Kurs
Förnyad CE-märkning
Kurskod: 701031

Överblick
Plats

Hällefors eller annan kursplats på förfrågan (rikstäckande)
info@cemarkingnordic.se
Tel +46 (0)591 - 123 33

Tid

Eftermiddag: kl 13:00 - 16:00, eller på förfrågan

Kursledare

Frank Poot, CE-expert / Safety Consultant:
– CE marking Nordic AB, Hällefors Sverige
– Themag B.V., Delft Nederländerna

Pris

1 700 SEK per deltagare, exkl. Moms (2016)
Eventuella resekostnader och uppehållskostnader tillkommer

Ingår

– Fika och förfriskningar
– Kompendium
– Digital: kompendiums innehåll

Inför kurstillfället

Skicka frågor och information om dina egna produkter som kan
behandlas under kursen.

Anmälan

Deltagare registrerar sig digitalt på kursanmälan

Målgrupp

Importörer, distributörer och tillverkare

Kort om kursen

Ett interaktivt informationstillfälle om nya EU-direktiv och
förordningar inom den nya lagstiftningsramen, som i april-juli 2016
ersätter alla regler för EMC, ATEX-produkter, explosiva varor,
hissar, lågspänningsutrustning, mätinstrument, icke-automatiska
vågar, radioutrustning, tryckbärande anordningar och enkla
tryckkärl. Eftersom de nya direktiven innebär en stor förändring för
importörer och distributörer, vill vi informera dig om dessa
förändringar i de olika lagarna och kartlägga konsekvenserna.

701031 Förnyad CE-märkning

Kursinnehåll
För två år sedan publicerades tio nya direktiv om CE-märkning för produkter:
2014/28/EU
2014/29/EU
2014/30/EU
2014/31/EU
2014/32/EU
2014/33/EU
2014/34/EU
2014/35/EU
2014/53/EU
2014/68/EU

Explosiva varor
Enkla tryckkärl
EMC
Icke-automatiska vågar
Mätinstrument
Hissar för personer
Produkter i explosiv miljö (ATEX)
Lågspänningsutrustning
Radioutrustning
Tryckbärande anordningar

Åtta av dessa direktiv tillämpas från och med 20 april 2016. Direktivet för tryckbärande
anordningar tillämpas i sin helhet 19 juli 2016, direktivet för radioutrustning 12 juni 2016.
April 2018 träder nya förordningar i kraft för linbanor, gasanordningar och personlig
skyddsutrustning. Övriga befintliga EU-regler för produkter kommer att skrivas om också.
Direktiven och förordningarna är utvecklade för produkter inom den nya lagstiftningen av
den Europeiska Unionen och utmärkas genom ett effektivare regelverk så att
industriprodukter överensstämmer med säkerhetsbestämmelserna samt att skydda
offentliga intressen och se till att den inre marknaden fungerar effektivare.
Importörerna har nu tydliga skyldigheter i fråga om produkternas överensstämmelse med
kraven. Om en distributör eller en importör ändrar en produkt eller saluför den under eget
namn får en samma ansvar som tillverkaren för produkten. Dessutom är tillverkaren nu
alltid skyldig att utföra en ”tillfredsställande analys och bedömning av riskerna” och för alla
aktörer på EU-marknaden är spårbarhetskravet införts.
Eftersom de nya direktiven innebär en stor förändring för importörer, distributörer och
tillverkare, vill vi informera dig om dessa förändringar och kartlägga konsekvenserna.
Deltagare tar gärna med sig sina egna exempel så att alla kan vara med och jämföra med
de nya reglerna.
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Kursprogram
Eftermiddagen
kl 13:00 – 14:00

Inledning
Bakgrunder till EU:s lagstiftning om produkter
Den nya lagstiftningen för saluföring av produkter
CE-märkning definierad på nytt
Produktdirektiv och produktförordningar

Kort paus

kl 14:15 – 16:00

Aktörerna i produktleveranskedjan och deras skyldigheter
Konsekvenserna för samtliga direktiv
Följderna för diverse produktgrupper
Sammanfattning och avslutning
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