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EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS 
HAFA,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópu-
sambandsins, einkum 91. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnar Evrópu-
sambandsins,

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar 
Evrópusambandsins (1),

að höfðu samráði við svæðanefndina,

í samræmi við almenna lagasetningarmeðferð (2),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Tilskipun ráðsins 1999/36/EB frá 29. apríl 1999 um 
færanlegan þrýstibúnað (3) var samþykkt sem fyrsta 
skrefið í þá átt að auka öryggi í flutningum á færanlegum 
þrýstibúnaði og tryggja um leið frjálsan flutning á 
færanlegum þrýstibúnaði á innri markaði í flutningum.

2) Í ljósi þróunar á öryggi í flutningum er nauðsynlegt að 
uppfæra tiltekin tæknileg ákvæði í tilskipun 1999/36/EB.

3) Í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/68/EB frá  
24. september 2008 um flutning á hættulegum farmi 
á landi og skipgengum vatnaleiðum (4) var gildissvið 

ákvæða tiltekinna alþjóðasamninga rýmkað til að þeir 
tækju til umferðar innan aðilarríkja í því skyni að 
samræma skilyrðin fyrir flutning á hættulegum farmi á 
vegum, með járnbrautum og á skipgengum vatnaleiðum 
alls staðar í Sambandinu.

4) Því er nauðsynlegt að uppfæra ákvæði tilskipunar 
1999/36/EB því til samræmis til að koma í veg fyrir 
að reglur stangist á, einkum að því er varðar kröfur 
um samræmi, samræmismat og samræmismatsaðferðir í 
tengslum við færanlegan þrýstibúnað.

5) Í því skyni að auka öryggi að því er varðar færanlegan 
þrýstibúnað sem er viðurkenndur til flutninga á 
hættulegum farmi á landi og skipgengum vatnaleiðum og 
til að tryggja frjálsan flutning, þ.m.t. að setja á markað, 
að bjóða fram á markaði og að nota slíkan færanlegan 
þrýstibúnað í Sambandinu, er nauðsynlegt að mæla 
fyrir um nákvæmar reglur varðandi skyldur mismunandi 
notenda og þær kröfur sem viðkomandi búnaður þarf að 
uppfylla.

6) Ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 768/2008/
EB frá 9. júlí 2008 um sameiginlegan ramma um 
markaðssetningu á vörum (5), myndar almennan ramma, 
sem hefur lárétt áhrif, um framtíðarlöggjöf þar sem 
skilyrðin fyrir markaðssetningu á vörum eru samræmd. 
Þessi rammi gildir, eftir því sem við á, um færanlegan 
þrýstibúnað í samræmi við það markmið að samræma 
reglurnar um frjálsan flutning á vörum.

7) Til að hindra ekki flutningastarfsemi milli aðildarríkis 
og þriðju landa gildir þessi tilskipun ekki um færanlegan 
þrýstibúnað sem eingöngu er notaður til að flytja 
hættulegan farm milli yfirráðasvæðis Sambandsins og 
yfirráðasvæðis þriðju landa.

TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2010/35/ESB

frá 16. júní 2010

um færanlegan þrýstibúnað og niðurfellingu á tilskipunum ráðsins 76/767/EBE, 84/525/EBE, 84/526/EBE, 
84/527/EBE og 1999/36/EB (*)

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 165, 30.6.2010, bls. 1. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 127/2011 frá 2. desember 
2011 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn, (bíður birtingar).

(1) Álit frá 17. febrúar 2010 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindum ESB).
(2) Afstaða Evrópuþingsins frá 5. maí 2010 (hefur enn ekki verið birt 

Stjórnartíðindum ESB) og ákvörðun ráðsins frá 31. maí 2010.
(3) Stjtíð. EB L 138, 1.6.1999, bls. 20.
(4) Stjtíð. ESB L 260, 30.9.2008, bls. 13.

2012/EES/12/34

(5) Stjtíð. ESB L 218, 13.8.2008, bls. 82.
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8) Skyldur mismunandi rekstraraðila, þ.m.t. eigendur og 
notendur færanlegs þrýstibúnaðar, skulu skýrt skil-
greindar í þágu öryggis í flutningum og frjáls flutnings á 
færanlegum þrýstibúnaði. 

9) Rekstraraðilar skulu, með tilliti til hlutverks þeirra í 
aðfangakeðjunni, bera ábyrgð á því að færanlegur 
þrýstibúnaður sé í samræmi við reglur um öryggi og 
markaðsaðgang. 

10) Sýna skal fram á með samræmismati að nýr færanlegur 
þrýstibúnaður sé í samræmi við tæknilegu kröfurnar í 
viðaukunum við tilskipun 2008/68/EB og þessa tilskipun 
til að færa sönnur á að færanlegi þrýstibúnaðurinn sé 
öruggur. 

11) Reglubundnar skoðanir, milliskoðanir og skoðanir sem 
heyra til undantekninga skulu fara fram í samræmi við 
viðaukana við tilskipun 2008/68/EB og við þessa 
tilskipun til að tryggja áframhaldandi samræmi við 
öryggiskröfurnar í þeim. 

12) Á færanlegum þrýstibúnaði skal vera merki sem gefur til 
kynna að hann sé í samræmi við tilskipun 2008/68/EB og 
þessa tilskipun til að tryggja frjálsan flutning og frjálsa 
notkun á honum. 

13) Þessi tilskipun gildir ekki um færanlegan þrýstibúnað 
sem var settur á markað áður en viðeigandi hluti 
tilskipunar 1999/36/EB kom til framkvæmda og sem 
hefur ekki gengist undir endurmat á samræmi. 

14) Ef færanlegur þrýstibúnaður, sem fyrir er, á að njóta 
góðs af frjálsum flutningi og frjálsri notkun, en hefur 
ekki áður verið metinn með tilliti til samræmis við 
tilskipun 1999/36/EB, skal endurmat á samræmi fara 
fram. 

15) Til að tryggja samræmt gæðastig á frammistöðu 
tilkynntra aðila er nauðsynlegt að setja fram kröfur sem 
yfirvöld, sem bera ábyrgð á því að meta, tilkynna og hafa 
eftirlit með tilkynntum aðilum, þurfa að uppfylla. 

16) Í samræmismatsaðferðunum, sem kveðið er á um í 
viðaukunum við tilskipun 2008/68/EB og í þessari 
tilskipun, er krafist afskipta skoðunaraðila og settar eru 
fram nákvæmar kröfur um starfsemi þeirra til að tryggja 
samræmi í frammistöðu alls staðar í Sambandinu. 
Aðildarríkin skulu því næst tilkynna framkvæmda-
stjórnininni um þessa skoðunaraðila. 

17) Til að tryggja að ábyrgðin á stöðugu eftirliti sé skýr skal 
tilkynningaryfirvaldið áfram bera ábyrgð á eftirliti með 
tilkynnta aðilanum án tillits til þess hvar starfsemi 
tilkynnta aðilans fer fram. 

18) Nauðsynlegt er að mæla fyrir um sameiginlegar reglur 
um gagnkvæma viðurkenningu á tilkynntum aðilum, sem 
tryggja að farið sé að tilskipun 2008/68/EB og þessari 
tilskipun. Með þessum sameiginlegu reglum verður hægt 
að losna við óþarfan kostnað og stjórnsýslumeðferð í 
tengslum við viðurkenningu búnaðarins og afnema 
tæknilegar viðskiptahindranir. 

19) Rétt er að aðildarríki geti gert ráðstafanir til þess að 
takmarka eða banna að búnaður sé settur á markað og 
notaður þegar slíkur búnaður getur stofnað öryggi í hættu 
við sérstakar, tilteknar aðstæður, þ.m.t. þegar slíkur bún-
aður er í samræmi við tilskipun 2008/68/EB og þessa 
tilskipun. 

20) Framkvæmdastjórnin skal semja sértækar viðmiðunar-
reglur til að auðvelda framkvæmd tæknilegra ákvæða 
þessarar tilskipunar í reynd með tilliti til árangurs af 
miðlun reynslu eins og mælt er fyrir um í 28. og 29. gr. 

21) Framkvæmdastjórnin skal hafa umboð til þess að 
samþykkja afleiddar gerðir í samræmi við 290. gr. 
sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins að því er 
varðar tilteknar aðlaganir á viðaukunum. Einkum er 
mikilvægt að framkvæmdastjórnin hafi viðeigandi 
samráð á meðan á undirbúningsvinnu hennar stendur, 
þ.m.t. við sérfræðinga. 

22) Tilskipun ráðsins 76/767/EBE frá 27. júlí 1976 um 
samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi sameiginleg 
ákvæði um þrýstihylki og aðferðir við eftirlit með 
þeim (1), tilskipun ráðsins 84/525/EBE frá 17. september 
1984 um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi 
saumlausa gashólka úr stáli (2), tilskipun ráðsins 
84/526/EBE frá 17. september 1984 um samræmingu 
laga aðildarríkjanna varðandi saumlausa gashólka úr 
hreinu áli og álblöndu (3), tilskipun ráðsins 84/527/EBE 
frá 17. september 1984 um samræmingu laga 
aðildarríkjanna varðandi soðna gashólka úr hreinu 
stáli (4) og tilskipun 1999/36/EB eru orðnar úreltar og 
því ber að fella þær úr gildi. 

23) Í samræmi við 34. mgr. samstarfssamningsins milli 
stofnana um betri lagasetningu (5) eru aðildarríkin hvött 
til þess, bæði í eigin þágu og í þágu Sambandsins, að 
taka saman og birta sínar eigin töflur sem sýna, eftir því 
sem kostur er, samsvörun milli þessarar tilskipunar og 
lögleiðingarráðstafana þeirra. 

________________  

(1) Stjtíð. EB L 262, 27.9.1976, bls. 153. 
(2) Stjtíð. EB L 300, 19.11.1984, bls. 1. 
(3) Stjtíð. EB L 300, 19.11.1984, bls. 20. 
(4) Stjtíð. EB L 300, 19.11.1984, bls. 48. 
(5) Stjtíð. ESB C 321, 31.12.2003, bls. 1. 
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SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

 

1. KAFLI 

GILDISSVIÐ OG SKILGREININGAR 

 

1. gr. 

Gildissvið 

1. Í þessari tilskipun eru settar fram nákvæmar reglur 
varðandi færanlegan þrýstibúnað til að auka öryggi og tryggja 
frjálsan flutning á slíkum búnaði í Sambandinu. 

2. Þessi tilskipun gildir um: 

a) nýjan færanlegan þrýstibúnað, eins og hann er skilgreindur 
í 1. mgr. 2. gr., sem ber ekki samræmismerkin sem kveðið 
er á um í tilskipunum 84/525/EBE, 84/526/EBE, 
84/527/EBE eða 1999/36/EB, að því er varðar að bjóða 
hann fram á markaði, 

b) færanlegan þrýstibúnað, eins og hann er skilgreindur í 1. 
mgr. 2. gr., sem ber samræmismerkin, sem kveðið er á um í 
þessari tilskipun eða í tilskipunum 84/525/EBE, 
84/526/EBE, 84/527/EBE eða 1999/36/EB, að því er varðar 
reglubundnar skoðanir, milliskoðanir, skoðanir sem heyra 
til undantekninga og notkun hans, 

c) færanlegan þrýstibúnað, eins og hann er skilgreindur í 1. 
mgr. 2. gr., sem ber ekki samræmismerkin, sem kveðið er á 
um í tilskipun 1999/36/EB, að því er varðar endurmat á 
samræmi. 

3. Þessi tilskipun gildir ekki um færanlegan þrýstibúnað sem 
var settur á markað áður en tilskipun 1999/36/EB kom til 
framkvæmda og sem hefur ekki gengist undir endurmat á 
samræmi. 

4. Þessi tilskipun gildir ekki um færanlegan þrýstibúnað sem 
eingöngu er notaður við flutning á hættulegum farmi milli 
aðildarríkja og þriðju landa sem fer fram í samræmi við 4. gr. 
tilskipunar 2008/68/EB. 

 

2. gr. 

Skilgreiningar 

Í þessari tilskipun er merking eftirfarandi hugtaka sem hér 
segir: 

1. „færanlegur þrýstibúnaður“: 

a) allir þrýstigeymar, lokar á þeim og annar aukabúnaður 
þegar við á, eins og fjallað er um í kafla 6.2 í 
viðaukunum við tilskipun 2008/68/EB, 

b) tankar, ökutæki/vagnar með geymaklasa, geyma-
samstæður (MEGC), lokar á þeim og annar auka-
búnaður þegar við á, eins og fjallað er um í kafla 6.8 í 
viðaukunum við tilskipun 2008/68/EB,   

þegar búnaðurinn sem um getur í a- og b-lið er notaður í 
samræmi við þessa viðauka við flutning á lofttegundum í 2. 
flokki, að undanskildum lofttegundum eða hlutum þar sem 
tölustafirnir 6 eða 7 koma fyrir í flokkunarkóðanum, og við 
flutning á hættulegum efnum í öðrum flokkum sem eru 
tilgreind í I. viðauka við þessa tilskipun. 

Litið skal svo á að til færanlegs þrýstibúnaðar teljist 
gashylki (UN-nr. 2037) en ekki úðabrúsar (UN-nr. 1950), 
opin lághitahylki, gashylki fyrir öndunarbúnað, slökkvitæki 
(UN-nr. 1044), færanlegur þrýstibúnaður sem er 
undanþeginn samkvæmt lið 1.1.3.2 í viðaukunum við 
tilskipun 2008/68/EB og færanlegur þrýstibúnaður sem er 
undanþeginn reglunum um gerð umbúða og prófana á þeim 
samkvæmt sérákvæðum í lið 3.3 í viðaukunum við 
tilskipun 2008/68/EB, 

2. „viðaukar við tilskipun 2008/68/EB“: þáttur I.1 í I. 
viðauka, þáttur II.1 í II. viðauka og þáttur III.1 í III. 
viðauka við tilskipun 2008/68/EB, 

3. „setning á markað“: að bjóða fram færanlegan þrýstibúnað 
í fyrsta sinn á markaði Sambandsins, 

4. „boðið fram á markaði“: afhending færanlegs 
þrýstibúnaðar til dreifingar eða notkunar á markaði 
Sambandsins í tengslum við viðskiptastarfsemi eða 
opinbera þjónustu, gegn greiðslu eða án endurgjalds, 

5. „notkun“: áfylling, geymsla til bráðabirgða í tengslum við 
flutning, tæmingu og enduráfyllingu færanlegs 
þrýstibúnaðar, 

6. „vara tekin af markaði“: hvers konar ráðstöfun sem miðar 
að því að koma í veg fyrir að færanlegur þrýstibúnaður sé 
boðinn fram á markaði eða notaður, 

7. „innköllun“: hvers konar ráðstöfun sem miðar að því að 
færanlegum þrýstibúnaði, sem þegar er aðgengilegur 
endanlegum notanda, sé skilað til baka, 

8. „framleiðandi“: einstaklingur eða lögaðili sem framleiðir 
færanlegan þrýstibúnað, eða hluta til hans, eða lætur hanna 
eða framleiða slíkan búnað og markaðssetur hann undir 
eigin nafni eða eigin vörumerki, 

9. „viðurkenndur fulltrúi“: einstaklingur eða lögaðili með 
staðfestu í Sambandinu sem hefur skriflegt umboð frá 
framleiðandanum til að koma fram fyrir hans hönd í 
tengslum við tilgreind verkefni, 

10. „innflytjandi“: einstaklingur eða lögaðili með staðfestu í 
Sambandinu sem setur færanlegan þrýstibúnað, eða hluta 
til hans, sem koma frá þriðja landi á markað Sambandsins, 

11. „dreifingaraðili“: einstaklingur eða lögaðili með staðfestu í 
Sambandinu, annar en framleiðandi eða innflytjandi, sem 
býður færanlegan þrýstibúnað, eða hluta til hans, fram á 
markaði, 
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12. „eigandi“: einstaklingur eða lögaðili með staðfestu í 
Sambandinu sem á færanlegan þrýstibúnað, 

13. „notandi“: einstaklingur eða lögaðili með staðfestu í 
Sambandinu sem notar færanlegan þrýstibúnað, 

14. „rekstraraðili“: framleiðandi, viðurkenndur fulltrúi, 
innflytjandi, dreifingaraðili, eigandi eða notandi, sem 
kemur að viðskiptastarfsemi eða opinberri þjónustu, gegn 
greiðslu eða án endurgjalds. 

15. „samræmismat“: mat á samræmi og aðferðin sem notuð er 
við þetta mat sem sett er fram í viðaukunum við tilskipun 
2008/68/EB, 

16. „pí-merki“: merking sem gefur til kynna að færanlegi 
þrýstibúnaðurinn sé í samræmi við gildandi kröfur um 
samræmismat sem settar eru fram í viðaukunum við 
tilskipun 2008/68/EB og í þessari tilskipun, 

17. „endurmat á samræmi“: aðferðin sem, að beiðni eiganda 
eða notanda, er notuð er til að meta eftir á samræmi 
færanlega þrýstibúnaðarins sem er framleiddur og settur á 
markað áður en tilskipun 1999/36/EB kom til fram-
kvæmda. 

18. „reglubundin skoðun“: reglubundin skoðun og aðferðirnar 
sem notaðar eru við þessa skoðun eins og sett er fram í 
viðaukunum við tilskipun 2008/68/EB, 

19. „milliskoðun“: milliskoðun og aðferðirnar sem notaðar eru 
við þessa skoðun eins og sett er fram í viðaukunum við 
tilskipun 2008/68/EB, 

20. „skoðun sem heyrir til undantekninga“: skoðun sem heyrir 
til undantekninga og aðferðirnar sem notaðar eru við þessa 
skoðun eins og sett er fram í viðaukunum við tilskipun 
2008/68/EB, 

21. „faggildingarstofnun í aðildarríki“: eina stofnunin í 
aðildarríki sem annast faggildingu með leyfi frá ríkinu, 

22. „faggilding“: staðfesting frá faggildingarstofnun í 
aðildarríki um að tilkynntur aðili uppfylli kröfurnar sem 
settar eru fram í 2. mgr. liðar 1.8.6.8 í viðaukunum við 
tilskipun 2008/68/EB, 

23. „tilkynningaryfirvald“: yfirvald sem aðildarríki hefur 
tilnefnt skv. 17. gr., 

24. „tilkynntur aðili“: skoðunaraðili sem uppfyllir kröfurnar 
sem settar eru fram í viðaukunum við tilskipun 2008/68/EB 
og skilyrðin sem sett eru fram í 20. og 26. gr. þessarar 
tilskipunar og sem tilkynntur er í samræmi við 22. gr. 
þessarar tilskipunar, 

25. „tilkynning“: ferlið við að úthluta skoðunaraðila stöðu 
tilkynnts aðila og sem felur í sér að senda orðsendingu þess 
efnis til framkvæmdastjórnarinnar og til aðildarríkjanna, 

26. „markaðseftirlit“: sú starfsemi sem opinber yfirvöld annast 
og þær ráðstafanir sem þau gera til að tryggja að færanlegur 
þrýstibúnaður sé, á vistferli sínum, í samræmi við kröfurnar 
sem settar eru fram í tilskipun 2008/68/EB og þessari 
tilskipun og stofni ekki í hættu heilbrigði, öryggi eða 
öðrum þáttum er varða hagsmuni almennings. 

3. gr. 

Kröfur á athafnasvæðum 

Aðildarríkjum er heimilt, á yfirráðasvæði sínu, að setja kröfur, 
sem gilda á athafnasvæðum, um geymslu á færanlegum 
þrýstibúnaði til meðallangs eða langs tíma eða um notkun hans 
á athafnasvæðum. Aðildarríki skulu þó ekki setja 
viðbótarkröfur um færanlega þrýstibúnaðinn sjálfan. 

2. KAFLI 

SKYLDUR REKSTRARAÐILA 

4. gr. 

Skyldur framleiðenda 

1. Þegar færanlegur þrýstibúnaður er settur á markað skulu 
framleiðendur tryggja að búnaðurinn hafi verið hannaður, 
framleiddur og skjalfestur í samræmi við kröfurnar sem settar 
eru fram í viðaukunum við tilskipun 2008/68/EB og í þessari 
tilskipun. 

2. Þegar sýnt hefur verið fram á, með samræmismatsferlinu 
sem sett er fram í viðaukunum við tilskipun 2008/68/EB og í 
þessari tilskipun, að færanlegi þrýstibúnaðurinn sé í samræmi 
við viðeigandi kröfur skulu framleiðendur festa pí-merkið á í 
samræmi við 15. gr. þessarar tilskipunar. 

3. Framleiðendur skulu varðveita tækniskjölin sem tilgreind 
eru í viðaukunum við tilskipun 2008/68/EB. Skjölin skal 
varðveita í þann tíma sem þar er tilgreint. 

4. Framleiðendur, sem telja eða hafa ástæðu til að ætla að 
færanlegi þrýstibúnaðurinn sem þeir hafa sett á markað sé ekki 
í samræmi við viðaukana við tilskipun 2008/68/EB eða við 
þessa tilskipun skulu tafarlaust gera þær ráðstafanir til úrbóta 
sem nauðsynlegar eru til að færanlegi þrýstibúnaðurinn verði í 
samræmi við kröfur, til að taka hann af markaði eða til að 
innkalla hann ef við á. Ef hætta stafar af færanlega 
þrýstibúnaðinum skulu framleiðendur enn fremur tafarlaust 
upplýsa lögbært landsyfirvald aðildarríkisins þar sem færanlegi 
þrýstibúnaðurinn var boðinn fram á markaði þar um, einkum 
um tilvik þar sem ekki er farið að ákvæðum og allar ráðstafanir 
sem gerðar eru til úrbóta. 

5. Framleiðendur skulu skjalfesta öll slík tilvik þar sem ekki 
er farið að ákvæðum og ráðstafanir sem gerðar eru til úrbóta. 
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6. Framleiðendur skulu, á grundvelli rökstuddrar beiðni frá 
lögbæru landsyfirvaldi, afhenda því allar upplýsingar og skjöl, 
sem nauðsynleg eru til að sýna fram á samræmi færanlega 
þrýstibúnaðarins, á tungumáli sem það yfirvald hefur á valdi 
sínu. Þeir skulu hafa samvinnu við þetta yfirvald, að beiðni 
þess, að því er varðar allar aðgerðir sem gripið er til í því skyni 
að útiloka áhættu sem færanlegi þrýstibúnaðurinn, sem þeir 
hafa sett á markað, hefur í för með sér. 

7. Framleiðendur skulu eingöngu veita notendum upplýsingar 
sem eru í samræmi við kröfurnar sem settar eru fram í 
viðaukunum við tilskipun 2008/68/EB og í þessari tilskipun. 

5. gr. 
Viðurkenndir fulltrúar 

1. Framleiðendum er heimilt að tilnefna viðurkenndan fulltrúa 
með skriflegu umboði. 

Skyldurnar, sem settar eru fram í 1. og 2. mgr. 4. gr., og gerð 
tækniskjalanna skal ekki vera hluti af umboði viðurkennda 
fulltrúans. 

2. Viðurkenndur fulltrúi skal inna af hendi þau verkefni sem 
tilgreind eru í umboðinu frá framleiðandanum. Umboðið skal 
a.m.k. veita viðurkennda fulltrúanum heimild til: 

a) að varðveita tækniskjöl og hafa þau tiltæk fyrir 
eftirlitsyfirvöld í aðildarríki a.m.k. í þann tíma sem 
tilgreindur er í viðaukunum við tilskipun 2008/68/EB að 
því er varðar framleiðendur, 

b) að afhenda, á grundvelli rökstuddrar beiðni frá lögbæra 
landsyfirvaldinu, því yfirvaldi allar upplýsingar og skjöl 
sem nauðsynleg eru til að sýna fram á samræmi færanlega 
þrýstibúnaðarins, á tungumáli sem það yfirvald hefur á 
valdi sínu, 

c) að hafa samvinnu við lögbær landsyfirvöld, að beiðni 
þeirra, um allar aðgerðir sem gripið er til í því skyni að 
útiloka áhættu sem færanlegi þrýstibúnaðurinn, sem fellur 
undir umboðið, hefur í för með sér. 

3. Nafn og heimilisfang viðurkennda fulltrúans skal koma 
fram á samræmisvottorðinu sem tilgreint er í viðaukunum við 
tilskipun 2008/68/EB. 

4. Viðurkenndir fulltrúar skulu eingöngu veita notendum 
upplýsingar sem eru í samræmi við kröfurnar sem settar eru 
fram í viðaukunum við tilskipun 2008/68/EB og í þessari 
tilskipun. 

6. gr. 
Skyldur innflytjenda 

1. Innflytjendur skulu eingöngu setja á markað Sambandsins 
færanlegan þrýstibúnað sem er í samræmi við viðaukana við 
tilskipun 2008/68/EB og við þessa tilskipun. 

2. Áður en færanlegur þrýstibúnaður er settur á markað skulu 
innflytjendur tryggja að framleiðandi hafi framkvæmt 
samræmismat með viðeigandi samræmismatsaðferð. Þeir skulu 
tryggja að framleiðandinn hafi annast gerð tækniskjalanna, að 
færanlegi þrýstibúnaðurinn beri pí-merkið og að honum fylgi 
samræmisvottorðið sem tilgreint er í viðaukunum við tilskipun 
2008/68/EB. 

Ef innflytjandi telur eða hefur ástæðu til að ætla að færanlegi 
þrýstibúnaðurinn sé ekki í samræmi við viðaukana við tilskipun 
2008/68/EB eða við þessa tilskipun skal hann ekki setja 
færanlega þrýstibúnaðinn á markað fyrr en hann hefur verið 
færður til samræmis við kröfur. Ef hætta stafar af færanlega 
þrýstibúnaðinum skal innflytjandi enn fremur upplýsa 
framleiðandann og markaðseftirlitsyfirvöld þar um. 

3. Innflytjendur skulu láta nafn sitt og heimilisfang, þar sem 
hafa má samband við þá, koma fram í eða fylgja með 
samræmisvottorðinu sem tilgreint er í viðaukunum við 
tilskipun 2008/68/EB. 

4. Innflytjendur skulu tryggja að á meðan færanlegur 
þrýstibúnaður er á þeirra ábyrgð tefli geymslu- og 
flutningsskilyrði ekki í tvísýnu samræmi hans við kröfurnar 
sem settar eru fram í viðaukunum við tilskipun 2008/68/EB. 

5. Innflytjendur, sem telja eða hafa ástæðu til að ætla að 
færanlegi þrýstibúnaðurinn, sem þeir hafa sett á markað, sé 
ekki í samræmi við viðaukana við tilskipun 2008/68/EB eða 
við þessa tilskipun, skulu tafarlaust gera þær ráðstafanir til 
úrbóta sem nauðsynlegar eru til að færanlegi þrýstibúnaðurinn 
verði í samræmi við kröfur, til að taka hann af markaði eða til 
að innkalla hann ef við á. Ef hætta stafar af færanlega 
þrýstibúnaðinum skulu innflytjendur enn fremur tafarlaust 
upplýsa framleiðandann og lögbært landsyfirvald 
aðildarríkisins þar sem færanlegi þrýstibúnaðurinn var boðinn 
fram á markaði þar um, einkum um tilvik þar sem ekki er farið 
að ákvæðum og allar ráðstafanir sem gerðar eru til úrbóta. 

Innflytjendur skulu skjalfesta öll slík tilvik þar sem ekki er 
farið að ákvæðum og ráðstafanir eru gerðar til úrbóta. 

6. Innflytjendur skulu, a.m.k.í þann tíma sem tilgreindur er í 
viðaukunum við tilskipun 2008/68/EB fyrir framleiðendur, 
varðveita afrit af tækniskjölunum og hafa þau tiltæk fyrir 
markaðseftirlitsyfirvöld og tryggja að þessi yfirvöld geti haft 
aðgang að tækniskjölunum, sé þess óskað. 

7. Innflytjendur skulu, á grundvelli rökstuddrar beiðni frá 
lögbæru landsyfirvaldi, afhenda því allar upplýsingar og skjöl, 
sem nauðsynleg eru til að sýna fram á samræmi færanlega 
þrýstibúnaðarins, á tungumáli sem það yfirvald hefur á valdi 
sínu. Þeir skulu hafa samvinnu við þetta yfirvald, að beiðni 
þess, að því er varðar allar aðgerðir sem gripið er til í því skyni 
að útiloka áhættu sem færanlegi þrýstibúnaðurinn, sem þeir 
hafa sett á markað, hefur í för með sér. 
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8. Innflytjendur skulu eingöngu veita notendum upplýsingar 
sem eru í samræmi við kröfurnar sem settar eru fram í 
viðaukunum við tilskipun 2008/68/EB og í þessari tilskipun. 

7. gr. 
Skyldur dreifingaraðila 

1. Dreifingaraðilar skulu eingöngu bjóða fram á markaði 
Sambandsins færanlegan þrýstibúnað sem er í samræmi við 
viðaukana við tilskipun 2008/68/EB og við þessa tilskipun. 
Áður en færanlegur þrýstibúnaður er boðinn fram á markaði 
skulu dreifingaraðilar ganga úr skugga um að færanlegi 
þrýstibúnaðurinn beri pí-merkið og að honum fylgi samræmis-
vottorðið og heimilisfangið sem um getur í 3. mgr. 6. gr. 
þessarar tilskipunar. 

Ef dreifingaraðili telur eða hefur ástæðu til að ætla að færanlegi 
þrýstibúnaðurinn sé ekki í samræmi við viðaukana við tilskipun 
2008/68/EB eða við þessa tilskipun skal hann ekki bjóða 
færanlega þrýstibúnaðinn fram á markaði fyrr en hann hefur 
verið færður til samræmis við kröfur. Ef hætta stafar af 
færanlega þrýstibúnaðinum skal dreifingaraðilinn enn fremur 
upplýsa framleiðandann eða innflytjandann, ásamt markaðs-
eftirlitsyfirvöldum, þar um. 

2. Dreifingaraðilar skulu tryggja að á meðan færanlegur 
þrýstibúnaður er á þeirra ábyrgð tefli geymslu- og flutnings-
skilyrði ekki í tvísýnu samræmi hans við kröfurnar sem settar 
eru fram í viðaukunum við tilskipun 2008/68/EB. 

3. Dreifingaraðilar, sem telja eða hafa ástæðu til að ætla að 
færanlegi þrýstibúnaðurinn, sem þeir hafa boðið fram á 
markaði, sé ekki í samræmi við viðaukana við tilskipun 
2008/68/EB eða við þessa tilskipun, skulu tryggja að þær 
ráðstafanir séu gerðar til úrbóta sem nauðsynlegar eru til að 
færanlegi þrýstibúnaðurinn verði í samræmi við kröfur, til að 
taka hann af markaði eða til að innkalla hann ef við á. Ef hætta 
stafar af færanlega þrýstibúnaðinum skulu dreifingaraðilar enn 
fremur tafarlaust upplýsa framleiðandann, innflytjandann, ef 
við á, og lögbært landsyfirvald aðildarríkisins þar sem færan-
legi þrýstibúnaðurinn var boðinn fram á markaði þar um, 
einkum um tilvik þar sem ekki er farið að ákvæðum og allar 
ráðstafanir sem gerðar eru til úrbóta. 

Dreifingaraðilar skulu skjalfesta öll slík tilvik þar sem ekki er 
farið að ákvæðum og ráðstafanir eru gerðar til úrbóta. 

4. Dreifingaraðilar skulu, á grundvelli rökstuddrar beiðni frá 
lögbæru landsyfirvaldi, afhenda því allar upplýsingar og skjöl, 
sem nauðsynleg eru til að sýna fram á samræmi færanlega 
þrýstibúnaðarins, á tungumáli sem það yfirvald hefur á valdi 
sínu. Þeir skulu hafa samvinnu við þetta yfirvald, að beiðni 
þess, að því er varðar allar aðgerðir sem gripið er til í því skyni 
að útiloka áhættu sem færanlegi þrýstibúnaðurinn, sem þeir 
hafa boðið fram á markaði, hefur í för með sér. 

5. Dreifingaraðilar skulu eingöngu veita notendum 
upplýsingar sem eru í samræmi við kröfurnar sem settar eru 
fram í viðaukunum við tilskipun 2008/68/EB og í þessari 
tilskipun. 

8. gr. 

Skyldur eigenda 

1. Ef eigandi telur eða hefur ástæðu til að ætla að færanlegi 
þrýstibúnaðurinn sé ekki í samræmi við viðaukana við tilskipun 
2008/68/EB, þ.m.t. kröfurnar um reglubundna skoðun, eða við 
þessa tilskipun skal hann bjóða búnaðinn fram eða nota fyrr en 
hann hefur verið færður til samræmis við kröfur. Ef hætta 
stafar af færanlega þrýstibúnaðinum skal eigandinn enn fremur 
upplýsa framleiðandann eða innflytjandann eða dreifingar-
aðilann, ásamt markaðseftirlitsyfirvöldum, þar um. 

Eigendur skulu skjalfesta öll slík tilvik þar sem ekki er farið að 
ákvæðum og ráðstafanir eru gerðar til úrbóta. 

2. Eigendur skulu tryggja að á meðan færanlegur þrýsti-
búnaður er á þeirra ábyrgð tefli geymslu- og flutningsskilyrði 
ekki í tvísýnu samræmi hans við kröfurnar sem settar eru fram í 
viðaukunum við tilskipun 2008/68/EB. 

3. Eigendur skulu eingöngu veita notendum upplýsingar sem 
eru í samræmi við kröfurnar sem settar eru fram í viðaukunum 
við tilskipun 2008/68/EB og í þessari tilskipun 

4. Þessi grein gildir ekki um einstaklinga sem hyggjast nota 
eða nota þegar færanlegan þrýstibúnað til einka- eða 
heimilisnota eða við íþrótta- og tómstundaiðju. 

9. gr. 

Skyldur notenda 

1. Notendur skulu eingöngu nota færanlegan þrýstibúnað sem 
er í samræmi við kröfurnar sem settar eru fram í viðaukunum 
við tilskipun 2008/68/EB og við þessa tilskipun. 

2. Ef hætta stafar af færanlega þrýstibúnaðinum skal notand-
inn upplýsa eigandann, ásamt markaðseftirlitsyfirvöldum, þar 
um. 

10. gr. 

Tilvik þar sem skyldur framleiðenda gilda um 
innflytjendur og dreifingaraðila 

Í þessari tilskipun telst innflytjandi eða dreifingaraðili vera 
framleiðandi og skal hann gegna sömu skyldum og 
framleiðandi, skv. 4. gr., þegar hann setur færanlegan þrýsti-
búnað á markað undir eigin nafni eða eigin vörumerki eða gerir 
breytingar á færanlegum þrýstibúnaði, sem þegar hefur verið 
settur á markað, með þeim hætti að þær kunni að hafa áhrif á 
samræmi hans við viðeigandi kröfur 



Nr. 12/280  EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 1.3.2012 
    

11. gr. 

Rekstraraðilar tilgreindir 

Að ósk markaðseftirlitsyfirvalds skulu rekstraraðilar, í 10 ár 
hið minnsta, greina því frá: 

a) öllum rekstraraðilum sem hafa afhent þeim færanlegan 
þrýstibúnað, 

b) öllum rekstraraðilum sem þeir hafa afhent færanlegan 
þrýstibúnað. 

3. KAFLI 

SAMRÆMI FÆRANLEGS ÞRÝSTIBÚNAÐAR 

12. gr. 

Samræmi færanlegs þrýstibúnaðar og samræmismat 

1. Færanlegi þrýstibúnaðurinn, sem um getur í a-lið 2. mgr. 
1. gr., skal uppfylla kröfurnar um viðeigandi samræmismat, 
reglubundna skoðun, milliskoðun og skoðanir sem heyra til 
undantekninga sem settar eru fram í viðaukunum við tilskipun 
2008/68/EB og í 3. og 4. kafla þessarar tilskipunar. 

2. Færanlegi þrýstibúnaðurinn, sem um getur í b-lið 2. mgr. 
1. gr., skal uppfylla forskriftirnar í skjölunum sem var farið 
eftir við framleiðslu hans. Búnaðurinn skal sæta reglubundnum 
skoðunum, milliskoðunum og skoðunum sem heyra til 
undantekninga í samræmi við viðaukana við tilskipun 
2008/68/EB og kröfurnar í 3. og 4. kafla þessarar tilskipunar. 

3. Vottorð um samræmismat og vottorð um endurmat á 
samræmi og skýrslur um reglubundnar skoðanir, milliskoðanir 
og skoðanir sem heyra til undantekninga, sem tilkynntur aðili 
gefur út, skulu gilda í öllum aðildarríkjum. 

Sérstakt samræmismat má framkvæma á hlutum sem hægt er 
að losa af enduráfyllanlegum færanlegum þrýstibúnaði. 

13. gr. 

Endurmat á samræmi 

Framkvæma skal endurmat á samræmi færanlegs 
þrýstibúnaðar, sem um getur í c-lið 2. mgr. 1. gr., sem var 
framleiddur og tekinn í notkun áður en tilskipun 1999/36/EB 
kom til framkvæmda, í samræmi við aðferðina við endurmat á 
samræmi sem sett er fram í III. viðauka við þessa tilskipun. 

Festa skal pí-merkið á í samræmi við III. viðauka við þessa 
tilskipun. 

14. gr. 

Almennar meginreglur um pí-merkið 

1. Einungis framleiðandi skal festa pí-merkið á en þegar um 
er að ræða endurmat á samræmi skal það gert eins og sett er 
fram í III. viðauka. Að því er varðar gashylki sem hafa hingað 
til verið í samræmi við tilskipun 84/525/EBE, 84/526/EBE eða 
84/527/EBE skal tilkynntur aðili, eða aðili undir hans eftirliti, 
festa pí-merkið á. 

2. Pí-merkið skal einungis festa á færanlegan þrýstibúnað: 

a) sem uppfyllir kröfurnar um samræmismat í viðaukunum 
við tilskipun 2008/68/EB og í þessari tilskipun eða 

b) sem uppfyllir kröfurnar um endurmat á samræmi sem um 
getur í 13. gr. 

Það skal ekki fest á neinn annan færanlegan þrýstibúnað. 

3. Með því að festa eða hafa fest pí-merkið á gefur 
framleiðandinn til kynna að hann beri ábyrgð á því að 
færanlegi þrýstibúnaðurinn samrýmist öllum gildandi kröfum 
sem settar eru fram í viðaukunum við tilskipun 2008/68/EB og 
í þessari tilskipun. 

4. Að því er varðar þessa tilskipun skal pí-merkið vera eina 
merkið sem staðfestir að færanlegi þrýstibúnaðurinn sé í 
samræmi við gildandi kröfur sem settar eru fram í viðaukunum 
við tilskipun 2008/68/EB og í þessari tilskipun. 

5. Bannað er að festa á færanlegan þrýstibúnað merki, tákn og 
áletranir sem líklegt er að villi um fyrir þriðja aðila að því er 
varðar merkingu og útlit pí-merkisins. Festa skal hvers kyns 
önnur merki á færanlega þrýstibúnaðinn þannig að þau dragi 
ekki úr sýnileika, læsileika og merkingu pí-merkisins. 

6. Festa skal pí-merkið á hluti sem hægt er að losa af 
enduráfyllanlegum færanlegum þrýstibúnaði og hafa bein áhrif 
á öryggi. 

7. Aðildarríkin skulu tryggja að reglunum um notkun pí-
merkisins sé rétt framfylgt og grípa til viðeigandi ráðstafana ef 
um óviðeigandi notkun á merkinu er að ræða. Aðildarríki skulu 
einnig kveða á um viðurlög við brotum, sem geta falið í sér 
viðurlög á sviði refsiréttar við alvarlegum brotum. Þessi 
viðurlög skulu vera í réttu hlutfalli við alvarleika brotsins og 
hafa fyrirbyggjandi áhrif gegn óviðeigandi notkun. 



1.3.2012  Nr. 12/281 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

15. gr. 

Reglur og skilyrði fyrir áfestingu pí-merkisins 

1. Pí-merkið skal samanstanda af eftirfarandi tákni með 
eftirfarandi útliti: 

 

2. Lágmarkshæð pí-merkisins skal vera 5 mm. Að því er 
varðar færanlegan þrýstibúnað með þvermál sem er 140 mm 
eða minna skal lágmarkshæð vera 2,5 mm. 

3. Hlutföllin sem gefin eru í kvörðuðu teikningunni í 1. mgr. 
skulu haldast óbreytt. Rúðunetið er ekki hluti af merkinu. 

4. Festa skal pí-merkið þannig að það sé sýnilegt, læsilegt og 
óafmáanlegt, á færanlega þrýstibúnaðinn eða á merkiplötu hans 
sem og á hluta sem hægt er að losa af enduráfyllanlegum 
færanlegum þrýstibúnaði og hafa bein áhrif á öryggi. 

5. Festa skal pí-merkið á nýjan færanlegan þrýstibúnað eða á 
hluta sem hægt er að losa af enduráfyllanlegum færanlegum 
þrýstibúnaði og hafa bein áhrif á öryggi, fyrir setningu á 
markað. 

6. Á eftir pí-merkinu skal koma kenninúmer tilkynnta aðilans 
sem tók þátt í upphafsskoðunum og -prófunum. 

Tilkynnti aðilinn skal sjálfur sjá um að festa kenninúmer sitt á, 
að öðrum kosti skal framleiðandinn sjá um það samkvæmt 
fyrirmælum aðilans. 

7. Kenninúmer tilkynnta aðilans, sem ber ábyrgð á reglu-
bundnu skoðuninni, skal koma á eftir dagsetningu 
reglubundinnar skoðunar eða, eftir því sem við á, 
milliskoðunar. 

8. Þegar fyrsta reglubundna skoðunin fer fram í samræmi við 
þessa tilskipun á gashylkjum sem hafa hingað til verið í 
samræmi við tilskipun 84/525/EBE, 84/526/EBE eða 
84/527/EBE en bera ekki pí-merki skal kenninúmer tilkynnta 
aðilans koma á undan pí-merkinu. 

16. gr. 

Frjáls flutningur á færanlegum þrýstibúnaði 

Aðildarríkjum er óheimilt að banna, takmarka eða hindra á 
yfirráðasvæði sínu frjálsan flutning á færanlegum þrýstibúnaði, 
sem er í samræmi við þessa tilskipun, að bjóða hann fram á 
markaði og notkun hans, sbr. þó verndarráðstafanameðferðina í 
30. og 31. gr. þessarar tilskipunar og rammann um markaðs-
eftirlit sem settur er fram í reglugerð (EB) nr. 765/2008 (1). 

4. KAFLI 

TILKYNNINGARYFIRVÖLD OG TILKYNNTIR 
AÐILAR 

17. gr. 

Tilkynningaryfirvöld 

1. Aðildarríki skulu tilnefna tilkynningaryfirvald sem ber 
ábyrgð á því að koma á fót og fylgja nauðsynlegum aðferðum 
til að meta, tilkynna og hafa eftirlit í kjölfarið með tilkynntum 
aðilum. 

2. Aðilarríki geta ákveðið að faggildingarstofnun í aðildarríki, 
í skilningi og í samræmi við reglugerð (EB) nr. 765/2008, 
annist matið og eftirlitið sem um getur i 1. mgr. 

3. Ef tilkynningaryfirvaldið úthlutar eftirlitinu, sem um getur í 
1. mgr., til annars aðila, sem er ekki stofnun á vegum 
stjórnvalda, eða felur fyrrnefndum aðila eftirlitið með öðrum 
hætti skal þessi aðili vera lögaðili og skal að breyttu breytanda 
fara að kröfunum sem settar eru fram í 1.—6. mgr. 18. gr. Að 
auki skal þessi aðili gera ráðstafanir til að standa straum af 
bótaábyrgð sem skapast getur af starfsemi hans 

4. Tilkynningaryfirvaldið skal bera fulla ábyrgð á þeim 
verkefnum sem aðilinn, sem um getur í 3. mgr., framkvæmir. 

18. gr. 

Kröfur viðvíkjandi tilkynningaryfirvöldum 

1. Tilkynningaryfirvaldinu skal komið á fót með þeim hætti 
að engir hagsmunaárekstrar við tilkynnta aðila eigi sér stað. 

2. Tilkynningaryfirvaldið skal skipulagt og starfrækt þannig 
að það standi vörð um hlutlægni og óhlutdrægni starfseminnar. 

3. Tilkynningaryfirvaldið skal skipulagt með þeim hætti að 
allar ákvarðanir sem tengjast tilkynningu um tilkynnta aðila séu 
teknar af þar til bærum aðilum, öðrum en þeim sem 
framkvæmdu matið. 

 

________________  

(1) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 765/2008 frá 9. júlí 2008 um 
kröfur varðandi faggildingu og markaðseftirlit í tengslum við markaðs-
setningu á vörum (Stjtíð. ESB L 218, 13.8.2008, bls. 30). 
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4. Tilkynningaryfirvaldið skal ekki bjóða eða veita á 
viðskipta- eða samkeppnisgrundvelli neina starfsemi eða 
ráðgjafarþjónustu sem tilkynntir aðilar annast. 

5. Tilkynningaryfirvaldið skal tryggja að upplýsingar sem það 
fær séu meðhöndlaðar sem trúnaðarmál. 

6. Tilkynningaryfirvaldið skal hafa yfir að ráða nægilegum 
fjölda hæfra starfsmanna til að sinna verkefnum sínum á 
viðeigandi hátt. 

19. gr. 

Upplýsingaskylda tilkynningaryfirvalda 

Aðildarríki skulu upplýsa framkvæmdastjórnina um þær 
aðferðir sem hvert ríki fyrir sig beitir til að meta, tilkynna og 
hafa eftirlit með tilkynntum aðilum, og um allar breytingar þar 
á. 

Framkvæmdastjórnin skal gera þessar upplýsingar 
aðgengilegar öllum. 

20. gr. 

Kröfur viðvíkjandi tilkynntum aðilum 

1. Að því er varðar tilkynningu skal tilkynntur aðili uppfylla 
kröfurnar sem settar eru fram í viðaukunum við tilskipun 
2008/68/EB og í þessari tilskipun. 

2. Lögbært yfirvald, í skilningi viðaukanna við tilskipun 
2008/68/EB, getur verið tilkynntur aðili að því tilskildu að það 
uppfylli kröfurnar sem settar eru fram í viðaukunum við 
tilskipun 2008/68/EB og í þessari tilskipun og að það gegni 
ekki einnig hlutverki tilkynningaryfirvalds. 

3. Tilkynnta aðilanum skal komið á fót samkvæmt 
landslögum og skal hafa réttarstöðu lögaðila. 

4. Tilkynnti aðilinn skal taka þátt í, eða tryggja að það 
starfsfólk, sem annast matið, sé upplýst um viðeigandi vinnu 
við gerð staðla og starfsemi innan samræmingarhóps tilkynnta 
aðilans, sem komið er á fót skv. 29. gr., og skal nota sem 
almennar leiðbeiningar þær stjórnsýsluákvarðanir og -skjöl sem 
eru afrakstur af vinnu þessa hóps. 

21. gr. 

Umsókn um tilkynningu 

1. Skoðunaraðili skal leggja fram umsókn um tilkynningu til 
tilkynningaryfirvalds aðildarríkisins þar sem hann hefur 
staðfestu. 

2. Umsókninni skal fylgja lýsing: 

a) á þeirri starfsemi sem tengist samræmismati, reglubundinni 
skoðun, milliskoðun, skoðun sem heyrir til undantekninga 
og endurmati á samræmi, 

b) á aðferðunum fyrir starfsemina í a-lið, 

c) á færanlega þrýstibúnaðinum sem aðilinn fullyrðir að hæfi 
hans nái til, 

d) á faggildingarvottorði, sem gefið er út af 
faggildingarstofnun í hverju aðildarríki í skilningi 
reglugerðar (EB) 765/2008, þar sem staðfest er að 
skoðunaraðilinn uppfylli kröfurnar sem settar eru fram í 20. 
gr. þessarar tilskipunar. 

22. gr. 

Málsmeðferð um tilkynningar 

1. Tilkynningaryfirvöld skulu einungis tilkynna þá aðila sem 
hafa uppfyllt kröfurnar sem settar eru fram í 20. gr. 

2. Þau skulu tilkynna þá til framkvæmdastjórnarinnar og 
hinna aðildarríkjanna með því að nota rafræna 
tilkynningartækið sem framkvæmdastjórnin hefur þróað og haft 
umsjón með. 

3. Í tilkynningunni skulu koma fram þær upplýsingar sem 
krafist er skv. 2. mgr. 21. gr. 

4. Hlutaðeigandi aðila er aðeins heimilt að annast starfsemi 
tilkynnts aðila hreyfi framkvæmdastjórnin eða hin aðildarríkin 
ekki andmælum innan tveggja vikna frá tilkynningu. 

Aðeins slíkur aðili skal teljast tilkynntur aðili að því er þessa 
tilskipun varðar. 

5. Tilkynna skal framkvæmdastjórninni og hinum aðildar-
ríkjunum um allar síðari breytingar á tilkynningunni sem máli 
skipta. 

6. Ekki skal tilkynna innri skoðunarþjónustu umsækjandans, 
eins og hún er skilgreind í viðaukunum við tilskipun 
2008/68/EB. 

23. gr. 

Kenninúmer og skrár yfir tilkynnta aðila 

1. Framkvæmdastjórnin skal úthluta tilkynntum aðila 
kenninúmeri. 

Hún skal úthluta einu slíku númeri þó svo að aðilinn sé 
tilkynntur samkvæmt mörgum gerðum Sambandsins. 

2. Framkvæmdastjórnin skal gera skrána yfir aðilana, sem 
tilkynntir eru samkvæmt þessari tilskipun, aðgengilega öllum, 
þ.m.t. kenninúmerin sem þeim hefur verið úthlutað og 
starfsemin sem þeim hefur verið falin. 

Framkvæmdastjórnin skal sjá til þess að skráin sé uppfærð. 

24. gr. 

Breytingar á tilkynningum 

1. Ef tilkynningaryfirvald hefur komist að raun um eða hefur 
verið upplýst um að tilkynntur aðili uppfylli ekki lengur 
kröfurnar, sem settar eru fram í 20. gr., eða skyldur sínar skal 
tilkynningaryfirvaldið takmarka, fella tímabundið úr gildi eða 
afturkalla tilkynningu, eins og við á, með hliðsjón af því hve 
alvarlegur misbrestur er á því að þessar kröfur eða skyldur séu 
uppfylltar. Það skal þegar í stað upplýsa framkvæmdastjórnina 
og hin aðildarríkin þar um. 
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2. Ef tilkynning er afturkölluð, takmörkuð eða felld 
tímabundið úr gildi eða ef tilkynnti aðilinn hefur lagt niður 
starfsemi skal tilkynningaraðildarríkið gera viðeigandi 
ráðstafanir til að tryggja að annaðhvort vinni annar tilkynntur 
aðili úr skjölum þess aðila eða að skjölin séu höfð tiltæk þar til 
bærum tilkynningaryfirvöldum og markaðseftirlitsyfirvöldum, 
sé þess óskað. 

25. gr. 

Hæfi tilkynntra aðila vefengt 

1. Framkvæmdastjórnin skal rannsaka öll tilvik þar sem hún 
hefur efasemdir um hæfi tilkynnts aðila eða um að tilkynntur 
aðili uppfylli áfram þær kröfur og skyldur sem á honum hvíla, 
og öll tilvik þar sem athygli hennar er vakin á slíkum 
efasemdum. 

2. Tilkynningaraðildarríkið skal, sé þess óskað, veita 
framkvæmdastjórninni allar upplýsingar sem varða ástæður 
fyrir tilkynningunni eða áframhaldandi hæfi hlutaðeigandi 
aðila. 

3. Framkvæmdastjórnin skal tryggja að farið sé með allar 
viðkvæmar upplýsingar, sem fást úr rannsóknum hennar, sem 
trúnaðarmál. 

4. Ef framkvæmdastjórnin kemst að raun um að tilkynntur 
aðili uppfylli ekki, eða uppfylli ekki lengur, kröfurnar 
viðvíkjandi tilkynningu hans, skal hún upplýsa 
tilkynningaraðildarríkið um það og óska eftir því að það geri 
nauðsynlegar ráðstafanir til úrbóta, þ.m.t. að afturkalla 
tilkynningu, ef nauðsyn krefur. 

26. gr. 

Skyldur er varða starfsemi tilkynntra aðila 

1. Tilkynntir aðilar skulu framkvæma samræmismat, 
reglubundnar skoðanir, milliskoðanir og skoðanir sem heyra til 
undantekninga í samræmi við skilyrðin í tilkynningu þeirra og 
aðferðirnar sem settar eru fram í viðaukunum við tilskipun 
2008/68/EB. 

2. Tilkynntir aðilar skulu framkvæma endurmat á samræmi í 
samræmi við III. viðauka. 

3. Aðilum þeim sem aðildarríki tilkynna skal leyft að vinna í 
öllum aðildarríkjunum. Tilkynningaryfirvaldið, sem annaðist 
frummatið og upphaflegu tilkynninguna, ber áfram ábyrgð á 
eftirliti með áframhaldandi starfsemi tilkynnta aðilans. 

27. gr. 

Upplýsingaskylda tilkynntra aðila 

1. Tilkynntir aðilar skulu upplýsa tilkynningaryfirvaldið um: 

a) tilvik þar sem vottorði er synjað, það takmarkað, fellt 
tímabundið úr gildi eða afturkallað, 

b) aðstæður sem hafa áhrif á gildissvið tilkynningar og 
skilyrði fyrir henni, 

c) beiðnir frá markaðseftirlitsyfirvöldum um upplýsingar um 
starfsemi sem hefur farið fram, 

d) sé óskað eftir því, starfsemi sem hefur farið fram innan 
gildissviðs tilkynningar þeirra og alla aðra starfsemi sem 
hefur farið fram, þ.m.t. starfsemi sem nær yfir landamæri 
og undirverktakastarfsemi. 

2. Tilkynntir aðilar skulu veita öðrum aðilum sem tilkynntir 
eru samkvæmt þessari tilskipun og annast sambærilegt 
samræmismat, reglubundnar skoðanir, milliskoðanir og 
skoðanir sem heyra til undantekninga á sama færanlega 
þrýstibúnaðinum, viðeigandi upplýsingar er varða neikvæðar 
og, sé þess óskað, jákvæðar niðurstöður samræmismats. 

28. gr. 

Miðlun reynslu 

Framkvæmdastjórnin skal sjá fyrir skipulagningu á miðlun 
reynslu á milli landsyfirvalda aðildarríkjanna sem, samkvæmt 
þessari tilskipun, bera ábyrgð á: 

a) viðmiðunarreglum varðandi tilkynningar, 

b) markaðseftirliti. 

29. gr. 

Samræming tilkynntra aðila 

Framkvæmdastjórnin skal tryggja að komið sé á viðeigandi 
samræmingu og samstarfi á milli aðila, sem tilkynntir eru 
samkvæmt þessari tilskipun, og að þessi samræming og þetta 
samstarf fari fram með fullnægjandi hætti innan sérsviðshópa 
tilkynntra aðila. 

Aðildarríkin skulu tryggja að aðilarnir sem þau tilkynna taki 
þátt í vinnu þessa hóps, annaðhvort með beinum hætti eða í 
gegnum tilnefnda fulltrúa. 

5. KAFLI 

VERNDARRÁÐSTAFANAMEÐFERÐ 

30. gr. 

Málsmeðferð sem á við um færanlegan þrýstibúnað sem 
hætta stafar af á landsvísu 

1. Ef markaðseftirlitsyfirvöld í einu aðildarríki hafa gripið til 
aðgerða skv. 20. gr. reglugerðar (EB) nr. 765/2008 eða þau 
hafa fullnægjandi ástæðu til að ætla að færanlegi 
þrýstibúnaðurinn, sem fellur undir þessa tilskipun, stofni í 
hættu heilbrigði eða öryggi manna eða öðrum þáttum er varða 
hagsmuni almennings, sem falla undir þessa tilskipun, skulu 
þau framkvæma mat á viðkomandi færanlegum þrýstibúnaði 
sem tekur til allra krafna sem mælt er fyrir um í þessari 
tilskipun. Viðkomandi rekstraraðilar skulu hafa samvinnu við 
markaðseftirlitsyfirvöld eins og nauðsyn krefur, þ.m.t. að veita 
aðgang að athafnasvæðinu og leggja fram sýnishorn eins og við 
á. 
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Ef markaðseftirlitsyfirvöld komast að þeirri niðurstöðu, á 
meðan þetta mat fer fram, að færanlegi þrýstibúnaðurinn sé 
ekki í samræmi við kröfurnar sem mælt er fyrir um í 
viðaukunum við tilskipun 2008/68/EB og í þessari tilskipun 
skulu þau án tafar krefjast þess að viðkomandi rekstraraðili 
grípi til allra viðeigandi aðgerða til úrbóta til að færanlegi 
þrýstibúnaðurinn verði í samræmi við þessar kröfur, til að taka 
færanlega þrýstibúnaðinn af markaði eða til að innkalla hann 
innan hæfilegs frests, sem yfirvöld mæla fyrir um miðað við 
eðli áhættunnar. 

Markaðseftirlitsyfirvaldið skal upplýsa viðkomandi, tilkynntan 
aðila um það. 

Ákvæði 21. gr. í reglugerð (EB) nr. 765/2008 skulu gilda að 
því er varðar þær aðgerðir til úrbóta sem um getur í annarri 
undirgrein þessarar málsgreinar. 

2. Ef markaðseftirlitsyfirvöld telja að þau tilvik þar sem ekki 
er farið að ákvæðum einskorðist ekki við þeirra yfirráðasvæði 
skulu þau upplýsa framkvæmdastjórnina og hin aðildarríkin um 
niðurstöður matsins og um aðgerðirnar sem þau hafa krafist að 
rekstraraðilinn grípi til. 

3. Rekstraraðilinn skal tryggja að gripið sé til allra viðeigandi 
aðgerða til úrbóta að því er varðar færanlegan þrýstibúnað sem 
hann hefur boðið fram á markaði Sambandsins. 

4. Ef viðkomandi rekstraraðili grípur ekki til fullnægjandi 
aðgerða til úrbóta innan þess frests sem um getur í annari 
undirgrein 1. mgr. skulu markaðseftirlitsyfirvöld gera allar 
viðeigandi bráðabirgðaráðstafanir til að banna eða takmarka að 
færanlegi þrýstibúnaðurinn sé boðinn fram á markaði í hverju 
aðildarríki, taka búnaðinn af þeim markaði eða innkalla hann. 

Þau skulu án tafar tilkynna framkvæmdastjórninni og hinum 
aðildarríkjunum um þessar ráðstafanir. 

5. Í upplýsingunum, sem um getur í 4. mgr., skulu koma fram 
öll tiltæk smáatriði, einkum gögn sem eru nauðsynleg til að 
sanngreina færanlega þrýstibúnaðinn sem stenst ekki kröfur, 
uppruna búnaðarins, eðli meintra tilvika þar sem ekki var farið 
að ákvæðum og áhættuna sem því fylgir, eðli og gildistíma 
landsbundinna ráðstafana sem gerðar hafa verið, ásamt 
rökstuðningi viðkomandi rekstraraðila. Einkum skulu 
markaðseftirlitsyfirvöld geta þess hvort ekki sé farið að 
ákvæðum: 

a) vegna þess að færanlegi þrýstibúnaðurinn uppfyllir ekki 
kröfur um heilbrigði eða öryggi fólks eða aðra þætti er 
varða hagsmuni almennings sem settar eru fram í 
viðaukunum við tilskipun 2008/68/EB og í þessari 
tilskipun, eða 

b) vegna annmarka á stöðlunum eða tæknilegu kóðunum sem 
um getur í viðaukunum við tilskipun 2008/68/EB eða í 
öðrum ákvæðum þeirrar tilskipunar. 

6. Aðildarríki, önnur en það aðildarríki sem hefur frumkvæði 
að málsmeðferðinni, skulu án tafar upplýsa framkvæmda-
stjórnina og hin aðildarríkin um allar samþykktar ráðstafanir og 
allar viðbótarupplýsingar sem þau hafa yfir að ráða að því er 
varðar viðkomandi færanlegan þrýstibúnað sem stenst ekki 
kröfur og, komi upp ágreiningur um tilkynnta ráðstöfun 
aðildarríkis, um andmæli þeirra. 

7. Ef aðildarríki eða framkvæmdastjórnin hafa ekki hreyft 
andmælum innan tveggja mánaða frá viðtöku upplýsinganna 
sem um getur í 4. mgr., að því er varðar bráðabirgðaráðstöfun 
sem aðildarríki hefur gert, skal sú ráðstöfun teljast réttlætanleg. 

8. Aðildarríki skulu tryggja að viðeigandi takmarkandi 
ráðstafanir séu gerðar vegna færanlega þrýstibúnaðarins sem 
um er að ræða, t.d. að taka færanlega þrýstibúnaðinn án tafar af 
sínum markaði. 

31. gr. 

Verndarráðstafanameðferð Sambandsins 

1. Ef, við lok málsmeðferðarinnar sem sett er fram í 3. og 4. 
mgr. 30. gr., andmælum er hreyft við ráðstöfun sem aðildarríki 
gerir, eða ef framkvæmdastjórnin telur að ráðstöfun aðildarríkis 
stríði gegn lagalega bindandi gerð Sambandsins, skal 
framkvæmdastjórnin án tafar hefja viðræður við aðildarríkin og 
viðkomandi rekstraraðila og leggja mat á ráðstöfun aðildarríkis. 
Á grundvelli niðurstaðna þessa mats skal framkvæmdastjórnin 
ákveða hvort ráðstöfun aðildarríkis er réttlætanleg eða ekki. 

Framkvæmdastjórnin skal beina ákvörðun sinni til allra 
aðildarríkja og skal þegar í stað veita þeim og viðkomandi 
rekstraraðila eða rekstraraðilum upplýsingar þar um. 

2. Teljist ráðstöfun aðildarríkis réttlætanleg skulu öll 
aðildarríki gera nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að 
færanlegi þrýstibúnaðurinn sem stenst ekki kröfur sé tekinn af 
mörkuðum þeirra og tilkynna framkvæmdastjórninni um það. 

Teljist ráðstöfun aðildarríkis ekki réttlætanleg skal 
hlutaðeigandi aðildarríki afturkalla hana. 

3. Ef ráðstöfun aðildarríkis telst réttlætanleg og færanlegi 
þrýstibúnaðurinn telst ekki standast kröfur sökum annmarka í 
stöðlunum, sem um getur í b-lið 5. mgr. 30. gr., skal 
framkvæmdastjórnin upplýsa viðkomandi evrópska 
staðlastofnun eða -stofnanir þar um og er henni heimilt að 
leggja málið fyrir nefndina, sem komið var á fót skv. 5. gr. í 
tilskipun 98/34/EB (1). Nefndin getur haft samráð við 
viðkomandi evrópska staðlastofnun eða -stofnanir áður en hún 
skilar áliti sínu. 
 

________________  

(1) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/34/EB frá 22. júní 1998 sem setur 
reglur um tilhögun upplýsingaskipta vegna tæknilegra staðla og reglugerða 
(Stjtíð. EB L 204, 21.7.1998, bls. 37). 
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32. gr. 
Færanlegur þrýstibúnaður sem stenst kröfur en stofnar 

heilbrigði og öryggi í hættu 

1. Ef aðildarríki kemst að þeirri niðurstöðu, að loknu mati 
skv. 1. mgr. 30. gr., að enda þótt færanlegur þrýstibúnaður sé í 
samræmi við ákvæði tilskipunar 2008/68/EB og þessarar 
tilskipunar stofni hann í hættu heilbrigði eða öryggi manna eða 
öðrum þáttum er varða hagsmuni almennings, skal það krefjast 
þess að viðkomandi rekstraraðili grípi til allra viðeigandi 
aðgerða til að tryggja að þessi hætta stafi ekki lengur af 
viðkomandi færanlegum þrýstibúnað þegar hann er settur á 
markað, taka búnaðinn af markaði eða innkalla hann innan 
hæfilegs frests, sem aðildarríki mælir fyrir um miðað við eðli 
áhættunnar. 

2. Rekstraraðilinn skal tryggja að gripið sé til aðgerða til 
úrbóta að því er varðar allan viðkomandi færanlegan 
þrýstibúnað sem hann hefur boðið fram á markaði eða notar 
alls staðar innan Sambandsins. 

3. Aðildarríkið skal án tafar upplýsa framkvæmdastjórnina og 
hin aðildarríkin um það. Í þessum upplýsingum skulu koma 
fram öll tiltæk smáatriði, einkum gögn sem nauðsynleg eru til 
að sanngreina viðkomandi færanlegan þrýstibúnað, uppruna og 
aðfangakeðju búnaðarins, eðli áhættunnar sem honum fylgir og 
eðli og gildistíma ráðstafana sem gerðar hafa verið í aðildarríki. 

4. Framkvæmdastjórnin skal án tafar hefja viðræður við 
aðildarríkið og viðkomandi rekstraraðila og leggja mat á 
ráðstafanir sem gerðar hafa verið í aðildarríki. Á grundvelli 
niðurstaðna þessa mats skal framkvæmdastjórnin ákveða hvort 
ráðstöfunin er réttlætanleg eða ekki og, ef nauðsyn krefur, 
leggja til viðeigandi ráðstafanir. 

5. Framkvæmdastjórnin skal beina ákvörðun sinni til allra 
aðildarríkja og skal þegar í stað upplýsa þau og viðkomandi 
rekstraraðila þar um. 

33. gr. 
Kröfur formlega ekki uppfylltar 

1. Með fyrirvara um 30. gr. skal aðildarríki, komist það að 
einni af eftirfarandi niðurstöðum, krefjast þess að viðkomandi 
rekstraraðili ráði bót á ósamræmi við eftirfarandi kröfur: 

a) að pí-merkið hafi verið fest á með þeim hætti að það brjóti 
gegn 12., 13., 14. eða 15. gr. 

b) að pí-merkið hafi ekki verið fest á, 

c) að tækniskjölin séu annaðhvort ekki tiltæk eða ekki 
tæmandi, 

d) að ekki hafi verið farið að kröfunum í viðaukunum við 
tilskipun 2008/68/EB og í þessari tilskipun, 

2. Sé enn um að ræða tilvik, sem um getur í 1. mgr., þar sem 
ekki er farið að ákvæðum skal hlutaðeigandi aðildarríki gera 
allar viðeigandi ráðstafanir til að takmarka eða banna að 
færanlegi þrýstibúnaðurinn sé boðinn fram á markaði eða 
tryggja að hann sé afturkallaður eða tekinn af markaði. 

6. KAFLI 

LOKAÁKVÆÐI 

34. gr. 

Bráðabirgðaákvæði 

Aðildarríkjum er heimilt að viðhalda ákvæðunum, sem 
tilgreind eru í II. viðauka, á yfirráðasvæði sínu. 

Aðildarríki sem viðhalda slíkum ákvæðum skulu tilkynna 
framkvæmdastjórninni um það. Framkvæmdastjórnin skal 
tilkynna það hinum aðildarríkjunum. 

35. gr. 

Aðlögun að framförum á sviði vísinda og tækni 

Framkvæmdastjórninni er heimilt að samþykkja afleiddar 
gerðir í samræmi við 290. gr. sáttmálans um starfshætti 
Evrópusambandsins að því er varðar aðlögun viðaukanna við 
þessa tilskipun að framförum í vísindum og tækni, einkum með 
tilliti til breytinga á viðaukunum við tilskipun 2008/68/EB. 

Sú málsmeðferð sem sett er er fram í 36., 37. og 38. gr., gildir 
fyrir afleiddu gerðirnar sem um getur í þessari grein. 

36. gr. 

Framkvæmd framsals 

1. Framkvæmdastjórnin skal hafa heimild um óákveðinn tíma 
til að samþykkja afleiddu gerðirnar sem um getur í 35. gr. 

2. Um leið og framkvæmdastjórnin samþykkir afleidda gerð 
skal hún tilkynna það Evrópuþinginu og ráðinu á sama tíma. 

3. Framkvæmdastjórnin skal hafa heimild til að samþykkja 
afleiddar gerðir með fyrirvara um skilyrðin sem mælt er fyrir 
um í 37. og 38. gr. 

37. gr. 

Afturköllun framsals 

1. Evrópuþinginu eða ráðinu er heimilt að afturkalla framsal 
valds sem um getur í 35. gr. 

2. Sú stofnun sem hafið hefur innri málsmeðferð til að skera 
úr um hvort afturkalla eigi framsal valds skal leitast við að 
upplýsa hina stofnunina og framkvæmdastjórnina með 
hæfilegum fyrirvara áður en endanleg ákvörðun er tekin og 
tilgreina hvaða valdheimildir, sem hafa verið framseldar, gætu 
verið afturkallaðar og hugsanlegar ástæður fyrir því. 

3. Með ákvörðun um afturköllun skal bundinn endi á framsal 
þeirra valdheimilda sem tilgreindar eru í ákvörðuninni og skal 
hún öðlast gildi tafarlaust, eða síðar, eftir því sem tilgreint er í 
ákvörðuninni. Hún skal ekki hafa áhrif á gildi afleiddra gerða 
sem þegar eru í gildi. Hún skal birt í Stjórnartíðindum 
Evrópusambandsins. 
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38. gr. 

Andmæli við afleiddar gerðir 

1. Evrópuþingið eða ráðið geta andmælt afleiddri gerð innan 
tveggja mánaða frá tilkynningardegi. 

Þetta tímabil skal framlengt um tvo mánuði að frumkvæði 
Evrópuþingsins eða ráðsins. 

2. Ef hvorki Evrópuþingið né ráðið hafa andmælt afleiddri 
gerð þegar þetta tímabil rennur út, skal hún birt í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins og öðlast gildi á þeim 
degi sem þar er tilgreindur. 

Áður en þetta tímabil rennur út má birta afleiddu gerðina í 
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins og hún öðlast gildi ef 
Evrópuþingið og ráðið hafa bæði upplýst framkvæmdastjórnina 
um þá fyrirætlan sína að hreyfa ekki andmælum. 

3. Ef Evrópuþingið eða ráðið andmæla afleiddri gerð öðlast 
hún ekki gildi. Sú stofnun sem andmælir afleiddu gerðinni skal 
gefa upp ástæðurnar fyrir því. 

39. gr. 

Niðurfelling 

Tilskipanir 76/767/EBE, 84/525/EBE, 84/526/EBE, 
84/527/EBE og 1999/36/EB eru felldar úr gildi frá og með 1. 
júlí 2011. 

Líta ber á tilvísanir í niðurfelldu tilskipunina 1999/36/EB sem 
tilvísanir í þessa tilskipun. 

40. gr. 

Viðurkenning á jafngildi 

1. EBE-gerðarviðurkenningarvottorð [áður mynstur-
viðurkenning] fyrir færanlegan þrýstibúnað, sem gefin eru út 
samkvæmt tilskipunum 84/525/EBE, 84/526/EBE og 
84/527/EBE, og EB-hönnunarprófunarvottorð, sem gefin eru út 
samkvæmt tilskipun 1999/36/EB, skulu viðurkennd sem 
jafngild gerðarviðurkenningarvottorðunum, sem um getur í 
viðaukunum við tilskipun 2008/68/EB og skulu falla undir 
ákvæðin um tímabundna viðurkenningu á gerðar-
viðurkenningum sem sett eru fram í þeim viðaukum. 

2. Áfram má nota loka og aukabúnað sem um getur í 3. mgr. 
3. gr. í tilskipun 1999/36/EB og merktur er með merkinu sem 
um getur í tilskipun 97/23/EB (1) skv. 4. mgr. 3. gr. í tilskipun 
1999/36/EB. 

41. gr. 

Skyldur aðildarríkja 

Aðildarríkin skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja 
að viðkomandi rekstraraðilar fari að ákvæðunum sem sett eru 
fram í 2. og 5. kafla. Aðildarríkin skulu jafnframt tryggja að 
nauðsynlegar framkvæmdarráðstafanir séu gerðar að því er 
varðar 12. til 15. gr. 

42. gr. 

Lögleiðing 

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og 
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 
30. júní 2011. Þau skulu tilkynna það framkvæmdastjórninni 
þegar í stað. 

Þegar aðildarríkin samþykkja þessar ráðstafanir skal vera í 
þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun 
þegar þær eru birtar opinberlega. Aðildarríkin skulu setja 
nánari reglur um slíka tilvísun. 

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

3. Þrátt fyrir 1. mgr. skulu aðildarríkin tryggja að d-liður, 2. 
mgr. 21. gr. gildi eigi síðar en frá og með 1. janúar 2012. 

4. Aðildarríkin skulu tryggja að þau lög og 
stjórnsýslufyrirmæli sem um getur í 1. mgr. gildi um 
þrýstigeyma, loka á þeim og annan aukabúnað sem notaður er 
við flutning á UN-nr. 1745, UN-nr. 1746 og UN-nr. 2495 eigi 
síðar en frá og með 1. júlí 2013. 

43. gr. 

Gildistaka 

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

44. gr. 

Viðtakendur 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Strassborg 16. júní 2010. 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

J. BUZEK D. LÓPEZ GARRIDO 

forseti. forseti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 97/23/EB um samræmingu á 

lögum aðildarríkjanna varðandi þrýstibúnað (Stjtíð. EB L 181, 
9.7.1997, bls. 1). 
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I. VIÐAUKI 

 

Skrá yfir hættulegan farm annan en þann sem er í 2. flokki 

UN-númer Flokkur Hættulegt efni 

1051 6.1 VETNISSÝANÍÐ, STÖÐGAÐ, sem 
inniheldur minna en 3% vatn 

1052 8 VETNISFLÚORÍÐ, VATNSFRÍTT 

1745 5.1 BRÓMPENTAFLÚORÍÐ Flutningur í 
tönkum er undanskilinn 

1746 5.1 BRÓMTRÍFLÚORÍÐ Flutningur í 
tönkum er undanskilinn 

1790 8 FLÚSSÝRA, með meira en 85% 
vetnisflúoríð 

2495 5.1 JOÐPENTAFLÚORÍÐ Flutningur í 
tönkum er undanskilinn 
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II. VIÐAUKI 

BRÁÐABIRGÐAÁKVÆÐI 

1. Aðildarríkin geta haldið ákvæðum landslaga varðandi tæki, sem fyrirhugað er að tengja við annan búnað, og 
litakóða fyrir færanlegan þrýstibúnað þar til viðeigandi stöðlum um notkun verður bætt inn í viðaukana við 
2008/68/EB. 

2. Aðildarríki, þar sem umhverfishitastigið fer reglulega niður fyrir –20 °C, geta sett strangari staðla hvað varðar 
hita við notkun efnis, sem ætlað fyrir færanlegan þrýstibúnað sem fyrirhugað er að nota í innanlandsflutningum 
á hættulegum efnum innan yfirráðasvæðis þeirra, þar til ákvæði um heppilegt viðmiðunarhitastig á tilteknum 
loftslagssvæðum hafa verið felld inn í viðaukana við tilskipun 2008/68/EB. 

Í því tilviki skal áletrunin "–40 °C", eða önnur viðeigandi áletrun sem samþykkt er af lögbæru yfirvaldi, koma á 
eftir kenninúmeri tilkynnta aðilans í pí-merkingunni á færanlega þrýstibúnaðinum, þ.m.t. á hlutum sem hægt er 
að losa af og hafa bein áhrif á öryggi. 
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III. VIÐAUKI 

AÐFERÐ VIÐ ENDURMAT Á SAMRÆMI 

1. Í þessum viðauka er sett fram aðferð til að tryggja að færanlegi þrýstibúnaðurinn, sem um getur í c-lið 2. mgr. 1. gr. og 
sem er framleiddur og tekinn í notkun áður en ákvæði tilskipunar 1999/36/EB koma til framkvæmda, sé í samræmi við 
viðkomandi ákvæði í viðaukunum við tilskipun 2008/68/EB og í þessari tilskipun, og eru í gildi á þeim tíma sem 
endurmat fer fram. 

2. Eigandinn eða rekstraraðilinn skal veita tilkynntum aðila, sem uppfyllir staðalinn EN ISO/IEC 17020:2004, tegund A, og 
tilkynntur er fyrir endurmat á samræmi, þær upplýsingar um færanlega þrýstibúnaðinn sem gera honum kleift að 
sanngreina búnaðinn nákvæmlega (uppruna, reglur sem fylgt hefur verið við hönnun og, þegar um er að ræða 
asetýlenhylki, einnig nákvæmar upplýsingar um gropna efnið). Í upplýsingunum skulu, eftir því sem við á, koma fram 
öll fyrirmæli um takmarkanir á notkun og allar athugasemdir um mögulegar skemmdir eða viðgerðir sem hafa farið fram. 

3. Tilkynnti aðilinn af tegund A, sem tilkynntur er fyrir endurmat á samræmi, skal meta hvort færanlegi þrýstibúnaðurinn 
sé a.m.k. jafn öruggur og færanlegi þrýstibúnaðurinn sem um getur í viðaukunum við tilskipun 2008/68/EB. Matið skal 
fara fram á grundvelli upplýsinganna sem eru útbúnar í samræmi við 2. lið og, eftir því sem við á, á grundvelli frekari 
skoðunar. 

4. Ef niðurstöður matsins í 3. lið eru fullnægjandi skal færanlegi þrýstibúnaðurinn falla undir reglubundnu skoðunina sem 
kveðið er á um í viðaukunum við tilskipun 2008/68/EB. Ef kröfur þessarar reglubundnu skoðunar eru uppfylltar skal 
tilkynnti aðilinn, sem ber ábyrgð á reglubundnu skoðuninni í samræmi við 1.–5. mgr. 14. gr., sjálfur festa pí-merkið á 
eða það gert undir eftirliti hans. Á eftir pí-merkinu skal fylgja kenninúmer tilkynnta aðilans sem ber ábyrgð á 
reglubundnu skoðuninni. Tilkynnti aðilinn sem ber ábyrgð á reglubundnu skoðuninni skal gefa út vottorð um endurmat í 
samræmi við 6. lið. 

5. Ef þrýstigeymar eru raðframleiddir geta aðildarríkin heimilað að endurmat á samræmi einstakra þrýstigeyma, þ.m.t. 
lokar á þeim og annar aukabúnaður sem notaður er við flutning, sé framkvæmt af tilkynntum aðila sem er tilkynntur fyrir 
reglubundna skoðun á viðkomandi færanlegum þrýstigeymum, að því tilskildu að tilkynntur aðili af tegund A, sem ber 
ábyrgð á endurmati á samræmi, hafi, í samræmi við 3. lið, metið gerðarsamræmi og að vottorð um gerðarendurmat sé 
gefið út. Á eftir pí-merkinu skal fylgja kenninúmer tilkynnta aðilans sem ber ábyrgð á reglubundnu skoðuninni. 

6. Í öllum tilvikum skal tilkynnti aðilinn, sem ber ábyrgð á reglubundnu skoðuninni, gefa út vottorð um endurmat sem 
inniheldur a.m.k.: 

a) kenninúmer tilkynnta aðilans sem gefur út vottorðið og, ef ekki er um sama aðila að ræða, kenninúmer tilkynnta 
aðilans af tegund A sem ber ábyrgð á endurmati á samræmi í samræmi við 3. lið, 

b) nafn og heimilisfang eiganda eða rekstraraðila sem tilgreindur er í 2. lið, 

c) gögn þar sem vottorð um gerðarendurmat er tilgreint, sé málsmeðferðinni í 5. lið beitt, 

d) gögn til að sanngreina færanlega þrýstibúnaðinn sem pí-merkið er fest á, þ.m.t. að minnsta kosti raðnúmerið eða -
númerin, og e) útgáfudag. 

7. Gefa skal út vottorð um gerðarendurmat. 

Sé málsmeðferðinni í 5. lið beitt skal aðilinn af tegund A, sem ber ábyrgð á endurmati á samræmi, gefa út vottorð um 
gerðarendurmat sem inniheldur a.m.k.: 

a) kenninúmer tilkynnta aðilans sem gefur út vottorðið, 

b) nafn og heimilisfang framleiðanda og handhafa upphaflegrar gerðarviðurkenningar færanlega þrýstibúnaðarins sem 
endurmetinn er, ef handhafinn er ekki framleiðandi, 
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c) gögn þar sem færanlegi þrýstibúnaðurinn, sem tilheyrir framleiðsluröðinni, er tilgreindur, 

d) útgáfudag, og e) orðin: „þetta vottorð veitir ekki leyfi fyrir framleiðslu á færanlegum þrýstibúnaði eða hlutum til 
hans“. 

8. Með því að festa eða hafa fest pí-merkið á gefur eigandi eða rekstraraðili til kynna að hann beri ábyrgð á því að 
færanlegi þrýstibúnaðurinn samrýmist öllum gildandi kröfum, sem settar eru fram í viðaukunum við tilskipun 
2008/68/EB og í þessari tilskipun, og eru í gildi þegar endurmat fer fram. 

9. Eftir því sem við á skal tillit tekið til ákvæðanna í 2. lið í II. viðauka og kuldamerkingin, sem kveðið er á um í þeim 
viðauka, skal einnig fest á. 

 

 
 

 

 

 



1.3.2012  Nr. 12/291 
  

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
  

Yfirlýsing Evrópuþingsins, ráðsins og framkvæmdastjórnarinnar um  
290. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins. 

„Evrópuþingið, ráðið og framkvæmdastjórnin lýsa því yfir að ákvæði þessarar tilskipunar hafa ekki áhrif á framtíðarafstöðu 
sem stofnanirnar gætu haft í framtíðinni að því er varðar framkvæmd 290. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins 
eða einstakra lagagerða sem innihalda slík ákvæði.“ 

 

 
 

 

 

 

 

Yfirlýsing framkvæmdastjórnarinnar varðandi tilkynningu um afleiddar gerðir 

„Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins tekur mið af því, nema þegar kveðið er á um flýtimeðferð í lagagerðinni, að 
Evrópuþingið og ráðið líti svo á að þegar tilkynnt er um afleiddar gerðar skuli tillit tekið til starfshléa hjá stofnunum (vetur, 
sumar og kosningar til Evrópuþingsins) til að tryggja að Evrópuþinginu og ráðinu sé kleift að beita heimildum sínum innan 
þeirra tímamarka sem mælt er fyrir um í viðkomandi lagagerðum, og framkvæmdastjórnin er reiðubúin til að aðhafast í 
samræmi við það.“ 

 
 

 


