CE-märkning – vem
ansvarar för vad?
Brandfarlig Vara 2019
27-28 november 2019

Agenda
• CE-märkning
• ATEX-direktiven
• Maskindirektivet
• Konkret exempel

Produktmärkning
Conformité Européenne
• Produktmärkning inom EU och EES
•

Conformité Européenne

• Intyg om att produkten uppfyller EU:s
grundläggande krav avseende hälsa, miljö
och säkerhet
• Fri rörlighet
• 25-tal produktkategorier

CE-märkning
• EG/EU-direktiv
• Ansvar för korrekt CE-märkning
•
•
•
•

Ta reda på om din vara måste CE-märkas. Om den inte måste det får den
heller inte CE-märkas
Ta reda på vilka dokument du behöver för varan
Ta reda på vilken roll och ansvar du har, (tillverkare, importör eller distributör)
Om varan ska CE-märkas – se till att märkningen sker på rätt sätt.

CE-märkning
• Dokumentation
•
•

EU-försäkran om överensstämmelse
Teknisk dokumentation

• Tillverkarens roll
•

Endast tillverkaren eller tillverkarens
representant får CE-märka en vara.

CE-märkning
• Tillvägagångssätt – EU-kommissionens sex steg
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Identifiera direktiv och harmoniserade standarder som gäller för produkten
Kontrollera de produktspecifika kraven
Kontrollera om en oberoende bedömning av överensstämmelse krävs av ett anmält organ
Testa produkten och kontrollera dess överensstämmelse
Utarbeta och gör den nödvändiga tekniska dokumentationen tillgänglig
Fästa CE-märket på produkten och EG-försäkran om överensstämmelse

• Utformning och placering av märkningen
•

Väl synlig, läslig och varaktig under varans förväntade livstid

ATEX-direktiven
• ATEX - ATmosphères Explosibles
•

Regelverk för explosiv miljö med gas- och/eller
dammatmosfär

• Direktiv 94/9/EG – Ursprungligt direktiv
•

•

Direktiv 2014/34/EU – Tillverkare
(utrustningar i explosiv miljö)
o Elsäkerhetsverkets föreskrift ELSÄK-FS 2016:4
o Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2016:2
Direktiv 1999/92/EG – Användare
(arbetssäkerhet i explosiv miljö)
o Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2003:3
o Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps
(MSB) föreskrift SRVFS 2004:7

ATEX-direktiven
• Ekonomisk aktör = tillverkaren, tillverkarens representant, importören och
distributören
•
•
•
•

Tillverkare = fysisk eller juridisk person som tillverkar en produkt eller som låter
konstruera och tillverka en sådan produkt och saluför produkten, i eget namn eller
under eget varumärke eller använder den för egna ändamål.
Tillverkarens representant = fysisk eller juridisk person som är etablerad inom unionen
och som enligt skriftlig fullmakt från tillverkaren har rätt att i dennes ställe utföra
särskilda uppgifter
Importör = fysisk eller juridisk person som är etablerad inom unionen och släpper ut
en produkt från ett tredjeland på unionsmarknaden.
Distributör = fysisk eller juridisk person i leveranskedjan, förutom tillverkaren eller
importören, som tillhandahåller en produkt på marknaden

ATEX-direktiven
• Tillverkarnas skyldigheter - Artikel 6 - Direktiv 2014/34/EU
•
•
•
•
•

Se till att produkten tillverkats i enlighet med hälso- och säkerhetskrav
Utarbeta teknisk dokumentation och intyg (sparas i 10 år)
Se till att kraven upprätthålls vid serietillverkning
Hantera märkning och se till att bruksanvisningar och kontaktuppgifter följer med produkten
Sköta klagomål och återkallelse av produkter

• Tillverkarens representant - Artikel 7 - Direktiv 2014/34/EU
•
•
•

Bevara dokumentation och intyg (sparas i 10 år)
På begäran lämna ut info till myndigheter
Samarbeta med myndigheter

ATEX-direktiven
• Importörernas skyldigheter - Artikel 8 - Direktiv 2014/34/EU
•
•
•
•
•

Kontrollera att tillverkaren har gjort en korrekt bedömning och CE-märkning
Se till att bruksanvisningar och egna kontaktuppgifter följer med produkten
Sköta klagomål och återkallelse av produkter (när det anses lämpligt)
Bevara dokumentation och intyg (sparas i 10 år)
På begäran lämna ut info till myndigheter och samarbeta med myndigheter

• Distributörernas skyldigheter - Artikel 9 - Direktiv 2014/34/EU
•
•
•
•
•
•

Iaktta vederbörlig omsorg för att se till att kraven uppfylls
Kontrollera att produkten har en CE-märkning, intyg och bruksanvisning
Ej tillhandhålla produkten om kraven inte följts
Upplysa tillverkare eller importör om produkten utgör en risk
Återkallelse av produkter (när det anses lämpligt)
På begäran lämna ut info till myndigheter och samarbeta med myndigheter

ATEX-direktiven
• Om en importör eller distributör släpper ut en produkt i eget namn eller ändrar en
produkt så att överensstämmelsen med direktivet påverkas så blir tillverkarens
skyldigheter är tillämpliga på dem

Maskindirektivet
• 2006/42/EG – Artikel 2a definitionen av en
maskin
•

En sammansatt enhet som är utrustad med
eller avsedd att utrustas med ett drivsystem
som inte utgörs av direkt drivkraft från
människa eller djur och som består av
inbördes förbundna delar eller komponenter,
varav minst en rörlig, som är sammansatta för
ett särskilt ändamål,

Maskindirektivet
• Vägledning för tillämpning av
Maskindirektivet 2006/42/EG
•

Om flera maskiner är uppställda och styrs så
att de fungerar som en enhet för ett
gemensamt syfte, kan dessa maskiner
betraktas som en sammansatt maskin

Maskindirektivet
• Sammansatt maskin
1.

Maskinerna skall ha ett gemensamt syfte, dvs. de skall gemensamt utföra en
funktion eller produkt.

2.

Maskinerna skall vara så funktionellt sammankopplade att varje enhet direkt
påverkar funktionen hos de andra maskinerna, dvs en maskin startar och
stoppar någon annan eller alla andra.

3.

De skall ha ett gemensamt styrsystem.

Konkret exempel
• En verksamhetsutövare har köpt en CE-märkt maskin som omfattas av
såväl ATEX-direktiven som Maskindirektivet och som är konstruerad för att
användas på ett visst sätt och för ett visst ändamål. Verksamhetsutövaren
avser att bygga ihop maskinen med en annan CE-märkt maskin.
• Vad måste verksamhetsutövaren tänka på?
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