
Flæðirit yfir mismunandi leiðir að samræmismati  

HÖNNUN  FRAMLEIÐSLA 
Eining A / Innra eftirlit framleiðslu 

Framleiðandi:  -Sér um að tæknileg skjöl séu til reiðu fyrir yfirvöld innanlands  Framleiðandi: -Lýsir yfir að grunnkröfum um samræmi sé fullnægt 
          -Festir CE-merki á vöruna 
Aa:  -Íhlutun tilkynnts aðila     Aa/ Tilkynntur aðili -Rannsóknir á tilteknum þáttum vörunnar(1) 
          -Slembiathuganir á vörum.(1) 

Eining B / Gerðarprófun 
Framleiðandi leggur fram hjá tilnefndum aðila: 
  -Tæknileg skjöl 
  -Gerðareintak 
 
Tilnefndur aðili: -Gengur úr skugga um að grunnkröfur séu virtar 
  -Framkvæmir próf 
  -Gefur út gerðarprófunarvottorð 

 

Eining C / Gerðarsamræmi 
Framleiðandi: -Lýsir yfir að samræmiskröfum um viðurkennda gerð sé fullnægt 
  -Festir CE-merki á vöru 
Tilkynntur aðili: -Rannsóknir á tilteknum þáttum vörunnar(1) 
  -Slembiathuganir á vörum (1) 

Eining D / Gæðatrygging framleiðslu  / ÍST EN ISO 9001 
Framleiðandi: -Starfrækir viðurkennt gæðakerfi fyrir framleiðslu og prófun 
  -Lýsir yfir að samræmiskröfum um viðurkennda gerð sé fullnægt 
  -Festir CE-merki á vöruna 
Tilkynntur aðili: -Viðurkennir gæðakerfið 
  -Framkvæmir eftirlit með gæðakerfinu 

Eining E / Gæðatrygging vöru / ÍST EN ISO 9001 
Framleiðandi: -Starfrækir viðurkennt gæðakerfi fyrir skoðun og prófun 
  -Lýsir yfir að grunnkröfum um samræmi viðurkenndrar gerðar sé fullnægt 
  -Festir CE-merki á vöruna 
Tilkynntur aðili: -Viðurkennir gæðakerfið 

-Framkvæmir eftirlit með gæðakerfinu

Eining F / Vöruvottun 
Framleiðandi: -Lýsir yfir að grunnkröfum um samræmi viðurkenndrar gerðar sé fullnægt 
  -Festir CE-merki á vöruna 
Tilkynntur aðili: -Staðfesti að samræmiskröfum sé fullnægt 
  -Gefur út samræmisvottorð 

Eining G / Einingarsannprófun 
Framleiðandi: -Leggur fram tæknileg skjöl    Framleiðandi: -Leggur fram vöru   
          -Lýsir yfir samræmi 
          -Festir CE merki á vöruna 
        TIikynntur aðili: -Staðfestir að grunnkröfum sé fullnægt 
          -Gefur út samræmisvottorð 

Eining H / Full gæðatrygging / ÍST EN ISO 9001 
Framleiðandi: -Starfrækir viðurkennt gæðakerfi fyrir hönnun   Framleiðandi:  -Starfrækir viðurkennt gæðakerfi fyrir framleiðslu og prófun 
          -Lýsir yfir samræmi 
Tilkynntur aðili: -Hefur eftirlit með gæðakerfinu      -Festir CE merki á vöruna 
  -Staðfestir samræmi hönnunar (1)    Tilkynntur aðili:  -Framkvæmir eftirlit með gæðakerfinu    
  -Gefur út vottorð EB um hönnunarpróf (1)
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