræmist ekki stöðlunum, sem 
um getur í 1. mgr. 5. gr., og grunnkröfurnar, sem settar 
eru fram í I. viðauka, eru ekki uppfylltar, 

b) vegna rangrar beitingar staðlanna sem um getur í 
1. mgr. 5. gr., 

c) vegna annmarka á sjálfum stöðlunum sem um getur í 1. 
mgr. 5. gr. 

2. Framkvæmdastjórnin skal hafa samráð við 
hlutaðeigandi aðila eins fljótt og auðið er. Komist 
framkvæmdastjórnin að þeirri niðurstöðu, að höfðu slíku 
samráði, að allar ráðstafanirnar, sem um getur í 1. mgr., eigi 
við rök að styðjast skal hún þegar í stað tilkynna það 
aðildarríkinu sem gerði ráðstafanirnar svo og hinum 
aðildarríkjunum. 

Ef ákvörðunin, sem um getur í 1. mgr., á rætur að rekja til 
annmarka á stöðlunum skal framkvæmdastjórnin, að höfðu 
samráði við hlutaðeigandi aðila, leggja málið fyrir nefndina 
innan tveggja mánaða ef aðildarríkið, sem hefur gert 
ráðstafanirnar, hyggst viðhalda þeim og hefja þá 
málsmeðferð sem um getur í 6. gr. 

3. Ef tæki sem uppfyllir ekki kröfur ber CE-merkið skal 
hlutaðeigandi aðildarríki grípa til viðeigandi aðgerða gegn 
þeim sem hefur fest CE-merkið á og tilkynna það 
framkvæmdastjórninni og hinum aðildarríkjunum. 

4. Framkvæmdastjórnin skal sjá til þess að aðildarríkin fái 
upplýsingar um framvindu og niðurstöðu málsmeð-
ferðarinnar. 

2. KAFLI 

SAMRÆMISVOTTUN 

8. gr. 

1. Samræmisvottun raðframleiddra tækja skal framkvæmd 
á eftirfarandi hátt: 

a) með EB-gerðarprófuninni, sem um getur í 1. lið II. 
viðauka og 

b) áður en þau eru sett á markað að vali framleiðanda: 

i. með EB-gerðarsamræmisyfirlýsingu, sem um getur í 
2. lið II. viðauka eða 

ii. með EB-gerðarsamræmisyfirlýsingu (ábyrgð á 
gæðum framleiðslunnar), sem um getur í 3. lið 
II. viðauka eða 

iii. með EB-gerðarsamræmisyfirlýsingu (ábyrgð á 
gæðum framleiðslunnar), sem um getur í 4. lið II. 
viðauka eða 

iv. með EB-sannprófuninni sem um getur í 5. lið II. 
viðauka. 

2. Ef tæki er framleitt sem stök eining eða í litlu magni 
getur framleiðandi valið EB-sannprófun á stakri einingu, 
eins og um getur í 6. lið II. viðauka. 

3. Að lokinni málsmeðferðinni, sem um getur í b-lið 1. 
mgr. og 2. mgr. skal CE-merkið fest á viðurkennd tæki í 
samræmi svið 10. gr. 

4. Samræmisvottunin, sem um getur í 1. mgr., skal notuð 
að því er varðar tengihluti að áfestingu CE-merkisins 
undanskilinni og, eftir því sem við á, samningu 
samræmisyfirlýsingarinnar. 

Gefa skal út vottorð um að tengihlutirnir séu í samræmi við 
þau ákvæði þessarar tilskipunar sem gilda um þá og þar skal 
eiginleikum þeirra lýst ásamt því hvernig þeir skuli 
innbyggðir í tæki eða festir á þann hátt að stuðlað sé að 
samræmi við grunnkröfurnar sem gilda um fullbúin tæki og 
settar eru fram í I. viðauka. 

Vottorðið skal fylgja með tengihlutnum. 

5. Ef tækin falla undir ákvæði annarra tilskipana sem taka 
til annarra þátta og kveða einnig á um að festa skuli CE-
merki á vörur gefur þetta merki til kynna að viðkomandi 
tæki teljist einnig vera í samræmi við ákvæði þessara 
tilskipana. 

Heimili ein eða fleiri þessara tilskipana framleiðanda að 
velja hvaða fyrirkomulag hann notar á aðlögunartímabilinu 
sýnir CE-merkið eingöngu að það sé í samræmi við ákvæði 
þeirra tilskipana sem framleiðandi beitir. Í þessu tilviki 
verða upplýsingar um þær tilskipanir sem beitt er, eins og 
þær eru birtar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins, að 
koma fram í þeim skjölum, tilkynningum eða fyrirmælum 
sem krafist er í tilskipununum og fylgja slíkum tækjum. 

6. Skjöl og bréfaskipti varðandi samræmisvottun skulu 
vera á opinberu tungumáli eða tungumálum aðildarríkisins 
þar sem aðilinn sem ber ábyrgð á málsmeðferðinni hefur 
staðfestu eða á tungumáli sem þessi aðili hefur viðurkennt. 

9. gr. 

1. Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni og 
hinum aðildarríkjunum um þá aðila sem þau hafa tilnefnt til 
að framfylgja málsmeðferðinni, sem um getur í 8. gr., ásamt 
þeim sérstöku verkefnum sem þessum aðilum hefur verið 
falið að leysa af hendi og hvaða kenninúmerum 
framkvæmdastjórnin hefur úthlutað þeim. 
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Framkvæmdastjórnin skal birta í Stjórnartíðindum 
Evrópusambandsins skrá yfir þessa aðila ásamt 
kenninúmerum þeirra og sjá til þess að skráin sé uppfærð. 

2. Aðildarríkin skulu beita þeim viðmiðunum sem eru settar 
fram í V. viðauka við mat á aðilum sem á að tilkynna. 

Aðilar sem uppfylla matsviðmiðanir sem mælt er fyrir um í 
viðkomandi samhæfðum stöðlum teljast uppfylla 
viðmiðanirnar sem settar eru fram í þeim viðauka. 

3. Aðildarríki sem hefur tilkynnt aðila verður að draga 
samþykkið til baka ef aðilinn telst ekki lengur uppfylla 
viðmiðanirnar sem settar eru fram í V. viðauka. Það skal án 
tafar tilkynna framkvæmdastjórninni og hinum 
aðildarríkjunum um það. 

3. KAFLI 

CE-MERKI 

10. gr. 

1. CE-merkið og áletranirnar, sem settar eru fram í III. 
viðauka, skal festa á tækið eða á merkiplötuna sem er fest við 
það þannig að þau séu vel sýnileg, auðlæsileg og óafmáanleg. 
Merkiplatan skal hönnuð á þann hátt að ekki sé hægt að nota 
hana oftar en einu sinni. 

2. Óleyfilegt er að festa á tæki merki sem líklegt er að villi 
um fyrir þriðja aðila að því er varðar merkingu og form CE-
merkisins. Festa má hvers konar aðrar merkingar á tækin eða 
merkiplötuna, að því tilskildu að þær hindri ekki að CE-
merkið sjáist vel og sé vel læsilegt.  

11. gr. 

Með fyrirvara um 7. gr.: 

a) komist aðildarríki að því að CE-merki hafi verið fest 
ranglega á vöru ber framleiðanda eða viðurkenndum 
fulltrúa hans með staðfestu innan Bandalagsins skylda 
til að sjá til þess að varan samræmist ákvæðum um 
CE-merki og að bundinn sé endi á brotið samkvæmt 
skilyrðum sem aðildarríkið setur, 

b) ef ósamræmi heldur áfram verður aðildarríkið að grípa 
til allra viðeigandi ráðstafana til að takmarka eða 
banna að viðkomandi tæki sé sett á markað eða 
tryggja að það verði tekið af markaði í samræmi við 
málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 7. gr. 

4. KAFLI 

LOKAÁKVÆÐI 

12. gr. 

Færa skal nákvæm rök fyrir hverri ákvörðun sem tekin er á 
grundvelli þessarar tilskipunar og hefur í för með sér 
takmarkanir á að tæki sé sett á markað og/eða að það sé notað. 
Ákvörðunin skal án tafar tilkynnt hlutaðeigandi aðila og honum 
um leið kynnt þau lagalegu úrræði sem hann getur nýtt sér 
samkvæmt gildandi lögum í viðkomandi aðildarríki og sá 
frestur sem hann hefur til þess. 

13. gr. 

Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni ákvæði úr 
landslögum sem þau samþykkja um málefni sem tilskipun þessi 
nær til. 

14. gr. 

Tilskipun 90/396/EBE, eins og henni var breytt með 
tilskipuninni sem er tilgreind í A-hluta VI. viðauka, er felld úr 
gildi með fyrirvara um skuldbindingar aðildarríkjanna varðandi 
fresti til lögleiðingar og beitingar tilskipananna sem eru 
tilgreindar í B-hluta VI. viðauka. 

Tilvísanir í niðurfelldu tilskipunina teljast vera tilvísun í þessa 
tilskipun og skulu lesnar í samræmi við samsvörunartöfluna í 
VII. viðauka. 

15. gr. 

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist 
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

16. gr. 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 
 

Gjört í Brussel 30. nóvember 2009. 

 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

J. BUZEK B. ASK 

forseti. forseti. 
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I. VIÐAUKI 

GRUNNKRÖFUR 

FORMÁLSORÐ 

Skyldur vegna grunnkrafna sem varða tæki í þessum viðauka gilda einnig um tengihluti þegar samsvarandi áhætta fylgir 
þeim. 

1. ALMENN SKILYRÐI 

1.1. Tæki verða að vera hönnuð og smíðuð á þann hátt að þau séu örugg í notkun og af þeim stafi engin hætta fyrir menn, 
húsdýr eða eignir við venjulega notkun eins og hún er skilgreind í 3. mgr. 1. gr. þessarar tilskipunar. 

1.2. Þegar tæki eru sett á markað skulu þeim fylgja:  

— tæknilegar leiðbeiningar fyrir þann sem annast uppsetningu,  

— leiðbeiningar um notkun og viðhald, ætlaðar notanda,  

— viðeigandi viðvaranir, einnig á umbúðunum. 

Leiðbeiningar og viðvaranir verða að vera á opinberu tungumáli eða tungumálum viðtökuaðildarríkis. 

1.2.1. Í tæknilegu leiðbeiningunum fyrir þann sem annast uppsetningu tækisins verður að gefa allar upplýsingar um 
uppsetningu, stillingu og nauðsynlegt viðhald til að tryggja að þetta sé gert á réttan hátt og að notkun tækisins sé 
hættulaus. Í leiðbeiningunum verður einkum að tilgreina:  

— gastegundina sem er notuð,  

— þrýstinginn í gasleiðslunni sem er notuð,  

— aðstreymi fersks lofts sem nauðsynlegt er:  

— aðstreymi lofts til brunans,  

— til að komast hjá því að hættulegar, óbrunnar gasblöndur myndist við notkun tækja sem hafa ekki búnaðinn 
sem um getur í lið 3.2.3,  

— skilyrðin fyrir dreifingu myndefna frá bruna,  

—  hvað varðar vélknúna súgbrennara og hitunarbúnað sem er ætlaður til að nota með slíkum brennurum, eiginleika 
þeirra, og kröfur um uppsetningu svo að gætt sé samræmis við grunnkröfurnar sem gilda um fullbúin tæki og, 
eftir því sem við á, skrá yfir samsetningar sem framleiðandi mælir með. 

1.2.2.  Leiðbeiningar um notkun og viðhald fyrir notanda verða að innihalda allar nauðsynlegar upplýsingar um örugga 
notkun og beina athygli notandans einkum að takmörkunum á notkun ef einhverjar eru. 

1.2.3. Í viðvörunum á tækinu og umbúðunum verður að taka skýrt fram gastegund, þrýstinginn í gasleiðslunni sem er notuð 
og allar takmarkanir á notkun, einkum þær sem útheimta að tækinu sé eingöngu komið fyrir á svæðum þar sem 
loftræsting er góð. 

1.3. Tengihlutir sem eru ætlaðir til að vera hluti af tæki verða að vera hannaðir og smíðaðir á þann hátt að þeir starfi rétt 
við fyrirhugaða notkun þegar þeim er komið fyrir í samræmi við leiðbeiningar um uppsetningu. 

Leiðbeiningar um uppsetningu, stillingu, notkun og viðhald verða að fylgja tengihlutunum. 

2. EFNI 

2.1. Efni skulu hæfa fyrirhugaðri notkun og verða að þola það tæknilega, efnafræðilega og varmafræðilega álag sem 
fyrirsjáanlegt er að þau verði fyrir. 

2.2. Framleiðandi eða birgir tækisins verður að ábyrgjast eiginleika efna, sem eru þýðingarmiklir vegna öryggis. 
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3. HÖNNUN OG SMÍÐI 

3.1. Almennt 

3.1.1. Tæki verða að vera smíðuð á þann hátt að við venjulega notkun komi ekki fram óstöðugleiki, breytingar á lögun, 
brot eða slit sem dregið getur úr öryggi. 

3.1.2. Þétting sem verður þegar kveikt er á tæki og/eða það notað má ekki hafa áhrif á öryggi tækisins. 

3.1.3. Tæki verða að vera hönnuð og smíðuð á þann hátt að hætta á sprengingu sé í lágmarki ef eldur verður laus af ytri 
ástæðum. 

3.1.4. Tæki verða að vera smíðuð á þann hátt að vatn og óæskilegt loft komist ekki inn í þá hluta tækisins sem gas streymir 
um. 

3.1.5. Ef sveiflur verða innan eðlilegra marka á aðstreymi varaorku verður tækið að starfa áfram án þess að hætta skapist. 

3.1.6. Ef óeðlilegar sveiflur verða á aðstreymi varaorku eða þegar það stöðvast eða kemst á aftur má það ekki skapa hættu. 

3.1.7. Tæki verða að vera hönnuð og smíðuð á þann hátt að hætta geti ekki skapast af völdum rafmagns. Ef gætt er 
samræmis á viðeigandi sviði við öryggismarkmið, að því er varðar hættu af völdum rafmagns, sem mælt er fyrir um 
í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/95/EB (1), telst þessi krafa uppfyllt. 

3.1.8. Allir hlutar tækis, sem eru undir þrýstingi, eiga að geta þolað álag sem stafar af  aflfræðilegum og varmafræðilegum 
orsökum án þess að aflagast þannig að það hafi áhrif á öryggi. 

3.1.9. Tæki verða að vera hönnuð og smíðuð á þann hátt að bilun í öryggis-, eftirlits- eða stjórnbúnaði skapi ekki hættu. 

3.1.10. Ef tæki er búið öryggis- og eftirlitsbúnaði má eftirlitsbúnaðurinn ekki yfirtaka virkni öryggisbúnaðarins. 

3.1.11. Allir hlutar tækis, sem eru settir upp eða stilltir á framleiðslustiginu og sem hvorki  er ætlast til að notandi né sá sem 
annast uppsetningu hreyfi við, verða að vera vandlega varðir. 

3.1.12. Handföng og annar stýri- eða stillingarbúnaður verður að vera greinilega merktur og vera með viðeigandi 
leiðbeiningum til að koma í veg fyrir ranga notkun. Slíkan búnað verður að hanna á þann hátt að ekki sé hægt að 
hreyfa við honum fyrir slysni. 

3.2. Losun á óbrunnu gas 

3.2.1. Tæki verða að vera smíðuð á þann hátt að gas leki ekki út í hættulega miklu magni. 

3.2.2. Tæki verða að vera smíðuð á þann hátt að þegar kveikt er á tækinu, eða við endurteknar tilraunir til að kveikja á því, 
svo og þegar loginn slokknar sé losun á gasi í takmörkuðu magni sem kemur í veg fyrir hættulega uppsöfnun á 
óbrunnu gasi í tækinu. 

3.2.3. Tæki sem eru ætluð til nota innanhúss verða að hafa sérstakan búnað sem kemur í veg fyrir hættulega uppsöfnun á 
óbrunnu gasi í slíkum  rýmum eða herbergjum. 

Tæki sem hafa ekki slíkan búnað verður eingöngu að nota á svæðum þar sem nægileg loftræsting er til að koma í 
veg fyrir hættulega uppsöfnun á óbrunnu gasi. 

Aðildarríkin geta sett skilyrði, á eigin yfirráðasvæði, um nægilega loftræstingu innanhúss vegna uppsetningar slíkra 
tækja og með tilliti til eiginleika þeirra. 

Tæki sem eru notuð í stórum eldhúsum og tæki sem brenna gasi og innihalda eitraða efnisþætti verða að hafa 
fyrrnefndan búnað. 

3.3. Kveikt á tæki 

Tæki verða að vera smíðuð á þann hátt að við venjulega notkun:  

— kvikni og endurkvikni á tækinu með jöfnum loga,  

— sé tryggt að loginn dreifist jafnt yfir allt eldstæðið. 

 
(1) Stjtíð. ESB L 374, 27.12.2006, bls. 10. 
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3.4. Brennsla 

3.4.1. Tæki verður að vera smíðað á þann hátt að við venjulega notkun sé loginn stöðugur og að í myndefnum frá bruna sé 
styrkur efna, sem eru skaðleg heilbrigði, ekki óviðunandi. 

3.4.2. Tæki verða að vera smíðuð á þann hátt að losun myndefna frá bruna geti ekki átt sér stað fyrir slysni við venjulega 
notkun. 

3.4.3. Tæki, sem eru tengd við loftrás, sem leiðir myndefnin frá brunanum út, verða að vera smíðuð á þann hátt að við 
óvenjuleg blástursskilyrði geti myndefni frá brunanum ekki komist í hættulegu magni inn í viðkomandi herbergi. 

3.4.4. Einstök hitunartæki án loftrása í íbúðarhúsum og gegnumstreymishitarar án loftrása mega ekki valda uppsöfnun 
kolsýrings í herbergi eða rými að því marki að styrkurinn geti orðið skaðlegur heilbrigði manna sem verða fyrir 
váhrifum, að teknu tilliti til þess hversu lengi þeir munu líklega verða fyrir váhrifum. 

3.5. Skynsamleg orkunýting 

Tæki verða að vera smíðuð þannig að skynsamleg orkunýting sé tryggð og á þann hátt að þau svari til nýjustu og 
fullkomnustu tækni og að tekið sé tillit til öryggissjónarmiða. 

3.6. Hiti 

3.6.1. Hlutar af tækjum sem er ætlaður staður nærri gólfi eða öðrum flötum mega ekki verða svo heitir að þeir valdi hættu 
á nærliggjandi svæði. 

3.6.2. Yfirborðshiti stjórnhnappa og -handfanga tækja má ekki verða svo mikill að hætta stafi af fyrir notandann. 

3.6.3. Yfirborðshiti utanáliggjandi hluta á tækjum sem eru ætluð til heimilisnota, að frátöldum þeim flötum eða hlutum 
sem tengjast hitaleiðni, má ekki vera svo mikill við notkun að hætta stafi af fyrir notendur, einkum börn, sem taka 
verður hæfilegt tillit til að því er varðar viðbragðstíma. 

3.7.  Matvæli og vatn til hreinlætisþarfa 

Með fyrirvara um reglur Bandalagsins á þessu sviði mega efni og efnishlutar, sem notaðir eru við smíði tækis sem 
getur komist í snertingu við matvæli eða vatn til hreinlætisþarfa, ekki draga úr gæðum matvælanna eða vatnsins. 
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II. VIÐAUKI 

MÁLSMEÐFERÐ VIÐ SAMRÆMISVOTTUN 

1. EB-GERÐARPRÓFUN 

1.1. EB-gerðarprófun er sá hluti málsmeðferðarinnar þar sem tilkynntur aðili athugar og vottar að tæki sem er dæmigert 
fyrir fyrirhugaða framleiðslu uppfylli þau ákvæði þessarar tilskipunar sem gilda um það. 

1.2. Framleiðandi eða viðurkenndur fulltrúi hans með staðfestu í Bandalaginu verður að leggja inn umsókn um 
gerðarprófun hjá einum tilkynntum aðila. 

1.2.1. Umsóknin verður að innihalda:  

— nafn og heimilisfang framleiðanda og, ef viðurkenndur fulltrúi leggur inn umsóknina, einnig nafn hans og 
heimilisfang,  

— skriflega yfirlýsingu þess efnis að umsóknin hafi ekki verið lögð inn hjá öðrum tilkynntum aðila,  

— hönnunargögn eins og lýst er í IV. viðauka. 

1.2.2. Framleiðandi verður að láta tilkynntum aðila í té tæki sem er dæmigert fyrir fyrirhugaða framleiðslu, hér á eftir nefnt 
„gerð“. Tilkynntur aðili getur krafist fleiri sýnishorna sömu gerðar ef prófunaráætlunin krefst þess. 

Innan hverrar gerðar geta rúmast fleiri afbrigði af framleiðsluvörunni, að því tilskildu að eiginleikar þessara afbrigða 
skeri sig ekki úr að því er varðar tegundir áhættu. 

1.3. Tilkynntur aðili verður að: 

1.3.1. skoða hönnunargögnin, sannprófa að gerðin hafi verið framleidd í samræmi við þau og auðkenna þá þætti sem hafa 
verið hannaðir í samræmi við viðeigandi ákvæði staðlanna sem um getur í 5. gr. og grunnkröfur þessarar tilskipunar, 

1.3.2. framkvæma eða láta framkvæma viðeigandi athuganir og/eða prófanir til að ganga úr skugga um að lausnirnar sem 
framleiðandi velur uppfylli grunnkröfurnar þegar stöðlunum, sem um getur í 5. gr., er ekki beitt, 

1.3.3. framkvæma eða láta framkvæma viðeigandi athuganir og/eða prófanir til að ganga úr skugga um að viðkomandi 
stöðlum hafi verið beitt í reynd, þegar framleiðandi hefur kosið að beita þeim, svo að samræmi við grunnkröfurnar 
sé tryggt. 

1.4. Þegar gerðin uppfyllir ákvæði þessarar tilskipunar verður tilkynntur aðili að gefa út EB-gerðarprófunarvottorð til 
handa umsækjandanum. Vottorðið verður að innihalda niðurstöður athugunarinnar, skilyrði fyrir því að það sé gilt, 
ef einhver eru, nauðsynleg gögn til að auðkenna samþykktu gerðina og, ef við á, lýsingu á virkni hennar. Viðeigandi 
tæknileg atriði s.s. teikningar og skýringarmyndir verða að fylgja með í viðauka við vottorðið. 

1.5. Tilkynntur aðili verður án tafar að tilkynna öðrum tilkynntum aðilum um útgáfu EB-gerðarprófunarvottorðsins og 
þær viðbætur við gerðina sem um getur í lið 1.7. Þeir geta fengið afrit af EB-gerðarprófunarvottorðinu og/eða 
viðbæturnar við það og, samkvæmt rökstuddri beiðni, afrit af viðaukum við vottorðið og skýrslu um  athuganir og 
prófanir sem hafa verið gerðar. 

1.6. Tilkynntur aðili sem neitar að gefa út eða afturkallar EB-gerðarprófunarvottorð verður að tilkynna það aðildarríkinu 
sem tilnefndi hann og öðrum tilkynntum aðilum ásamt rökstuðningi fyrir þeirri ákvörðun. 

1.7. Umsækjandinn verður að láta tilkynntan aðila, sem gaf út EB-gerðarprófunarvottorðið, vita um allar þær breytingar 
á samþykktu gerðinni sem kunna að hafa áhrif á samræmi við grunnkröfurnar. 

Sé samþykktri gerð breytt verður tilkynntur aðili sem gaf út EB-gerðarviðurkenningarvottorðið að samþykkja 
breytingarnar, hafi slíkar breytingar áhrif á samræmi við grunnkröfurnar eða notkunarskilyrði sem mælt er fyrir um 
vegna tækisins. Þetta viðbótarsamþykki er veitt í formi viðbótar við upphaflega EB-gerðarprófunarvottorðið. 
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2. EB-GERÐARSAMRÆMISYFIRLÝSING 

2.1. EB-gerðarsamræmisyfirlýsingin er sá hluti málsmeðferðarinnar þar sem framleiðandi lýsir því yfir að viðkomandi 
tæki séu í samræmi við gerðina sem lýst er í EB-gerðarprófunarvottorðinu og að þau uppfylli viðeigandi grunnkröfur 
þessarar tilskipunar. Framleiðandi eða viðurkenndur fulltrúi hans með staðfestu innan Bandalagsins skal festa CE-
merkið á hvert tæki og gefa út skriflega samræmisyfirlýsingu. Samræmisyfirlýsingin getur tekið til eins eða fleiri 
tækja og hana verður að geyma hjá framleiðanda. CE-merkinu verður að fylgja kenninúmer tilkynnts aðila sem ber 
ábyrgð á slembiathugununum sem settar eru fram í lið 2.3. 

2.2. Framleiðandi verður að gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að framleiðsluferlið, þar á meðal skoðun og prófanir á 
fullunninni vöru, tryggi einsleita framleiðslu og samræmi tækjanna við þá gerð sem lýst er í EB-
gerðarprófunarvottorðinu og viðeigandi kröfur þessarar tilskipunar. Tilkynntur aðili sem framleiðandi velur verður 
að gera slembiathuganir á tækjunum eins og þær eru settar fram í lið 2.3. 

2.3. Tilkynntur aðili verður að gera slembiathuganir á tækjum á framleiðslustað einu sinni á ári eða oftar. Skoða verður 
nægilegan fjölda tækja og framkvæma viðeigandi prófanir eða jafngildar prófanir á þeim, eins og mælt er fyrir um í 
viðkomandi stöðlum sem um getur í 5. gr., til að tryggja að tækin séu í samræmi við samsvarandi grunnkröfur 
þessarar tilskipunar. Tilkynntur aðili skal í hverju tilviki ákvarða hvort framkvæma skuli þessar prófanir að fullu eða 
að hluta til. Ef einu eða fleiri tækjum er hafnað skal tilkynntur aðili gera viðeigandi ráðstafanir til að koma í veg 
fyrir að þau verði markaðssett. 

3. EB-GERÐARSAMRÆMISYFIRLÝSING (ábyrgð á framleiðslugæðum) 

3.1. EB-gerðarsamræmisyfirlýsing (ábyrgð á framleiðslugæðum) er málsmeðferð þar sem framleiðandi, sem uppfyllir 
skyldurnar í lið 3.2, lýsir því yfir að viðkomandi tæki séu í samræmi við gerðina sem lýst er í EB-
gerðarprófunarvottorðinu og að þau uppfylli viðeigandi grunnkröfur þessarar tilskipunar. Framleiðandi eða 
viðurkenndur fulltrúi hans með staðfestu innan Bandalagsins verður að festa CE-merkið á hvert tæki og gefa 
skriflega samræmisyfirlýsingu. Samræmisyfirlýsingin getur tekið til eins eða fleiri tækja og hana verður að geyma 
hjá framleiðanda. CE-merkinu verður að fylgja kenninúmer tilkynnts aðila sem ber ábyrgð á EB-eftirlitinu. 

3.2. Framleiðandi skal taka upp gæðakerfi til að tryggja að tækin séu í samræmi við gerðina, eins og henni er lýst í EB-
gerðarprófunarvottorðinu, og viðeigandi grunnkröfur þessarar tilskipunar. Framleiðandi er háður EB-eftirlitinu sem 
tilgreint er í lið 3.4. 

3.3. Gæðakerfi 

3.3.1. Framleiðandi verður að leggja fram umsókn um samþykki á gæðakerfi sínu vegna viðkomandi tækja hjá tilkynntum 
aðila að eigin vali. 

Umsóknin verður að innihalda:  

— gögn um gæðakerfið,  

— skuldbindingu um að rækja þær skyldur sem samþykkt gæðakerfi hefur í för með sér,  

— skuldbindingu um að viðhalda samþykkta gæðakerfinu til að tryggja að það henti áfram til tilætlaðra nota 
og sé skilvirkt,  

— gögn um samþykktu gerðina og afrit af EB-gerðarprófunarvottorðinu. 

3.3.2. Alla þá þætti, kröfur og ákvæði, sem framleiðandi hefur samþykkt, verður að skjalfesta á kerfisbundinn og 
skipulegan hátt sem ráðstafanir, verklagsreglur og skriflegar leiðbeiningar. Þessi gögn um gæðakerfið verða að 
tryggja að áætlanir, skipulag, handbækur og skrár, er varða gæði, séu alltaf túlkuð á sama hátt. Þar skal einkum 
koma fram haldgóð lýsing:  

— á gæðamarkmiðum, stjórnskipulagi og ábyrgð stjórnenda og heimildum þeirra með tilliti til gæða tækja,  

— á framleiðsluferlum, gæðaeftirliti og gæðatryggingu og þeim kerfisbundnu aðgerðum sem fyrirhugaðar eru,  

— á rannsóknum og prófunum sem verða framkvæmdar fyrir, eftir og meðan á framleiðslunni stendur og hve 
oft þær fara fram,  

— á aðferðum við eftirlit með því að tilskilin gæði tækis hafi náðst og að gæðakerfið sé skilvirkt. 
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3.3.3. Tilkynntur aðili skal skoða og meta gæðakerfið til að ákveða hvort það uppfylli kröfurnar sem um getur í lið 3.3.2.
 Hann gerir ráð fyrir að samræmis sé gætt við þessar kröfur að því er varðar gæðakerfi sem eru byggð á samsvarandi 
samhæfðum stöðlum. 

Honum ber að tilkynna framleiðanda um ákvörðun sína og gera hinum tilkynntu aðilunum viðvart um hana. Í 
tilkynningu til framleiðanda verða að koma fram niðurstöður skoðunarinnar, nafn og heimilisfang tilkynnts aðila og 
rökstudd ákvörðun um matið á tækjunum sem um ræðir. 

3.3.4. Framleiðandi verður að upplýsa tilkynntan aðila sem samþykkti gæðakerfið um allar uppfærslur á því, t.d. vegna 
nýrrar tækni og nýrra hugmynda um gæði. 

Tilkynntur aðili verður að skoða fyrirhugaðar breytingar og ákveða hvort breytta gæðakerfið samrýmist viðkomandi 
ákvæðum eða hvort nauðsynlegt sé að meta það aftur. Honum ber að tilkynna framleiðandanum um ákvörðun sína. Í 
tilkynningunni verða að koma fram niðurstöður skoðunarinnar og rökstudd ákvörðun um matið. 

3.3.5. Tilkynntur aðili sem afturkallar samþykki á gæðakerfi ber að gera öðrum tilkynntum aðilum viðvart um það og færa 
rök fyrir ákvörðun sinni. 

3.4. EB-eftirlit 

3.4.1. Tilgangurinn með EB-eftirlitinu er að tryggja að framleiðandi ræki þær skyldur sem samþykkta gæðakerfið leggur 
honum á herðar. 

3.4.2. Framleiðandi verður að veita tilkynntum aðila aðgang í eftirlitsskyni að þeim stöðum þar sem framleiðsla, skoðun 
og prófun fer fram og einnig að geymslustöðum og fá honum í hendur allar nauðsynlegar upplýsingar, einkum:  

— gögn um gæðakerfið,  

— gæðaskýrslur, s.s. skoðunarskýrslur og prófunargögn, kvörðunargögn og skýrslur um menntun og hæfi 
hlutaðeigandi starfsmanna. 

3.4.3. Tilkynntur aðili verður a.m.k. annað hvert ár að hafa eftirlit með því að framleiðandi viðhaldi samþykkta 
gæðakerfinu og noti það og ber honum að gefa framleiðandanum skýrslu um eftirlitið. 

3.4.4. Að auki getur tilkynntur aðili komið óvænt í heimsókn til framleiðanda. Í þessum heimsóknum er tilkynntum aðila 
heimilt að prófa eða láta prófa tækin. Hann verður að láta framleiðanda í té skoðunarskýrslu og, eftir því sem við á, 
prófunarskýrslu.  

3.4.5. Framleiðanda er heimilt að láta  tilkynntum aðila í té skýrslu ef hann óskar eftir því. 

4. EB-GERÐARSAMRÆMISYFIRLÝSING (ábyrgð á vörugæðum) 

4.1. EB-gerðarsamræmisyfirlýsing (ábyrgð á vörugæðum) er sá hluti málsmeðferðarinnar þar sem framleiðandi, sem 
uppfyllir skyldurnar í lið 4.2, lýsir því yfir að viðkomandi tæki séu í samræmi við gerðina sem lýst er í EB-
gerðarprófunarvottorðinu og að þau uppfylli viðeigandi grunnkröfur þessarar tilskipunar. Framleiðandi eða 
viðurkenndur fulltrúi hans með staðfestu innan Bandalagsins verður að festa CE-merkið á hvert tæki og gefa 
skriflega samræmisyfirlýsingu. Samræmisyfirlýsingin getur tekið til eins eða fleiri tækja og hana verður að geyma 
hjá framleiðanda. CE-merkinu verður að fylgja kenninúmer tilkynnts aðila sem ber ábyrgð á EB-eftirlitinu. 

4.2. Framleiðandi skal nota samþykkt gæðakerfi við lokaskoðun og prófun tækjanna, eins og tilgreint er í lið 4.3, og á að 
sæta EB-eftirlitinu sem tilgreint er í lið 4.4. 

4.3. Gæðakerfi 

4.3.1. Samkvæmt þessari málsmeðferð verður framleiðandi að leggja fram umsókn um samþykki á gæðakerfi sínu hjá 
tilkynntum aðila að eigin vali vegna þeirra tækja sem um er að ræða. 

Umsóknin verður að innihalda:  

— gögn um gæðakerfið,  

— skuldbindingu um að rækja þær skyldur sem samþykkt gæðakerfi hefur í för með sér,  

— skuldbindingu um að viðhalda samþykkta gæðakerfinu til að tryggja að það henti áfram til tilætlaðra nota og sé 
skilvirkt,  

— gögn um samþykktu gerðina og afrit af EB-gerðarprófunarvottorðinu. 
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4.3.2. Í gæðakerfinu felst að skoða verður hvert tæki og framkvæma viðeigandi prófanir eða jafngildar prófanir á því, eins 
og mælt er fyrir um í viðeigandi staðli eða stöðlum sem um getur í 5. gr., þar sem gengið er úr skugga um að það 
samræmist viðeigandi grunnkröfum þessarar tilskipunar. 

Alla þá þætti, kröfur og ákvæði, sem framleiðandi hefur samþykkt, verður að skjalfesta á kerfisbundinn og 
skipulegan hátt sem ráðstafanir, verklagsreglur og skriflegar leiðbeiningar. Þessi gögn um gæðakerfið verða að 
tryggja að áætlanir, skipulag, handbækur og skrár, er varða gæði, séu alltaf túlkuð á sama hátt. 

Í gögnunum um gæðakerfið skal einkum vera haldgóð lýsing:  

— á gæðamarkmiðum, stjórnskipulagi og ábyrgð stjórnenda og heimildum þeirra með tilliti til gæða tækja,  

— á þeim athugunum og prófunum sem framkvæma á að framleiðslu lokinni,  

— á aðferðum til að sannprófa skilvirkni gæðakerfisins. 

4.3.3. Tilkynntur aðili skal skoða og meta gæðakerfið til að ákveða hvort það uppfylli kröfurnar sem um getur í lið 4.3.2. 

Hann gerir ráð fyrir að samræmis sé gætt við þessar kröfur að því er varðar gæðakerfi sem eru byggð á samsvarandi 
samhæfðum stöðlum. Hann verður að tilkynna framleiðanda um ákvörðun sína og gera öðrum tilkynntum aðilum 
viðvart um hana. Í tilkynningu til framleiðanda verða að koma fram niðurstöður skoðunarinnar, nafn og heimilisfang 
tilkynnts aðila og rökstudd ákvörðun um matið á tækjunum sem um ræðir. 

4.3.4. Framleiðandi verður að upplýsa tilkynntan aðila sem samþykkti gæðakerfið um allar breytingar á því sem 
nauðsynlegt reynist að gera, t.d. vegna nýrrar tækni eða nýrra hugmynda um gæði. 

Tilkynntur aðili verður að skoða fyrirhugaðar breytingar og ákveða hvort breytta gæðakerfið samrýmist viðkomandi 
ákvæðum eða hvort nauðsynlegt sé að meta það aftur. Honum ber að tilkynna framleiðandanum um ákvörðun sína. Í 
tilkynningunni verða að koma fram niðurstöður skoðunarinnar og rökstudd ákvörðun um matið. 

4.3.5. Tilkynntur aðili sem afturkallar samþykki á gæðakerfi verður að gera öðrum tilkynntum aðilum viðvart um það og 
færa rök fyrir ákvörðun sinni. 

4.4. EB-eftirlit 

4.4.1. Tilgangurinn með EB-eftirlitinu er að tryggja að framleiðandi ræki þær skyldur sem samþykkta gæðakerfið leggur 
honum á herðar. 

4.4.2. Framleiðandi verður að veita tilkynntum aðila aðgang í eftirlitsskyni að þeim stöðum þar sem skoðun og prófun fer 
fram og einnig að geymslustöðum og fá honum í hendur allar nauðsynlegar upplýsingar, einkum:  

— gögn um gæðakerfið,  

— gæðaskýrslur, s.s. skoðunarskýrslur og prófunargögn, kvörðunargögn og skýrslur um menntun og hæfi 
hlutaðeigandi starfsmanna. 

4.4.3. Tilkynntur aðili verður a.m.k. annað hvert ár að hafa eftirlit með því að framleiðandi viðhaldi samþykkta 
gæðakerfinu og noti það og ber honum að gefa framleiðandanum skýrslu um eftirlitið. 

4.4.4. Að auki getur tilkynntur aðili komið óvænt í heimsókn til framleiðanda. Í þessum heimsóknum er aðilanum heimilt 
að prófa eða láta prófa tækin. Hann verður að láta framleiðanda í té skoðunarskýrslu og, eftir því sem við á, 
prófunarskýrslu. 

4.4.5. Framleiðanda er heimilt að láta tilkynntum aðila í té skýrslu ef hann óskar eftir því. 

5. EB-SANNPRÓFUN 

5.1. EB-sannprófun er málsmeðferð sem framleiðandi eða viðurkenndur fulltrúi hans með staðfestu innan Bandalagsins 
beitir þegar hann gengur úr skugga um og lýsir yfir að tækin, sem falla undir ákvæði 3. liðar, séu í samræmi við 
gerðina sem lýst er í EB-gerðarprófunarvottorðinu og uppfylli viðeigandi kröfur þessarar tilskipunar. 
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5.2. Framleiðandi eða viðurkenndur fulltrúi hans með staðfestu innan Bandalagsins verður að gera allar nauðsynlegar 
ráðstafanir til að framleiðsluferlið tryggi að tækin séu í samræmi við gerðina sem lýst er í EB-
gerðarprófunarvottorðinu og uppfylli viðeigandi kröfur þessarar tilskipunar. Framleiðandi eða viðurkenndur fulltrúi 
hans með staðfestu innan Bandalagsins verður að festa CE-merkið á hvert tæki og gefa skriflega 
samræmisyfirlýsingu. Samræmisyfirlýsingin getur tekið til eins eða fleiri tækja og hana verður að geyma hjá 
framleiðanda eða viðurkenndum fulltrúa hans með staðfestu innan Bandalagsins. 

5.3. Tilkynntur aðili verður að gera viðeigandi athuganir og prófanir til þess að kanna samræmi tækisins við kröfurnar í 
þessari tilskipun, annaðhvort með því að athuga og prófa hvert tæki, eins og tilgreint er í lið 5.4, eða með því að 
athuga og prófa tæki á tölfræðilegum grunni, eins og tilgreint er í lið 5.5, eftir því hvora aðferðina framleiðandi 
velur. 

5.4. Sannprófun með athugun og prófun á hverju tæki 

5.4.1. Hvert tæki verður að skoða sérstaklega og framkvæma viðeigandi prófanir eða jafngildar prófanir á því, eins og 
mælt er fyrir um í viðkomandi staðli eða stöðlum sem um getur í 5. gr., til að sannprófa að þau séu í samræmi við 
gerðina sem er lýst í EB-gerðarprófunarvottorðinu og viðeigandi kröfur þessarar tilskipunar. 

5.4.2. Tilkynntur aðili verður að festa eða láta festa kenninúmer sitt á hvert tæki og gefa út skriflegt samræmisvottorð í 
tengslum við þær prófanir sem gerðar hafa verið. Samræmisvottorðið getur tekið til eins eða fleiri tækja. 

5.4.3. Framleiðandi eða viðurkenndur fulltrúi hans verður að tryggja að hann geti lagt fram samræmisvottorð tilkynnts 
aðila ef óskað er. 

5.5. Tölfræðileg sannprófun 

5.5.1. Tækin verða að koma frá framleiðanda sem einsleitar framleiðslulotur og hann verður að gera allar nauðsynlegar 
ráðstafanir til að framleiðsluferlið tryggi einsleitni hverrar framleiðslulotu. 

5.5.2. Tölfræðilegt eftirlit er sem hér segir: 

Tæki eru háð tölfræðilegu eftirliti sem byggist á eiginleikum þeirra. Þau skulu flokkuð í aðgreinanlegar 
framleiðslulotur sem í eru einingar framleiddar eftir sömu fyrirmynd við sömu skilyrði. Slembiúrtak er tekið úr 
hverri framleiðslulotu. Tækin í úrtakinu eru skoðuð hvert um sig og gerðar á þeim viðeigandi prófanir eða jafngildar 
prófanir, eins og mælt er fyrir um í viðkomandi staðli eða stöðlum sem um getur í 5. gr., til að ákveða hvort 
framleiðslulotan verður samþykkt eða henni hafnað. 

Notað er úrtakskerfi þar sem miðað er við eftirfarandi eiginleika:  

— gæðastig sem svarar til 95% líkinda fyrir samþykki þegar 0,5 til 1,5% samræmast ekki kröfum,  

— gæðamörk sem svara til 5% líkinda fyrir samþykki þegar 5 til 10% samræmast ekki kröfum. 

5.5.3. Þegar framleiðslulota er samþykkt verður tilkynntur aðili að festa eða láta festa kenninúmer sitt á sérhvert tæki og 
gefa út skriflegt samræmisvottorð í tengslum við þær prófanir sem gerðar hafa verið. Setja má öll tækin úr 
framleiðslulotunni á markað að frátöldum tækjum úr úrtakinu þar sem ósamræmi hefur fundist.  

Ef framleiðslulotu er hafnað verður tilkynntur aðili að gera viðeigandi ráðstafanir til að koma í veg fyrir að sú lota 
verði sett á markað. Ef framleiðslulotum er oft hafnað getur tilkynntur aðili frestað tölfræðilegri sannprófun. 

Framleiðandi getur, á ábyrgð tilkynnts aðila, fest kenninúmer hins síðarnefnda á vöruna meðan á framleiðslu 
stendur. 

5.5.4. Framleiðandi eða viðurkenndur fulltrúi hans verður að tryggja að hann geti lagt fram samræmisvottorð tilkynnts 
aðila ef óskað er. 
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6. EB-EININGARSANNPRÓFUN 

6.1. EB-einingarsannprófun er málsmeðferð sem framleiðandi eða viðurkenndur fulltrúi hans með staðfestu innan 
Bandalagsins beitir til að tryggja og lýsa yfir að tækið, sem um er að ræða og fengið hefur vottorð, eins og um getur 
í 2. lið, uppfylli viðeigandi kröfur þessarar tilskipunar.  Framleiðandi eða viðurkenndur fulltrúi hans verður að festa 
CE-merkið á tækið og gefa út skriflega samræmisyfirlýsingu sem hann verður að geyma. 

6.2. Tilkynntur aðili verður að skoða tækið og gera viðeigandi prófanir á grundvelli hönnunargagna til að tryggja að 
tækið samræmist grunnkröfum þessarar tilskipunar. 

Tilkynntur aðili verður að festa eða láta festa kenninúmer sitt á samþykkta tækið og gefa út skriflegt 
samræmisvottorð í tengslum við þær prófanir sem hafa verið gerðar. 

6.3. Markmiðið með tæknigögnunum sem varða hönnun tækisins, eins og um getur í IV. viðauka, er að gera kleift að 
meta hvort gætt hafi verið samræmis við kröfur þessarar tilskipunar og skilja hönnun, framleiðslu og virkni tækisins. 

Hönnunargögnin, sem um getur í IV. viðauka, verða að vera aðgengileg tilkynntum aðila. 

6.4. Ef tilkynntur aðili telur það nauðsynlegt er hægt að framkvæma athuganir og prófanir eftir að tækið hefur verið sett 
upp. 

6.5. Framleiðandi eða viðurkenndur fulltrúi hans verður að tryggja að hann geti lagt fram samræmisvottorð tilkynnts 
aðila ef óskað er. 
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III. VIÐAUKI 

CE-MERKI OG ÁLETRANIR 

1. CE-merkið samanstendur af hástöfunum „CE“ eins og sýnt er hér á eftir: 

 

 
 

 

Á eftir CE-merkinu verður að fylgja kenninúmer tilkynnts aðila sem tekur þátt í eftirlitsþætti framleiðslunnar. 

2. Tækið eða merkiplatan verður að bera CE-merkið ásamt eftirfarandi áletrunum:  

— nafni eða auðkennistákni framleiðanda,  

— viðskiptaheiti tækisins,  

— tegund rafstraums sem skal notuð, ef við á,  

— tækisflokki,  

— tveimur síðustu stöfunum í ártalinu fyrir árið þegar CE-merkið var fest á. 

Bæta má við nauðsynlegum upplýsingum vegna uppsetningar í samræmi við eðli tækisins. 

3. Ef CE-merkið er minnkað eða stækkað skulu hlutföllin í kvörðuðu teikningunni hér að framan vera óbreytt. 

Einstakir hlutar CE-merkisins verða, að svo miklu leyti sem unnt er, að hafa sömu lóðréttu mál og mega þau ekki vera 
undir 5 mm. 
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IV. VIÐAUKI 

HÖNNUNARGÖGN 

Í hönnunargögnum verða að koma fram eftirfarandi upplýsingar, að svo miklu leyti sem þær eru nauðsynlegar fyrir mat 
tilkynnts aðila:  

— almenn lýsing á tækinu,  

— frumdrög að hönnun, framleiðsluteikningar og skýringarmyndir af íhlutum, undireiningum, rafrásum o.s.frv.,  

— lýsingar og útskýringar sem nauðsynlegar eru til skilnings á framangreindu, þ.m.t. hvernig tækin virka,  

— skrá yfir staðlana, sem um getur í 5. gr. og gilda að öllu leyti eða að hluta, og lýsingar á lausnum sem samþykktar 
hafa verið til að uppfylla grunnkröfurnar þegar stöðlunum, sem um getur í 5. gr., hefur ekki verið beitt,  

— prófunarskýrslur,  

— handbækur fyrir uppsetningu og notkun. 

Hönnunargögnin verða, eftir því sem við á, að innihalda eftirfarandi:  

— staðfestingar varðandi búnað sem er hluti af tækinu,  

— staðfestingar og vottorð varðandi framleiðsluaðferðir og/eða skoðun og/eða eftirlit með tæki,  

— öll önnur skjöl sem gera tilkynntum aðila kleift að endurbæta mat sitt.  

 
 

V. VIÐAUKI 

LÁGMARKSVIÐMIÐANIR VIÐ MAT Á TILKYNNTUM AÐILUM 

Tilkynntir aðilar, sem aðildarríkin tilnefna, verða að uppfylla eftirfarandi lágmarksskilyrði:  

— að fyrir hendi sé starfsfólk og nauðsynleg úrræði og búnaður,  

— að sýnt sé fram á tæknilega færni og faglega ráðvendni starfsfólks,  

— að stjórnendur og tæknimenntað starfsfólk séu við prófanir, skýrslugerð, útgáfu vottorða og eftirlit, sem kveðið er á 
um í þessari tilskipun, óháð öllum samböndum, hópum eða einstaklingum sem beint eða óbeint tengjast því sviði 
sem tækin falla undir,  

— að starfsfólk sé bundið þagnarskyldu,  

— að ábyrgðartrygging sé fyrir hendi nema ríki taki á sig slíka ábyrgð samkvæmt landslögum. 

Lögbær yfirvöld aðildarríkjanna eða aðilar sem aðildarríkin tilnefna verða með reglubundnu millibili að ganga úr 
skugga um að skilyrðum fyrstu tveggja undirliðanna sé fullnægt. 
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VI. VIÐAUKI 

A-HLUTI 

Niðurfelld tilskipun með breytingum 

(sem um getur í 14. gr.) 

Tilskipun ráðsins 90/396/EBE  
(Stjtíð. EB L 196, 26.7.1990, bls. 15)   

Tilskipun ráðsins 93/68/EBE aðeins 10. gr. 
(Stjtíð. EB L 220, 30.8.1993, bls. 1)  

 

 

B-HLUTI 

Skrá yfir fresti til lögleiðingar og beitingar í aðildarríkjunum 

(sem um getur í 14. gr.) 

Tilskipun Frestur til lögleiðingar Gildistökudagur 

90/396/EBE 30. júní 1991 1. janúar 1992 

93/68/EBE 30. júní 1994 1. janúar 1995 
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VII. VIÐAUKI 

Samsvörunartafla 

Tilskipun 90/396/EBE Þessi tilskipun 

Inngangsorð 1. mgr. 1. gr. Fyrsta undirgrein 1. mgr. 1. gr. 

Fyrsti og annar undirliður 1. mgr. 1. gr. a- og b-liður 2. mgr. 1. gr. 

2. mgr. 1. gr. Önnur undirgrein 1. mgr. 1. gr. 

3. mgr. 1. gr. d-liður 2. mgr. 1. gr. 

4. mgr. 1. gr. 3. mgr. 1. gr. 

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

Fyrsti og annar málsliður 2. mgr. 2. gr. Fyrsta undirgrein 2. mgr. 2. gr. 

Þriðji málsliður 2. mgr. 2. gr. Önnur undirgrein 2. mgr. 2. gr. 

3. og 4. gr.  3. og 4. gr. 

Fyrsta undirgrein a-liðar 1. mgr. 5. gr. a-liður 1. mgr. 5. gr. 

Önnur undirgrein a-liðar 1. mgr. 5. gr. Fyrsta undirgrein 2. mgr. 5. gr. 

b-liður 1. mgr. 5. gr. b-liður 1. mgr. 5. gr. 

Fyrsti málsliður 2. mgr. 5. gr. Önnur undirgrein 2. mgr. 5. gr. 

Þriðji málsliður 2. mgr. 5. gr. Þriðja undirgrein 2. mgr. 5. gr. 

Fyrsti málsliður fyrstu undirgreinar 1. mgr. 6. gr. Fyrsta undirgrein 1. mgr. 6. gr. 

Annar málsliður fyrstu undirgreinar 1. mgr. 6. gr. Önnur undirgrein 1. mgr. 6. gr. 

Önnur undirgrein 1. mgr. 6. gr. Þriðja undirgrein 1. mgr. 6. gr. 

Fyrsti málsliður 2. mgr. 6. gr. Fyrsta undirgrein 2. mgr. 6. gr. 

Annar málsliður 2. mgr. 6. gr. Önnur undirgrein 2. mgr. 6. gr. 

Þriðji málsliður 2. mgr. 6. gr. Þriðja undirgrein 2. mgr. 6. gr. 

7. gr. 7. gr. 

a-liður 1. mgr. 8. gr. a-liður 1. mgr. 8. gr. 

Inngangsorð b-liðar 1. mgr. 8. gr. Inngangsorð b-liðar 1. mgr. 8. gr. 

Fyrsti til fjórði undirliður b-liðar 1. mgr. 8. gr. i. – iv. liður b-liðar 1. mgr. 8. gr. 

2. og 3. mgr. 8. gr. 2. og 3. mgr. 8. gr. 

Fyrsti málsliður fyrstu undirgreinar 4. mgr. 8. gr. Fyrsta undirgrein 4. mgr. 8. gr. 

Annar málsliður fyrstu undirgreinar 4. mgr. 8. gr. Önnur undirgrein 4. mgr. 8. gr. 

Önnur undirgrein 4. mgr. 8. gr. Þriðja undirgrein 4. mgr. 8. gr. 

a-liður 5. mgr. 8. gr. Fyrsta undirgrein 5. mgr. 8. gr. 

b-liður 5. mgr. 8. gr. Önnur undirgrein 5. mgr. 8. gr. 

6. mgr. 8. gr. 6. mgr. 8. gr. 

9. – 12. gr. 9. – 12. gr. 

13. gr. — 

1. og 2. mgr. 14. gr. — 

3. mgr. 14. gr. 13. gr. 

— 14. gr. 

— 15. gr. 

15. gr. 16. gr. 

I. – V. viðauki I. – V. viðauki 

— VI. viðauki 

— VII. viðauki 

 


