CE-mærkning og Ecodesign´s affødte krav til
produkter
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Hvad angiver CE-mærkningen på et produkt?
• Ved anbringelsen af CE-mærket erklærer fabrikanten (eller importøren, hvis produktet er
fremstillet uden for EU-området) at alle relevante (lov)reguleringsmæssige krav er overholdte,
og at alle de relevante procedurer for denne overensstemmelse følges.
• Ved EU-området forstås de egentlige EU-lande plus Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz og
Tyrkiet.
• De reguleringsmæssige krav: Alle relevante direktiver og forordninger er fulgte (pt. 29
direktiver og betydeligt flere forordninger). Direktiverne fastlægger bl.a. at
overensstemmelsesdokument og tekniske dokumenter er udarbejdet og kan fremvises på
forlangende.
• De proceduremæssige krav: At produktet produceres således, at det er stemmer overens med
det oprindelige produkt (spændende fra intern fabrikationskontrol til fuld kvalitetssikring af
konstruktion og produktion (ISO 9001)).
• Produkter, som er CE-mærkede kan frit omsættes i hele EU-området (ingen lande må hindre
salg).
• Der er overvejende ikke krav om at CE-mærkede produkter skal være prøvede eller
godkendte af myndigheder (gælder kun produkter, som kan udgøre en høj risiko for
samfundsinteresser (f. eks. trykbeholdere og elevatorer)).

Krav til CE-mærket

• Ovenstående layout skal følges, tekst mindst 5 mm høj.
• Mærket skal anbringes på produktets mærkeplade/etiket/label. Hvis dette ikke er muligt (f.
eks. af størrelseshensyn) skal emballagen bære mærket eller det er anbragt i et dokument,
som medfølger produktet.
• Der må ikke være andre mærker, som kan forveksles med CE-mærket.

Direktiver, standarder og forordninger
• Direktiver skal implementeres i national lovgivning af de respektive lovgivende forsamlinger.
• I direktiverne formuleres beskyttelseskravene generelt.
• Direktiverne bakkes op af harmoniserede (reguleringsmæssigt offentliggjorte) standarder, som
kan bruges (altså ikke et krav at standarder følges). Anvendes de relevante harmoniserede
standarder giver det dog en umiddelbar formodning om at overensstemmelsen med
beskyttelseskravene i direktiverne er overholdt.
• Forordninger fra EU-Parlamentet, som knytter sig specifikke direktiver er noget, som alle EU
lande umiddelbart skal følge.

Ecodesign direktivet og ventilationsforordningen
• Directive 2009/125/EC of The European Parliament and of the Council of 21 October 2009
establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related
products.
• Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF af 21. oktober 2009 om rammerne for
fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter.
• 2009/125/EF er et rammedirektiv, som i høj grad ”fyldes op” af forordninger.

• Commission regulation (EU) 1253/2014 of 7 July 2014 implementing Directive 2009/125/EC of
the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirement for
ventilation units.
• Kommissionens forordning (EU) 1253/2014 af 7. juli 2014 om gennemførelse af EuropaParlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EC for så vidt angår krav til miljøvenligt design for
ventilationsaggregater.
• Gennemgang af undtagelser fra forordningen.

