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CE-merking
CE-merket er produsentens måte å informere tilsynsmyndighetene om at de grunnleggende
sikkerhetskrav i regelverk som g jelder for produktet er oppfylt. Det betyr at produsenten
erklærer at disse kravene er ivaretatt og at dokumentasjon for dette kan fremskaffes.
CE-merket sier ikke noe om kvalitetsaspekter ved produktet.
Bokstavkombinasjonen CE er en forkortelse for det franske navnet på det europeiske fellesskapet – la Communautè
Europèenne. Merkingen brukes på en
rekke produkter innen EØS-området, og
er ment som informasjon til myndighetene
om at sikkerhetskravene er oppfylt.
Dermed kan produktene fritt sirkulere i
dette området.

Direktoratet for
samfunnssikkerhet
og beredskap (DSB)
skal ha oversikt over
risiko og sårbarhet i
samfunnet.
Vi skal være pådriver
i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser
og andre uønskede
hendelser.
Vi skal sørge for god
beredskap og effektiv
ulykkes- og krisehåndtering.
DSB ble opprettet
1. september 2003 og er
underlagt Justis- og
politidepartementet.
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Markedskontroll er et virkemiddel
tilsynsmyndighetene benytter for å
redusere forekomsten av produkter
som ikke tilfredsstiller de grunnleggende
sikkerhetskrav.
Det
kontrolleres
blant annet at CE-merket er riktig
påført og at produktinformasjonen er
tilfredsstillende.
Påføring av CE-merket
Det er bare produsenten eller dennes
representant i EØS-området som kan
CE-merke produktet. Importør eller
detaljist kan ikke CE-merke produktene.
Bakgrunnen for bestemmelsen er at
det bare er produsenten eller «dennes
representant» som har full oversikt
over faktorer som påvirker sikkerheten
til produktet, slik som konstruksjon og
produksjonsprosesser.
«Dennes representant» er en person
eller et firma som har fullmakt til å opptre på produsentens vegne i EØS-

området. Merkingen skal være synlig, leselig
og permanent på produktet. Dersom det
ikke er mulig å merke selve produktet, kan
det settes på emballasjen eller medfølgende dokumenter.
Produkter som ikke skal CE-merkes
Som følge av variasjoner i innholdet og
oppbygging av regelverket i EØS er det
også produkter som ikke skal CE-merkes.
Eksempler på produkter som ikke skal CEmerkes er blant annet lekeplassutstyr,
barnevogner, sports- og fritidsprodukter
samt plugger og stikkontakter til bruk i
boliger. Det er produsentens ansvar å
vurdere alt regelverk som kan være
relevant for produktet og krav til CEmerking.
Definisjoner og bruksområder kan være
til hjelp for å klassifisere et produkt og
dermed finne ut hvilket regelverk som
g jelder og hvorvidt produktene skal CEmerkes eller ikke.
Helhetsvurdering av risiko nødvendig
For å finne ut nøyaktig hvilke krav som
g jelder angående CE-merking av et
konkret produkt eller produktgruppe, må
man g jøre seg kjent med det regelverk
som angår sikkerheten til produktet.
Sikkerhetskravene er som regel formulert som funksjonelle krav. Det vil si at de
angir hvilken sikkerhet som skal oppnås.
Utdypende spesifikasjoner kan man finne
i harmoniserte standarder.
Produsenten må, enten et produkt skal
CE-merkes eller ikke, foreta en helhetsvurdering av risiko og vurdere om den
totale sikkerheten til produktet er god nok.
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Samsvar med de
grunnleggende sikkerhetskrav
Harmoniserte standarder er tekniske
spesifikasjoner, som er utarbeidet
av de europeiske standardiseringsorganisasjonene CEN og CENELEC,
og som er vurdert av EU/EØS å gi
løsninger som antas å tilfredsstille
direktivenes grunnleggende sikkerhetskrav. Det enkelte regelverk inneholder bestemmelser om hvordan
vurderingen av samsvar med sikkerhetskravene skal g jennomføres før

CE-merket kan påføres. For noen
produktgrupper kan produsenten
g jennomføre samsvarsvurderingen
uten bruk av tredjepart (teknisk kontrollorgan). For andre produkter skal
et teknisk kontrollorgan inn i bildet.
Produsenten kan fritt velge hvilket
teknisk kontrollorgan i EØS-området
som skal benyttes.
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være etablert et system for produksjonskontroll. Teknisk kontrollorgan
kan, avhengig av hvilke(t) regelverk
som g jelder, vurdere sikkerheten ved
produktet, hvordan dette er dokumentert og følge opp produksjonsprosessen.

Uavhengig av om produsenten skal
bruke teknisk kontrollorgan eller
ikke i samsvarsvurderingen, skal det

DSBs rolle
Direktoratet for samfunnssikkerhet
og beredskap er tilsynsmyndighet for
produktenes elektriske egenskaper og
elektromagnetiske forenlighet, samt
produktenes fysiske, mekaniske, termiske
og brennbare egenskaper. Følgende EUdirektiver som krever CE-merking er
under DSBs forvaltningsområde:
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Elektriske produkter – lavspenningsdirektivet (2006/95/EF)
Enkle trykkbeholdere (87/404/EF)
Leketøy (88/378/EF)
Elektromagnetisk kompatibilitet (2004/108/EF)
Personlig verneutstyr (89/686/EF)
Trykkpåkjent utstyr (97/23/EF)
Elektromedisinsk utstyr (93/42/EØF, 90/385EØF, 98/79EF)
Eksplosive varer for sivilt bruk (93/15/EF)
Utstyr og sikkerhetssystem i eksplosjonsfarlige områder (94/9/EF)
Gassapparater (90/396/EF)
Maskiner (98/37/EF)
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