CE-MÄRKNING OCH EG-FÖRSÄKRAN

De allra flesta produkter som säljs inom EES-området måste vara CE-märkta.
Genom CE-märket intygar tillverkaren att produkten uppfyller alla väsentliga
krav. En CE-märkt produkt kan säljas fritt inom hela EES, det vill säga EU,
Norge, Island och Liechtenstein.
Innan en produkt CE-märks skrivs en EG-försäkran. Genom denna
intygar tillverkaren eller dennes representant att produkten uppfyller
kraven i det direktiv som gäller för produkten.
CE-märket ska ha samma proportioner som på bilden. Märket ska vara minst fem
millimeter högt och sitta på produkten om den inte är för liten. CE-märket ska
vara läsligt och omöjligt att avlägsna.
MARKNADSKONTROLL

För att garantera trovärdigheten hos CE-märket utövar myndigheter inom EU
marknadskontroll. I Sverige finns cirka 17 marknadskontrollerande myndigheter.
Elsäkerhetsverket är en av dessa. Elsäkerhetsverket arbetar med stöd av EUlagstiftning samt nationella lagar och föreskrifter.
På vår webbplats finns mer information om CE-märkning, ansvar och marknadskontroll.
Informationen i denna folder är något förenklad. För bindande regler gäller
lagtexterna.
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SÄKRA PRODUKTER
DITT ANSVAR

SÄKRA PRODUKTER

Alla näringsidkare – tillverkare, importörer och
återförsäljare – har ansvar för att elektriska
produkter är säkra och, om så krävs, CEmärkta. CE-märket innebär att tillverkaren tar
ansvar för att produkten är säker.
CE-märket ska kunna styrkas med en så kallad
EG-försäkran. På begäran från myndighet ska
man som tillverkare eller importör kunna visa
upp denna. Förvissa dig därför om att du har
tillgång till EG-försäkran för alla CE-märkta
produkter du tillhandahåller.
Läs mer om produktsäkerhet på
www.elsakerhetsverket.se

TILLVERKAREN av elektriska produkter har huvudansvaret för att de är säkra.
Tillverkaren eller dennes representant inom EES är skyldig att skriftligen
upprätta en EG-försäkran om överensstämmelse och CE-märka produkten innan
den släpps ut på marknaden. Ett oberoende testhus kan prova produkten för att
verifiera att den uppfyller krav enligt standard (mer om standarder finns hos
Svensk Elstandard). Den ska sedan märkas så att den kan identifieras och spåras.
Märkningen ska om möjligt placeras på produkten. Information som är viktig för
att den ska kunna användas på ett säkert sätt ska placeras på produkten eller i en
bifogad bruksanvisning. Säkerhetsinformation ska vara på svenska.
IMPORTÖREN av elektriska produkter till Sverige är också ansvarig för att
produkten uppfyller alla säkerhetskrav. Importören ska på begäran av
Elsäkerhetsverket visa upp produktens EG-försäkran inom fem dagar. Om
tillverkaren eller dennes representant inte finns inom EES är det importören som
ansvarar för att produktens EG-försäkran finns tillgänglig inom EES. Givetvis
kan importör till Sverige och importör till EES vara samma företag eller person.
ÅTERFÖRSÄLJAREN har också ansvar för de produkter som säljs. Var därför
noggrann med vilka produkter som saluförs för att undvika besvärliga juridiska
situationer eller onödiga kostnader. Om en produkt köps in från en tillverkare
eller grossist utanför Sverige blir återförsäljaren även importör av produkten.
Detta gäller även produkter från ett annat EES-land.
Som importör och återförsäljare bör du tänka på att utforma dina inköpsavtal så
att dina affärspartners utanför EU tvingas följa EU:s regler om uppvisande av
EG-försäkran inom fem dagar.

