Ο∆ΗΓΙΑ 1999/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 9ης Μαρτίου 1999
σχετικά µε το ραδιοεξοπλισµό και τον τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµό και
την αµοιβαία αναγνώριση της πιστότητας των εξοπλισµών αυτών
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100 Α,
την πρόταση της Επιτροπής(1),
τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 189 Β της συνθήκης(3),
υπό το πρίσµα του κοινού σχεδίου που εγκρίθηκε από την επιτροπή συνδιαλλαγής
στις 8 ∆εκεµβρίου 1998,
Εκτιµώντας:
(1) ότι ο τοµέας του ραδιοεξοπλισµού και τηλεπικοινωνιακού τερµατικού
εξοπλισµού είναι ουσιώδες µέρος της αγοράς των τηλεπικοινωνιών, η οποία µε τη
σειρά της είναι νευραλγικό στοιχείο της οικονοµίας στην Κοινότητα· ότι οι οδηγίες
που διέπουν τον τοµέα του τερµατικού εξοπλισµού τηλεπικοινωνιών δεν
καλύπτουν πλέον επαρκώς τις αναµενόµενες µεταβολές που οφείλονται στη νέα
τεχνολογία, τις εξελίξεις της αγοράς και τη νοµοθεσία περί δικτύων·
(2) ότι, σύµφωνα µε τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας που
αναφέρονται στο άρθρο 3 Β της συνθήκης, ο στόχος της δηµιουργίας µιας
ανοικτής ανταγωνιστικής ενιαίας αγοράς για τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό δεν
µπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη µέλη και δύναται συνεπώς να
επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο· ότι η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα
αναγκαία
όρια
για
την
επίτευξη
του
εν
λόγω
στόχου·
(3) ότι τα κράτη µέλη δύνανται να επικαλεστούν το άρθρο 36 της συνθήκης
προκειµένου να εξαιρέσουν κάποιες κατηγορίες εξοπλισµού από την παρούσα
οδηγία·
(4) ότι η οδηγία 98/13/ΕΚ(4) κωδικοποίησε τις διατάξεις για την προσέγγιση των
νοµοθεσιών των κρατών µελών των σχετικών µε τον τερµατικό εξοπλισµό
τηλεπικοινωνιών καθώς και των µέτρων για την αµοιβαία αναγνώριση της
πιστότητας αυτών των εξοπλισµών·
(5) ότι η εν λόγω οδηγία δεν καλύπτει σηµαντικό µέρος της αγοράς
ραδιοεξοπλισµού·
(6) ότι τα αγαθά διπλής χρήσεως υπόκεινται στο κοινοτικό καθεστώς ελέγχου των
εξαγωγών που θεσπίστηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 3381/94 του
Συµβουλίου(5)·
(7) ότι το ευρύ πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας απαιτεί νέους ορισµούς
των εννοιών του ραδιοεξοπλισµού και του τηλεπικοινωνιακού τερµατικού
εξοπλισµού· ότι ένα καθεστώς κανονιστικών ρυθµίσεων που στοχεύει στην
ανάπτυξη µιας ενιαίας αγοράς ραδιοεξοπλισµού και τηλεπικοινωνιακού τερµατικού
εξοπλισµού θα πρέπει να επιτρέπει στις επενδύσεις, την παραγωγή και τις
πωλήσεις να πραγµατοποιούνται συµβαδίζοντας µε τις εξελίξεις στην τεχνολογία
και την αγορά·
(8) ότι, δεδοµένης της αυξανόµενης σηµασίας του τηλεπικοινωνιακού τερµατικού
εξοπλισµού και του δικτύου που χρησιµοποιεί τη µετάδοση µέσω ραδιοκυµάτων
παράλληλα µε το συνδεδεµένο καλωδιακά εξοπλισµό, οποιαδήποτε ρύθµιση
σχετικά µε την κατασκευή, την εµπορία και τη χρήση ραδιοεξοπλισµού και
τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού θα πρέπει να καλύπτει και τις δύο
κατηγορίες τέτοιου είδους εξοπλισµού·

(9) ότι η οδηγία 98/10/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
26ης Φεβρουαρίου 1998, για την εφαρµογή της παροχής ανοικτού δικτύου (ΟΝΡ)
στη φωνητική τηλεφωνία και για την καθολική υπηρεσία για τις τηλεπικοινωνίες σε
ανταγωνιστικό περιβάλλον(6), απαιτεί από τις εθνικές κανονιστικές αρχές να
διασφαλίζουν τη δηµοσίευση στοιχείων προδιαγραφών τεχνικής διεπαφής για την
πρόσβαση στο δίκτυο µε σκοπό τη διασφάλιση ανταγωνιστικής αγοράς για την
προµήθεια τερµατικού εξοπλισµού·
(10) ότι οι στόχοι της οδηγίας 73/23/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 19ης Φεβρουαρίου
1973, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών των αναφεροµένων
στο ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιµοποιηθεί εντός ορισµένων
ορίων
τάσεως(7),
καλύπτουν
επαρκώς
το
ραδιοεξοπλισµό
και
τον
τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµό, αλλά χωρίς την επιβολή κατώτατου ορίου
τάσης·
(11) ότι οι συναφείς µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα απαιτήσεις
προστασίας της οδηγίας 89/336/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 3ης Μαΐου 1989, για
την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την
ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα(8), καλύπτουν επαρκώς το ραδιοεξοπλισµό και
τον τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµό·
(12) ότι το κοινοτικό δίκαιο προβλέπει ότι εµπόδια στην ελεύθερη διακίνηση
εµπορευµάτων εντός της Κοινότητας, τα οποία προέρχονται από διαφορές των
εθνικών νοµοθεσιών που αναφέρονται στην εµπορία των προϊόντων, µπορούν να
δικαιολογηθούν µόνο στο βαθµό που οι εθνικές απαιτήσεις είναι απαραίτητες και
αναλογικές· ότι, κατά συνέπεια, η εναρµόνιση των νοµοθεσιών πρέπει να
περιορισθεί στις απαιτήσεις αυτές που είναι απαραίτητες για την κάλυψη των
βασικών απαιτήσεων των αναφερόµενων στον ραδιοεξοπλισµό και τον
τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµό·
(13) ότι οι βασικές απαιτήσεις που αναφέρονται σε κατηγορία ραδιοεξοπλισµού και
τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού θα πρέπει να εξαρτώνται από το
χαρακτήρα και τις ανάγκες της εν λόγω κατηγορίας εξοπλισµού· ότι οι εν λόγω
απαιτήσεις πρέπει να εφαρµόζονται µε ευθυκρισία ώστε να µην παρεµποδίζεται η
τεχνολογική καινοτοµία ή η κάλυψη των αναγκών της οικονοµίας της ελεύθερης
αγοράς·
(14) ότι θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα ώστε ο ραδιοεξοπλισµός και ο
τηλεπικοινωνιακός τερµατικός εξοπλισµός να µην συνιστούν κάποιο κίνδυνο για
την υγεία, ο οποίος θα µπορούσε να αποφευχθεί·
(15) ότι οι τηλεπικοινωνίες είναι σηµαντικές για την ευηµερία και την απασχόληση
ατόµων µε ειδικές ανάγκες, που αποτελούν αξιόλογο και αυξανόµενο ποσοστό του
πληθυσµού της Ευρώπης· ότι ο ραδιοεξοπλισµός και ο τηλεπικοινωνιακός
τερµατικός εξοπλισµός θα πρέπει κατά συνέπεια, όποτε αυτό είναι δυνατό, να
σχεδιάζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µπορεί να χρησιµοποιείται από άτοµα µε
ειδικές ανάγκες χωρίς ανάγκη προσαρµογής ή µε ελάχιστες µόνο προσαρµογές·
(16) ότι ο ραδιοεξοπλισµός και ο τηλεπικοινωνιακός τερµατικός εξοπλισµός
µπορούν να παρέχουν ορισµένες λειτουργίες απαραίτητες για υπηρεσίες έκτακτης
ανάγκης·
(17) ότι ορισµένα χαρακτηριστικά θα πρέπει ίσως να εισαχθούν στο
ραδιοεξοπλισµό και τον τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµό προκειµένου να
αποτρέπεται η παραβίαση των προσωπικών στοιχείων και της ιδιωτικής ζωής του
χρήστη
και
του
συνδροµητή
ή/και
να
αποφεύγεται
η
απάτη·
(18) ότι σε ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να είναι χρήσιµη η διασυνεργασία µέσω
δικτύων µε άλλες συσκευές κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας και η σύνδεση
µε
διεπαφές
του
κατάλληλου
τύπου
σε
ολόκληρη
την
Κοινότητα·
(19) ότι θα πρέπει λοιπόν να είναι δυνατόν να καθορίζονται και να προστίθενται
συγκεκριµένες βασικές απαιτήσεις ως προς την ιδιωτική ζωή του χρήστη,
χαρακτηριστικά για άτοµα µε ειδικές ανάγκες, χαρακτηριστικά για υπηρεσίες
άµεσης βοήθειας ή/και χαρακτηριστικά για την αποτροπή της απάτης·
(20) ότι αναγνωρίζεται ότι, σε µια ανταγωνιστική αγορά, τα συστήµατα

εθελοντικής πιστοποίησης και σήµανσης, τα οποία αναπτύσσουν οι οργανώσεις
καταναλωτών, οι κατασκευαστές, οι οργανισµοί τηλεπικοινωνιών και οι άλλοι
βιοµηχανικοί φορείς συµβάλλουν στην άνοδο της ποιότητας και αποτελούν
χρήσιµο µέσο για τη βελτίωση της εµπιστοσύνης των καταναλωτών στα προϊόντα
και τις υπηρεσίες των τηλεπικοινωνιών· ότι τα κράτη µέλη µπορούν να
υποστηρίζουν τα συστήµατα αυτά· ότι τα εν λόγω συστήµατα θα πρέπει να
συµβιβάζονται
µε
τους
κανόνες
περί
ανταγωνισµού
της
συνθήκης·
(21) ότι θα πρέπει να παρεµποδίζεται η απαράδεκτη υποβάθµιση της υπηρεσίας για
άλλα πρόσωπα εκτός από το χρήστη του ραδιοεξοπλισµού και του
τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού· ότι οι κατασκευαστές των τερµατικών
θα πρέπει να κατασκευάζουν τον εξοπλισµό κατά τρόπο ώστε να παρεµποδίζει τη
βλάβη των δικτύων µε αποτέλεσµα την υποβάθµιση της υπηρεσίας, όταν τα δίκτυα
χρησιµοποιούνται υπό κανονικές επιχειρησιακές συνθήκες· ότι οι φορείς των
δικτύων θα πρέπει να κατασκευάζουν τα δίκτυά τους κατά τρόπο ώστε να µην
εξαναγκάζονται οι κατασκευαστές τερµατικού εξοπλισµού να λαµβάνουν
δυσανάλογα µέτρα για την πρόληψη της βλάβης των δικτύων· ότι το ευρωπαϊκό
ινστιτούτο τηλεπικοινωνιακών προτύπων (ETSI)θα πρέπει να λαµβάνει δεόντως
υπόψη αυτόν το στόχο κατά τη θέσπιση προτύπων σχετικά µε την πρόσβαση σε
δηµόσια δίκτυα·
(22) ότι θα πρέπει να εξασφαλίζεται η αποτελεσµατική χρήση των
ραδιοσυχνοτήτων προκειµένου να αποφεύγονται επιβλαβείς παρεµβολές· ότι θα
πρέπει να ενθαρρύνεται η αποτελεσµατικότερη δυνατή χρήση των περιορισµένων
πόρων όπως οι ραδιοσυχνότητες, σύµφωνα µε την εξέλιξη της τεχνολογίας·
(23) ότι οι εναρµονισµένες διεπαφές µεταξύ τερµατικών εξοπλισµών και δικτύων
τηλεπικοινωνίας συµβάλλουν στη δηµιουργία ανταγωνιστικών αγορών τόσο για
τους τερµατικούς εξοπλισµούς όσο και για τις υπηρεσίες δικτύου·
(24) ότι οι φορείς δηµόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων θα πρέπει, ωστόσο, να
έχουν τη δυνατότητα να καθορίζουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των διεπαφών
τους µε την επιφύλαξη των κανόνων ανταγωνισµού της συνθήκης· ότι θα πρέπει,
συνεπώς, να δηµοσιεύουν ακριβείς και επαρκείς τεχνικές προδιαγραφές για τις
διεπαφές αυτές που να επιτρέπουν στους κατασκευαστές να σχεδιάζουν
τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµό ανταποκρινόµενο στις απαιτήσεις της
παρούσας οδηγίας·
(25) ότι, ωστόσο, οι κανόνες ανταγωνισµού της συνθήκης καθώς και η οδηγία
88/301/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 16ης Μαΐου 1988, σχετικά µε τον ανταγωνισµό
στις αγορές τηλεπικοινωνιακών τερµατικών εξοπλισµών(9), θεσπίζουν την αρχή
της ίσης, διαφανούς και αµερόληπτης µεταχείρισης όλων των τεχνικών
προδιαγραφών που έχουν κανονιστικές επιπτώσεις· ότι, ως εκ τούτου, είναι
καθήκον της Κοινότητας και των κρατών µελών να εξασφαλίζουν την
ουδετερότητα του κανονιστικού πλαισίου που θεσπίζεται µε την παρούσα οδηγία
µετά από διαβουλεύσεις µε τους επιχειρηµατικούς φορείς·
(26) ότι είναι καθήκον των ευρωπαϊκών οργανώσεων τυποποίησης και ιδίως του
ETSI να εξασφαλίζουν την κατάλληλη ενηµέρωση των εναρµονισµένων προτύπων
και τη διατύπωσή τους µε τρόπο που δεν επιδέχεται παρερµηνείες· ότι η θέσπιση,
η ερµηνεία και η εφαρµογή εναρµονισµένων προτύπων συνιστούν πολύ
ειδικευµένους τοµείς αυξανόµενης τεχνικής πολυπλοκότητας· ότι τα καθήκοντα
από
τους
αυτά
απαιτούν
την
ενεργό
συµµετοχή
εµπειρογνωµόνων
επιχειρηµατικούς φορείς· ότι ενίοτε απαιτείται εσπευσµένη ερµηνεία ή διόρθωση
των εναρµονισµένων προτύπων που δεν είναι δυνατόν να γίνει µε τις συνήθεις
διαδικασίες των ευρωπαϊκών οργανισµών τυποποίησης που λειτουργούν σύµφωνα
µε την οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
22ας Iουνίου 1998, για την καθιέρωση µιας διαδικασίας πληροφόρησης στον
τοµέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά µε τις
υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών(10)·
(27) ότι, για τη διασφάλιση του δηµοσίου συµφέροντος είναι επιθυµητή η ύπαρξη
εναρµονισµένων προτύπων σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατά το σχεδιασµό και την
παραγωγή ραδιοεξοπλισµού και τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού· ότι η

συµµόρφωση προς τα εν λόγω εναρµονισµένα πρότυπα αποτελεί τεκµήριο της
πιστότητας προς τις βασικές απαιτήσεις· ότι επιτρέπονται και άλλα µέσα απόδειξης
της πιστότητας προς τις βασικές απαιτήσεις·
(28) ότι ο καθορισµός αναγνωριστικών κωδικών κατηγορίας εξοπλισµού θα πρέπει
να βασίζεται στην πείρα της CEPT/ERC και των αρµόδιων ευρωπαϊκών οργανισµών
τυποποίησης για θέµατα ραδιοεπικοινωνίας· ότι πρέπει να ενθαρρύνονται, εφόσον
είναι δυνατόν, και άλλες µορφές συνεργασίας µε τους φορείς αυτούς·
(29) ότι, για να παρακολουθεί η Επιτροπή αποτελεσµατικά τον έλεγχο της αγοράς,
τα κράτη µέλη θα πρέπει να παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες αναφορικά µε
τους τύπους διεπαφών, τα ακατάλληλα ή ανακριβώς εφαρµοζόµενα εναρµονισµένα
πρότυπα, τους κοινοποιηµένους οργανισµούς και τις εποπτεύουσες αρχές·
(30) ότι οι κοινοποιηµένοι οργανισµοί και οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να
ανταλλάσσουν πληροφορίες για τον ραδιοεξοπλισµό και τον τηλεπικοινωνιακό
τερµατικό εξοπλισµό προκειµένου να καθίσταται εφικτή η αποτελεσµατική εποπτεία
της αγοράς· ότι η συνεργασία αυτή θα πρέπει, όσο γίνεται περισσότερο, να κάνει
χρήση ηλεκτρονικών µέσων· ότι, ιδίως, η συνεργασία αυτή θα πρέπει να δίνει στις
εθνικές αρχές τη δυνατότητα να ενηµερώνονται σχετικά µε ραδιοεξοπλισµούς που
εισέρχονται στην αγορά τους και οι οποίοι λειτουργούν σε συχνότητες που δεν
είναι εναρµονισµένες στην Κοινότητα·
(31) ότι οι κατασκευαστές θα πρέπει να κοινοποιούν στα κράτη µέλη την πρόθεσή
τους να διαθέσουν στην αγορά ραδιοεξοπλισµό που χρησιµοποιεί ζώνες
συχνοτήτων των οποίων η χρήση δεν είναι εναρµονισµένη σε όλη την Κοινότητα·
ότι συνεπώς τα κράτη µέλη πρέπει να θεσπίσουν διαδικασίες για αυτές τις
κοινοποιήσεις· ότι οι διαδικασίες αυτές θα πρέπει να είναι ανάλογες και να µην
αποτελούν πρόσθετη διαδικασία αξιολόγησης της πιστότητας εκτός των
προβλεπόµενων στα παραρτήµατα IV και V ότι οι διαδικασίες αυτές θα πρέπει να
είναι εναρµονισµένες και κατά προτίµηση να εφαρµόζονται µε ηλεκτρονικά µέσα
και µονοαπευθυντική διαδικασία (one stop shopping)·
(32) ότι θα πρέπει να επιτρέπεται η ελεύθερη κυκλοφορία ραδιοεξοπλισµού και
τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού που συµµορφούται µε τις σχετικές
βασικές απαιτήσεις· ότι η θέση σε λειτουργία του εξοπλισµού αυτού θα πρέπει να
επιτρέπεται για το σκοπό για τον οποίο προβλέπεται· ότι η θέση σε λειτουργία
µπορεί να υπόκειται σε άδειες για τη χρήση του φάσµατος των ραδιοσυχνοτήτων
και την παροχή της σχετικής υπηρεσίας·
(33) ότι, για σκοπούς εµπορικών και άλλων εκθέσεων κ.λπ., πρέπει να είναι
δυνατή η επίδειξη ραδιοεξοπλισµού και τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού
που δεν συµµορφώνεται προς την παρούσα οδηγία· ότι, ωστόσο, τα
ενδιαφερόµενα µέρη θα πρέπει να ενηµερώνονται κατά τρόπο επαρκή ότι ο
συγκεκριµένος εξοπλισµός δεν συµµορφώνεται και δεν µπορεί να αγοραστεί στην
κατάσταση αυτή· ότι τα κράτη µέλη µπορούν να περιορίζουν τη θέση σε λειτουργία,
συµπεριλαµβανοµένης
της
ενεργοποίησης,
τέτοιου
είδους
εκτιθέµενου
ραδιοεξοπλισµού για λόγους που άπτονται της αποτελεσµατικής και ορθής
χρησιµοποίησης του ραδιοφωνικού φάσµατος, της αποφυγής των επιβλαβών
παρεµβολών ή ζητηµάτων δηµόσιας υγείας·
(34) ότι οι ραδιοσυχνότητες κατανέµονται σε εθνικό επίπεδο και, στο µέτρο που
δεν έχουν εναρµονιστεί, παραµένουν στην αποκλειστική αρµοδιότητα των κρατών
µελών· ότι πρέπει να περιληφθεί ρήτρα διασφάλισης η οποία να επιτρέπει στα
κράτη µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 36 της συνθήκης, να απαγορεύουν, να
περιορίζουν ή να απαιτούν την απόσυρση από την οικεία αγορά του
ραδιοεξοπλισµού ο οποίος έχει προκαλέσει, ή ευλόγως θεωρείται ότι θα προκαλέσει
επιβλαβείς παρεµβολές· ότι οι παρεµβολές µε τις εθνικώς κατανεµόµενες
ραδιοσυχνότητες συνιστούν βάσιµο λόγο για τη λήψη µέτρων διασφάλισης από τα
κράτη µέλη·
(35) ότι οι κατασκευαστές ευθύνονται για τις ζηµίες που προκαλούνται από τις
ελαττωµατικές συσκευές τους σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας 85/374/ΕΟΚ
του Συµβουλίου(11)· ότι, µε την επιφύλαξη της ευθύνης του κατασκευαστή, κάθε

πρόσωπο που εισάγει επαγγελµατικά στην Κοινότητα συσκευές προς πώληση
ευθύνεται σύµφωνα µε την εν λόγω οδηγία· ότι ο κατασκευαστής, ο
εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη
διάθεση της συσκευής στην κοινοτική αγορά ευθύνονται σύµφωνα µε την
νοµοθεσία των κρατών µελών περί συµβατικής και εξωσυµβατικής ευθύνης·
(36) ότι τα µέτρα που ενδείκνυται να ληφθούν από τα κράτη µέλη ή την Επιτροπή
όταν συσκευή, δηλωµένη ως σύµφωνη µε τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας,
προκαλεί σοβαρές ζηµίες σε δίκτυο ή επιβλαβείς ραδιοηλεκτρικές παρεµβολές,
πρέπει να καθορίζονται σύµφωνα µε τις γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου και,
ειδικότερα, τις αρχές της αντικειµενικότητας, της αναλογικότητας και της
αποφυγής των διακρίσεων·
(37) ότι στις 22 Iουλίου 1993 το Συµβούλιο εξέδωσε την απόφαση 93/465/ΕΟΚ
για τις ενότητες που αφορούν τις διάφορες φάσεις των διαδικασιών αξιολόγησης
της πιστότητας και τους κανόνες επίθεσης και χρήσης της σήµανσης πιστότητας
"CE"
που
προορίζονται
να
χρησιµοποιηθούν
στις
οδηγίες
τεχνικής
εναρµόνισης(12)· ότι οι εφαρµοστέες διαδικασίες αξιολόγησης της πιστότητας θα
πρέπει να επιλέγονται κατά προτίµηση από τις υφιστάµενες ενότητες που ορίζονται
στην εν λόγω απόφαση·
(38) ότι τα κράτη µέλη µπορούν να ζητούν τη διαπίστευση, σύµφωνα µε τα
κατάλληλα ευρωπαϊκά πρότυπα, των κοινοποιηµένων οργανισµών τους οποίους
ορίζουν και των εποπτευουσών αρχών τους·
(39) ότι η συµµόρφωση του ραδιοεξοπλισµού και τηλεπικοινωνιακού τερµατικού
εξοπλισµού προς τις απαιτήσεις των οδηγιών 73/23/ΕΟΚ και 89/336/ΕΟΚ θα
πρέπει να µπορεί να καταδεικνύεται χρησιµοποιώντας τις διαδικασίες που ορίζονται
σε αυτές τις οδηγίες όταν η συσκευή εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής τους· ότι,
συνεπώς, η διαδικασία του άρθρου 10 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/336/ΕΟΚ
µπορεί να χρησιµοποιείται εκεί όπου η εφαρµογή εναρµονισµένων προτύπων
παρέχει τεκµήριο πιστότητας προς τις απαιτήσεις προστασίας· ότι η διαδικασία του
άρθρου 10 παράγραφος 2 µπορεί να εφαρµόζεται εκεί όπου ο κατασκευαστής δεν
έχει εφαρµόσει εναρµονισµένα πρότυπα ή εκεί όπου αυτά δεν υπάρχουν·
(40) ότι οι κοινοτικές επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν πραγµατική και συγκρίσιµη
πρόσβαση στις αγορές τρίτων χωρών και να τυγχάνουν σε αυτές µεταχείρισης
παρόµοιας µε εκείνη που ισχύει στην Κοινότητα για τις επιχειρήσεις που ανήκουν
πλήρως, ελέγχονται µέσω πλειοψηφικής ιδιοκτησίας ή ελέγχονται στην πράξη από
υπηκόους των αντίστοιχων τρίτων χωρών·
(41) ότι είναι σκόπιµη η συγκρότηση επιτροπής που θα συµπεριλάβει τα µέρη που
εµπλέκονται άµεσα στην εφαρµογή των κανονιστικών ρυθµίσεων για τον
ραδιοεξοπλισµό και τον τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµό, ιδίως τους
εθνικούς οργανισµούς αξιολόγησης της πιστότητας και τους εθνικούς οργανισµούς
που είναι υπεύθυνοι για την εποπτεία της αγοράς, προκειµένου να επικουρούν την
Επιτροπή στην επίτευξη εναρµονισµένης και αναλογικής εφαρµογής των
ρυθµίσεων ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς και του ευρύτερου
κοινού· ότι, σε ενδεδειγµένες περιπτώσεις, θα πρέπει να γίνεται διαβούλευση µε
εκπροσώπους των τηλεπικοινωνιακών οργανισµών, των χρηστών, των
καταναλωτών,
των
κατασκευαστών
και
των
παρεχόντων
υπηρεσίες·
(42) ότι στις 20 ∆εκεµβρίου 1994 συνήφθη συµφωνία για ένα ">ISO_1>modus
vivendi" >ISO_7>µεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της
Επιτροπής, ως προς τα εκτελεστικά µέτρα που θα ισχύουν για όσες πράξεις
εκδίδονται µε τη διαδικασία του άρθρου 189 Β της συνθήκης(13)·
(43) ότι η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί την υλοποίηση και την πρακτική
εφαρµογή της παρούσας οδηγίας και άλλων σχετικών οδηγιών και θα προβεί σε
ενέργειες για τη διασφάλιση του συντονισµού της εφαρµογής όλων των σχετικών
οδηγιών προκειµένου να αποφευχθούν τυχόν επιδράσεις στον τηλεπικοινωνιακό
εξοπλισµό που επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία ή προκαλούν ζηµίες σε περιουσία·
(44) ότι η λειτουργία της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να επενεξεταστεί σε εύθετο
χρόνο υπό το φως της εξέλιξης στον τοµέα τηλεπικοινωνιών και της πείρας που θα
αποκοµιστεί από την εφαρµογή των βασικών απαιτήσεων και των διαδικασιών

αξιολόγησης της πιστότητας που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία·
(45) ότι, µε τις τροποποιήσεις του κανονιστικού καθεστώτος, είναι απαραίτητη η
εξασφάλιση οµαλής µετάβασης από το προηγούµενο καθεστώς ώστε να
αποφευχθεί
αποδιοργάνωση
της
αγοράς
και
νοµική
ασάφεια·
(46) ότι η παρούσα οδηγία αντικαθιστά την οδηγία 98/13/ΕΚ, η οποία ως εκ
τούτου θα πρέπει να καταργηθεί· ότι οι οδηγίες 73/23/ΕΟΚ και 89/336/ΕΟΚ δεν θα
εφαρµόζονται εφεξής σε συσκευές που υπάγονται στην παρούσα οδηγία
εξαιρουµένων των απαιτήσεων προστασίας και ασφάλειας και ορισµένων
διαδικασιών αξιολόγησης της πιστότητας,
ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓIΑ:
ΚΕΦΑΛΑIΟ I ΓΕΝΙΚΑ
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής και στόχοι
1. Η παρούσα οδηγία καθιερώνει κανονιστικό πλαίσιο για τη διάθεση στην αγορά,
την ελεύθερη κυκλοφορία και τη θέση σε λειτουργία στην Κοινότητα
ραδιοεξοπλισµού
και
τηλεπικοινωνιακού
τερµατικού
εξοπλισµού.
2. Όταν η συσκευή όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο α) περιλαµβάνει, ως
αναπόσπαστο µέρος, ή ως εξάρτηµα:
α) ιατροτεχνολογικό προϊόν κατά την έννοια του άρθρου 1 της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ
του Συµβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1993, περί των ιατροτεχνολογικών
προϊόντων(14)
ή
β) ενεργό εµφυτεύσιµο ιατρικό βοήθηµα κατά την έννοια του άρθρου 1 της
οδηγίας 90/385/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 20ής Iουνίου 1990, για την προσέγγιση
των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα ενεργά εµφυτεύσιµα ιατρικά
βοηθήµατα(15),
η συσκευή διέπεται από την παρούσα οδηγία, µε την επιφύλαξη της εφαρµογής
των οδηγιών 93/42/ΕΟΚ και 90/385/ΕΟΚ στο ιατροτεχνολογικό προϊόν και το
ενεργό εµφυτεύσιµο ιατρικό βοήθηµα, αντιστοίχως.
3. Όταν η συσκευή αποτελεί κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή τεχνική µονάδα
οχήµατος κατά την έννοια της οδηγίας 72/245/ΕΟΚ του Συµβουλίου(16), για τα
ραδιοηλεκτρικά παράσιτα (ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα) των οχηµάτων ή
κατασκευαστικό στοιχείο ή χωριστή τεχνική µονάδα οχήµατος κατά την έννοια του
άρθρου 1 της οδηγίας 92/61/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 30ής Ιουνίου 1992, περί
εγκρίσεως τύπου των δικύκλων ή τρικύκλων οχηµάτων µε κινητήρα(17), η
συσκευή διέπεται από την παρούσα οδηγία µε την επιφύλαξη της εφαρµογής της
οδηγίας 72/245/ΕΟΚ ή της οδηγίας 92/61/ΕΟΚ, αντιστοίχως.
4. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στον εξοπλισµό που αναφέρεται στο
παράρτηµα I.
5. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται στις συσκευές που χρησιµοποιούνται
αποκλειστικά για δραστηριότητες που αφορούν τη δηµόσια ασφάλεια, την άµυνα,
την κρατική ασφάλεια (συµπεριλαµβανοµένης της οικονοµικής ευηµερίας του
κράτους στην περίπτωση δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε θέµατα κρατικής
ασφαλείας) και για δραστηριότητες του κράτους στον τοµέα του ποινικού δικαίου.
Άρθρο 2
Ορισµοί
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:
α) "συσκευή": κάθε εξοπλισµός που είναι είτε ραδιοεξοπλισµός είτε
τηλεπικοινωνιακός τερµατικός εξοπλισµός είτε και τα δύο·
β) "τηλεπικοινωνιακός τερµατικός εξοπλισµός": προϊόν που επιτρέπει την
επικοινωνία, ή σχετικό κατασκευαστικό στοιχείο του, το οποίο έχει σχεδιαστεί για
να συνδέεται άµεσα ή έµµεσα καθ' οιονδήποτε τρόπο µε διεπαφές δηµόσιων

τηλεπικοινωνιακών
δικτύων
(δηλαδή
τηλεπικοινωνιακών
δικτύων
που
χρησιµοποιούνται πλήρως ή εν µέρει για την παροχή τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών που είναι προσιτές στο κοινό)·
γ) "ραδιοεξοπλισµός": προϊόν ή σχετικό κατασκευαστικό στοιχείο του, το οποίο
είναι ικανό να αποκαταστήσει επικοινωνία µέσω εκποµπής ή/και λήψης
ραδιοκυµάτων και το οποίο χρησιµοποιεί φάσµα που έχει παραχωρηθεί στις
επίγειες/δορυφορικές ραδιοεπικοινωνίες·
δ) "ραδιοκύµατα": ηλεκτροµαγνητικά κύµατα συχνότητας µεταξύ 9 kHz και 3000
GHz, που µεταδίδονται στο διάστηµα χωρίς τεχνητό οδηγό·
ε) "∆ιεπαφή":
i) σηµείο απόληξης δικτύου, το οποίο είναι ένα σηµείο υλικής σύνδεσης στο οποίο
παρέχεται στο χρήστη πρόσβαση στο δηµόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, ή/και
ii) >ISO_7>ερτζιανή διεπαφή που προσδιορίζει τη ραδιοεπικοινωνιακή οδό µεταξύ
ραδιοεξοπλισµού
και οι τεχνικές προδιαγραφές τους.
στ) "κατηγορία εξοπλισµού": κατηγορία που προσδιορίζει συγκεκριµένους τύπους
συσκευών οι οποίοι θεωρούνται παρόµοιοι βάσει της παρούσας οδηγίας και τις
διεπαφές για τις οποίες έχουν σχεδιαστεί οι συσκευές. Οι συσκευές µπορούν να
ανήκουν σε περισσότερες της µιας κατηγορίες εξοπλισµού·
ζ) "τεχνικός φάκελος κατασκευής": φάκελος στον οποίο περιγράφεται η συσκευή
και παρέχονται πληροφορίες και επεξηγήσεις για τον τρόπο µε τον οποίο έχουν
τηρηθεί οι εφαρµοστέες βασικές απαιτήσεις·
η) "εναρµονισµένο πρότυπο": τεχνική προδιαγραφή που έχει εγκριθεί από
αναγνωρισµένο οργανισµό τυποποίησης κατόπιν εντολής της Επιτροπής σύµφωνα
µε τις διαδικασίες που ορίζει η οδηγία 98/34/ΕΚ µε σκοπό την καθιέρωση
ευρωπαϊκής απαίτησης, η συµµόρφωση προς την οποία δεν είναι υποχρεωτική·
θ) "επιβλαβής παρεµβολή": παρεµβολή η οποία θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία
υπηρεσίας ραδιοπλοήγησης ή άλλων υπηρεσιών ασφαλείας ή η οποία καθ'
οιονδήποτε τρόπο υποβαθµίζει σοβαρά, εµποδίζει, ή επανειληµµένα διακόπτει µια
ραδιοεπικοινωνιακή υπηρεσία που λειτουργεί σύµφωνα µε τους εφαρµοστέους
κοινοτικούς ή εθνικούς κανονισµούς.
Άρθρο 3
Βασικές απαιτήσεις
1. Οι ακόλουθες βασικές απαιτήσεις ισχύουν για όλες τις συσκευές:
α) η προστασία της υγείας ή της ασφάλειας των χρηστών καθώς και οποιουδήποτε
άλλου προσώπου, συµπεριλαµβανοµένων των στόχων της οδηγίας 73/23/ΕΟΚ,
όσον αφορά τις απαιτήσεις ασφαλείας, αλλά χωρίς την επιβολή κατώτατου ορίου
τάσης·
β) οι απαιτήσεις προστασίας της οδηγίας 89/336/ΕΟΚ, όσον αφορά την
ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα,
2. Ο ραδιοεξοπλισµός πρέπει επιπλέον να κατασκευάζεται κατά τρόπο που να
χρησιµοποιεί
αποτελεσµατικά
το
φάσµα
που
έχει
παραχωρηθεί
στις
επίγειες/δορυφορικές ραδιοεπικοινωνίες και τις τροχιακές δυνατότητες, ώστε να
αποφεύγονται οι επιβλαβείς παρεµβολές.
3. Με τη διαδικασία του άρθρου 15, η Επιτροπή µπορεί να αποφασίσει ότι οι
συσκευές ορισµένων κατηγοριών εξοπλισµού ή συγκεκριµένων τύπων, πρέπει να
κατασκευάζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε:
α) να υπάρχει διαλειτουργία µέσω δικτύων µε άλλες συσκευές και να µπορούν να
συνδέονται µε διεπαφές κατάλληλου τύπου σε ολόκληρη την Κοινότητα ή/και
β) να µην βλάπτονται το δίκτυο ή η λειτουργία του ούτε να γίνεται κατάχρηση των
πόρων του δικτύου µε αποτέλεσµα την απαράδεκτη υποβάθµιση της υπηρεσίας
ή/και
γ) να περιλαµβάνουν διασφαλίσεις της προστασίας των δεδοµένων προσωπικού

χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής του χρήστη και του συνδροµητή, ή/και
δ) να υποστηρίζουν ορισµένες λειτουργίες που εξασφαλίζουν την αποφυγή της
απάτης ή/και
ε) να υποστηρίζουν ορισµένες λειτουργίες που εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε
υπηρεσίες άµεσης βοήθειας ή/και
στ) να υποστηρίζουν ορισµένες λειτουργίες προκειµένου να διευκολύνεται η
χρησιµοποίησή τους από άτοµα µε ειδικές ανάγκες.
Άρθρο 4
Κοινοποίηση και δηµοσίευση των προδιαγραφών διεπαφής
1. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις διεπαφές που έχουν ρυθµίσει,
εφόσον δεν έχουν κοινοποιηθεί δυνάµει των διατάξεων της οδηγίας 98/34/ΕΚ. Η
Επιτροπή, αφού ζητήσει τη γνώµη της επιτροπής µε τη διαδικασία του άρθρου 15,
θεσπίζει την ισοδυναµία µεταξύ των κοινοποιηµένων διεπαφών και καθορίζει έναν
αναγνωριστικό κωδικό κατηγορίας εξοπλισµού, λεπτοµέρειες του οποίου
δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
2. Κάθε κράτος µέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή τους τύπους των διεπαφών που
προσφέρονται στο εν λόγω κράτος από τους φορείς εκµετάλλευσης των δηµόσιων
τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω φορείς
εκµετάλλευσης δηµοσιεύουν ακριβείς και επαρκείς τεχνικές προδιαγραφές όλων
αυτών των διεπαφών πριν καταστούν προσιτές στο κοινό οι υπηρεσίες που
παρέχονται µέσω των διεπαφών αυτών, και ότι δηµοσιεύουν τακτικά τις
ενηµερωµένες προδιαγραφές. Οι προδιαγραφές πρέπει να είναι αρκετά λεπτοµερείς
ώστε να επιτρέπουν το σχεδιασµό τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού που
µπορεί να χρησιµοποιεί όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται µέσω της αντίστοιχης
διεπαφής. Οι προδιαγραφές πρέπει να περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, όλες τις
πληροφορίες που απαιτούνται για να µπορούν οι κατασκευαστές να
πραγµατοποιούν, κατά την επιλογή τους, τις σχετικές δοκιµές των βασικών
απαιτήσεων που ισχύουν για τον τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµό. Τα κράτη
µέλη εξασφαλίζουν ότι οι προδιαγραφές αυτές διατίθενται εύκολα από τους φορείς
εκµετάλλευσης.
Άρθρο 5
Εναρµονισµένα πρότυπα
1. Εφόσον η συσκευή ανταποκρίνεται στα οικεία εναρµονισµένα πρότυπα, ή σε
µέρη των προτύπων αυτών, των οποίων οι αριθµοί αναφοράς έχουν δηµοσιευθεί
στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τα κράτη µέλη τεκµαίρουν
ότι υπάρχει συµµόρφωση µε τις βασικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3,
όπως καλύπτονται από τα εν λόγω εναρµονισµένα πρότυπα ή τα µέρη των
προτύπων.
2. Σε περίπτωση που κράτος µέλος ή η Επιτροπή κρίνει ότι η συµµόρφωση προς
εναρµονισµένο πρότυπο δεν εξασφαλίζει συµµόρφωση προς τις βασικές απαιτήσεις
που αναφέρονται στο άρθρο 3 τις οποίες προορίζεται να καλύψει το πρότυπο αυτό,
η Επιτροπή ή το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος θέτει το ζήτηµα ενώπιον της
επιτροπής.
3. Εφόσον υπάρχουν ελλείψεις στα εναρµονισµένα πρότυπα σε σχέση µε τις
ουσιώδεις απαιτήσεις, η Επιτροπή, αφού ζητήσει τη γνώµη της επιτροπής και
σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 14, µπορεί να δηµοσιεύσει στην Επίσηµη
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατευθυντήριες γραµµές για την
ερµηνεία εναρµονισµένων προτύπων ή τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η τήρηση
του συγκεκριµένου προτύπου συνιστά τεκµήριο συµµόρφωσης. Μετά από
διαβούλευση µε την επιτροπή και σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 14, η
Επιτροπή µπορεί να αποσύρει εναρµονισµένα πρότυπα µε δηµοσίευση
ανακοίνωσης
στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.

Άρθρο 6
∆ιάθεση στην αγορά
1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι η συσκευή διατίθεται στην αγορά µόνον
εφόσον συµµορφούται προς τις ενδεδειγµένες βασικές απαιτήσεις που
προβλέπονται στο άρθρο 3 και προς τις άλλες σχετικές διατάξεις της παρούσας
οδηγίας όταν εγκαθίσταται και συντηρείται κατάλληλα και χρησιµοποιείται για τον
προορισµό της. ∆εν υπόκειται σε περαιτέρω εθνική ρύθµιση όσον αφορά τη
διάθεση στην αγορά.
2. Κατά τη λήψη απόφασης σχετικά µε την εφαρµογή βασικών απαιτήσεων
δυνάµει του άρθρου 3, παράγραφος 3, η Επιτροπή καθορίζει την ηµεροµηνία
εφαρµογής των απαιτήσεων. Εφόσον καθορίζεται ότι µια κατηγορία εξοπλισµού
οφείλει να συµµορφώνεται προς συγκεκριµένες βασικές απαιτήσεις δυνάµει του
άρθρου 3 παράγραφος 3, οποιαδήποτε συσκευή της εν λόγω κατηγορίας
εξοπλισµού τεθεί για πρώτη φορά στην αγορά πριν από την ηµεροµηνία
εφαρµογής της σχετικής απόφασης της Επιτροπής µπορεί να εξακολουθήσει να
διατίθεται στην αγορά επί εύλογο χρονικό διάστηµα. Τόσο η ηµεροµηνία
εφαρµογής όσο και το χρονικό διάστηµα πρέπει να καθορίζονται από την Επιτροπή
µε τη διαδικασία του άρθρου 14.
3. Tα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι ο κατασκευαστής ή το πρόσωπο που είναι
υπέθυνο για τη διάθεση της συσκευής στην αγορά παρέχει στο χρήστη
πληροφορίες για τον προορισµό της συσκευής, µαζί µε τη δήλωση της πιστότητας
προς τις βασικές απαιτήσεις. Προκειµένου για ραδιοεξοπλισµό, οι πληροφορίες
αυτές πρέπει να επαρκούν για τον προσδιορισµό, επί της συσκευασίας και στις
οδηγίες χρήσης της συσκευής, των κρατών µελών ή της γεωγραφικής περιοχής
εντός ενός κράτους µέλους όπου προορίζεται να χρησιµοποιηθεί ο εξοπλισµός και
ειδοποιούν το χρήστη µε σήµανση επί της συσκευής, που αναφέρεται στο
παράρτηµα VII σηµείο 5, όσον αφορά τους δυνητικούς περιορισµούς ή απαιτήσεις
άδειας για τη χρήση του ραδιοεξοπλισµού σε ορισµένα κράτη µέλη. Προκειµένου
για τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµό, οι πληροφορίες αυτές πρέπει να
επαρκούν για να προσδιορίζονται οι διεπαφές των δηµόσιων τηλεπικοινωνιακών
δικτύων µε τα οποία η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να συνδέεται. Οι πληροφορίες
αυτές πρέπει να εµφαίνονται σαφώς σε όλες τις συσκευές.
4. Στην περίπτωση ραδιοεξοπλισµού που χρησιµοποιεί ζώνες συχνοτήτων η χρήση
των οποίων δεν είναι εναρµονισµένη σε ολόκληρη την Κοινότητα, ο
κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του που είναι εγκατεστηµένος
στην Κοινότητα ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση της συσκευής
στην αγορά κοινοποιούν, στην εθνική αρχή του οικείου κράτους µέλους που είναι
αρµόδια για τη διαχείριση του φάσµατος των συχνοτήτων, την πρόθεσή τους για
διάθεση στην εθνική αγορά του εξοπλισµού αυτού.
Η κοινοποίηση αυτή εκδίδεται τουλάχιστον τέσσερις εβδοµάδες πριν από τη
διάθεση στην αγορά του προϊόντος και παρέχει πληροφορίες για τα
ραδιοχαρακτηριστικά του εξοπλισµού (ιδιαίτερα τις ζώνες συχνοτήτων, το
διάστηµα µεταξύ διαύλων, τον τύπο της διαµόρφωσης και την ισχύ της
ραδιοσυχνότητας) και τον αναγνωριστικό αριθµό του κοινοποιηµένου οργανισµού
που αναφέρεται στα παραρτήµατα IV ή V.
Άρθρο 7
Θέση σε λειτουργία και δικαίωµα σύνδεσης
1. Τα κράτη µέλη επιτρέπουν τη θέση της συσκευής σε λειτουργία για το σκοπό για
τον οποίο έχει σχεδιαστεί όταν συµµορφούται προς τις αντίστοιχες βασικές
απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της
παρούσας οδηγίας.
2. Παρά την παράγραφο 1 και µε την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που
συνδέονται µε την άδεια παροχής της σχετικής υπηρεσίας σύµφωνα µε το
κοινοτικό δίκαιο, τα κράτη µέλη µπορούν να περιορίζουν τη θέση σε λειτουργία

ραδιοεξοπλισµού µόνο για λόγους που αφορούν την αποτελεσµατική και
κατάλληλη χρήση του φάσµατος των ραδιοσυχνοτήτων, την αποφυγή επιβλαβών
παρεµβολών ή θέµατα δηµόσιας υγείας.
3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι
φορείς εκµετάλλευσης των δηµοσίων τηλεπικοινωνιακών δικτύων δεν αρνούνται
τη σύνδεση τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού σε κατάλληλες διεπαφές για
τεχνικούς λόγους, εφόσον ο εν λόγω εξοπλισµός συµµορφούται προς τις
εφαρµοστέες απαιτήσεις του άρθρου 3.
4. Όταν ένα κράτος µέλος θεωρεί ότι µια συσκευή που έχει δηλωθεί ως τηρούσα
τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, δηµιουργεί σοβαρές βλάβες σε ένα δίκτυο ή
επιβλαβείς ραδιοεπικοινωνιακές παρεµβολές ή βλάβη στο δίκτυο ή τη λειτουργία
του, µπορεί να επιτρέπει στο φορέα εκµετάλλευσης να αρνείται τη σύνδεση, να
αποσυνδέει ή να παύει να παρέχει υπηρεσία από τη συσκευή αυτή. Τα κράτη µέλη
κοινοποιούν κάθε τέτοια άδεια στην Επιτροπή, η οποία συγκαλεί την επιτροπή
προκειµένου να γνωµοδοτήσει. Αφού ζητηθεί η γνώµη της επιτροπής, η Επιτροπή
µπορεί να κινεί τις διαδικασίες του άρθρου 5 παράγραφοι 2 και 3. Η Επιτροπή και
τα κράτη µέλη δύνανται να λαµβάνουν και άλλα κατάλληλα µέτρα.
5. Σε έκτακτες περιπτώσεις οι φορείς εκµετάλλευσης µπορούν να αποσυνδέουν
συσκευές, εφόσον τούτο απαιτείται επειγόντως για την προστασία του δικτύου και
εφόσον µπορεί να παρασχεθεί στο χρήστη εναλλακτική δυνατότητα χωρίς
καθυστέρηση και χωρίς κόστος γι' αυτόν. Οι φορείς εκµετάλλευσης ενηµερώνουν
αµέσως την εθνική αρχή που είναι αρµόδια για την εφαρµογή της παραγράφου 4
και του άρθρου 9.
Άρθρο 8
Ελεύθερη κυκλοφορία συσκευών
1. Τα κράτη µέλη δεν απαγορεύουν, περιορίζουν ή θέτουν εµπόδια στην εµπορία
και εγκατάσταση στην επικράτειά τους συσκευών µε το σήµα CE που αναφέρεται
στο παράρτηµα VII και το οποίο δηλώνει τη συµµόρφωσή τους προς όλες τις
διατάξεις της παρούσας οδηγίας, συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών για την
αξιολόγηση της πιστότητας, οι οποίες αναφέρονται στο κεφάλαιο II. Τούτο ισχύει
µε την επιφύλαξη του άρθρου 6 παράγραφος 4, του άρθρου 7 παράγραφος 2 και
του άρθρου 9 παράγραφος 5.
2. Σε εµπορικές εκθέσεις και άλλες εκθέσεις, επιδείξεις, κ.λπ., τα κράτη µέλη δεν
δηµιουργούν εµπόδια στην παρουσίαση συσκευών που δεν συµµορφώνονται προς
την παρούσα οδηγία, µε την προϋπόθεση ότι µια εµφανής ένδειξη επισηµαίνει µε
σαφήνεια ότι η συγκεκριµένη συσκευή δεν µπορεί να κυκλοφορήσει στο εµπόριο ή
να τεθεί σε λειτουργία έως ότου καταστεί συµβατή.
3. Στις περιπτώσεις όπου η συσκευή υπόκειται σε άλλες οδηγίες που αφορούν
άλλες πτυχές και οι οποίες επίσης απαιτούν την επισήµανση µε τα αρχικά
>ISO_1>CE, >ISO_7>η τελευταία θα αναφέρει επίσης ότι η συγκεκριµένη
συσκευή πληροί τις απαιτήσεις των εν λόγω άλλων οδηγιών. Ωστόσο, αν µία ή
περισσότερες από τις εν λόγω οδηγίες επιτρέπουν στον κατασκευαστή, κατά τη
διάρκεια µεταβατικής περιόδου, να επιλέξει ποιες ρυθµίσεις θα εφαρµόσει, το σήµα
>ISO_1>CE >ISO_7>θα υποδεικνύει ότι η συσκευή πληροί τις απαιτήσεις µόνο
των οδηγιών που εφαρµόζει ο κατασκευαστής. Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία
των εφαρµοζοµένων οδηγιών, όπως δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, πρέπει να αναφέρονται στα συνοδευτικά έγγραφα,
ανακοινώσεις ή οδηγίες χρήσης που απαιτούνται από τις ανωτέρω οδηγίες.
Άρθρο 9
∆ιασφαλίσεις
1. Σε περίπτωση που ένα κράτος µέλος εκτιµά ότι συσκευή που εµπίπτει στο πεδίο
εφαρµογής της παρούσας οδηγίας δεν συµµορφούται προς τις απαιτήσεις της

παρούσας οδηγίας, λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα στην επικράτειά του για την
απόσυρση της συσκευής από την αγορά ή την υπηρεσία, την απαγόρευση της
διάθεσής της στην αγορά ή της θέσης σε λειτουργία ή τον περιορισµό της
ελεύθερης κυκλοφορίας της.
2. Το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος κοινοποιεί πάραυτα στην Επιτροπή τα µέτρα
αυτά, εξηγώντας τους λόγους που το οδήγησαν στην απόφαση αυτή και
εκθέτοντας κατά πόσον η µη συµµόρφωση οφείλεται:
α) σε εσφαλµένη εφαρµογή των εναρµονισµένων προτύπων του άρθρου 5
παράγραφος 1·
β) σε ελλείψεις των εναρµονισµένων προτύπων του άρθρου 5 παράγραφος 1·
γ) σε µη τήρηση των απαιτήσεων του άρθρου 3, όταν η συσκευή δεν
συµµορφούται προς τα εναρµονισµένα πρότυπα του άρθρου 5 παράγραφος 1·
3. Εάν τα µέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 οφείλονται σε λανθασµένη
εφαρµογή των εναρµονισµένων προτύπων του άρθρου 5 παράγραφος 1 ή σε µη
τήρηση των απαιτήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 3 όταν η συσκευή δεν
πληροί τα εναρµονισµένα πρότυπα του άρθρου 5 παράγραφος 1, η Επιτροπή
συµβουλεύεται το συντοµότερο δυνατό τους ενδιαφεροµένους. Η Επιτροπή
ενηµερώνει αµέσως τα κράτη µέλη, για τα πορίσµατά της και για τη γνώµη της ως
προς το εάν τα µέτρα είναι αιτιολογηµένα, εντός δύο µηνών από την κοινοποίηση
των εν λόγω µέτρων στην Επιτροπή.
4. Εάν η απόφαση της παραγράφου 1 οφείλεται σε ελλείψεις των εναρµονισµένων
προτύπων του άρθρου 5 παράγραφος 1, η Επιτροπή υποβάλλει το ζήτηµα στην
επιτροπή εντός διµήνου. Η επιτροπή γνωµοδοτεί µε τη διαδικασία του άρθρου 14.
Μετά τη διαβούλευση αυτή, η Επιτροπή ενηµερώνει τα κράτη µέλη για τα
πορίσµατά της και για τη γνώµη της ως προς το εάν τα µέτρα του κράτους µέλους
είναι αιτιολογηµένα. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι τα µέτρα είναι δικαιολογηµένα,
κινεί αµέσως τη διαδικασία του άρθρου 5 παράγραφος 2.
5. α) Παρά τις διατάξεις του άρθρου 6, ένα κράτος µέλος µπορεί, ενεργώντας
σύµφωνα µε τη συνθήκη, ιδίως δε µε τα άρθρα 30 και 36, να λαµβάνει
οποιαδήποτε κατάλληλα µέτρα προκειµένου:
i) να απαγορεύει ή να περιορίζει τη διάθεση στην αγορά του ή/και
την
οικεία
αγορά
ii)
να
απαιτεί
την
απόσυρση
από
του ραδιοεξοπλισµού, συµπεριλαµβανοµένων τύπων ραδιοεξοπλισµού, ο οποίος
έχει προκαλέσει ή ο οποίος ευλόγως πιστεύεται ότι θα προκαλέσει επιβλαβείς
παρεµβολές, συµπεριλαµβανοµένων των παρεµβολών µε τις υφιστάµενες ή
προβλεπόµενες υπηρεσίες σε εθνικώς κατανεµόµενες ζώνες συχνοτήτων.
β) Όταν ένα κράτος µέλος λαµβάνει µέτρα σύµφωνα µε το στοιχείο α), ενηµερώνει
αµέσως την Επιτροπή για τα µέτρα αυτά, αναφέροντας τους λόγους για τους
οποίους τα έλαβε.
6. Όταν ένα κράτος µέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή µέτρο το οποίο αναφέρεται
στις παραγράφους 1 ή 5, η τελευταία ενηµερώνει σχετικά τα άλλα κράτη µέλη και
καλεί
σε
διαβούλευση
την
επιτροπή
σχετικά
µε
το
θέµα.
Εφόσον, µετά από µια τέτοια διαβούλευση, η Επιτροπή θεωρεί ότι:
- το µέτρο είναι δικαιολογηµένο, ενηµερώνει αµέσως σχετικά τόσο το κράτος
µέλος που έλαβε την πρωτοβουλία όσο και τα άλλα κράτη µέλη·
- το µέτρο είναι αδικαιολόγητο, ενηµερώνει αµέσως σχετικά το κράτος µέλος που
έλαβε την πρωτοβουλία και του ζητεί να αποσύρει το µέτρο
7. Η Επιτροπή τηρεί στοιχεία των περιπτώσεων που έχουν κοινοποιήσει τα κράτη
µέλη και τους τα παρέχει κατόπιν σχετικής αιτήσεως.
ΚΕΦΑΛΑIΟ II
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ
Άρθρο 10

∆ιαδικασίες για την αξιολόγηση της πιστότητας
1. Οι προσδιοριζόµενες στο παρόν άρθρο διαδικασίες για την αξιολόγηση της
πιστότητας πρέπει να χρησιµοποιούνται για απόδειξη της συµµόρφωσης της
συσκευής προς όλες τις συναφείς βασικές απαιτήσεις του άρθρου 3.
2. Ανάλογα µε την επιθυµία του κατασκευαστή, αντί των διαδικασιών που
αναφέρονται παρακάτω, η συµµόρφωση της συσκευής προς τις βασικές απαιτήσεις
του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) µπορεί να αποδεικνύεται µε τις
διαδικασίες που ορίζονται στην οδηγία 73/23/ΕΟΚ και στην οδηγία 89/336/ΕΟΚ
αντιστοίχως, όταν η συσκευή εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής των οδηγιών αυτών.
3. Ο τηλεπικοινωνιακός τερµατικός εξοπλισµός ο οποίος δεν χρησιµοποιεί το
φάσµα που έχει παραχωρηθεί στις επίγειες/δορυφορικές ραδιοεπικοινωνίες και οι
δέκτες ραδιοεξοπλισµού υπόκεινται, κατ' επιλογήν του κατασκευαστή, στις
διαδικασίες που περιγράφονται στα παραρτήµατα II, IV ή V.
4. Όταν ένας κατασκευαστής εφαρµόζει τα εναρµονισµένα πρότυπα του άρθρου 5
παράγραφος 1, ο ραδιοεξοπλισµός που δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της
παραγράφου 3 υπόκειται, κατ' επιλογήν του κατασκευαστή, στις διαδικασίες που
περιγράφονται στα παραρτήµατα III, IV ή V.
5. Όταν ένας κατασκευαστής δεν εφαρµόζει ή εφαρµόζει µόνο εν µέρει τα
εναρµονισµένα πρότυπα του άρθρου 5 παράγραφος 1, ο ραδιοεξοπλισµός που δεν
εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου υπόκειται,
κατ' επιλογήν του κατασκευαστή, στις διαδικασίες που περιγράφονται στα
παραρτήµατα IV ή V.
6. Τα σχετικά µε τις διαδικασίες αξιολόγησης της πιστότητας βιβλία και
αλληλογραφία που αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 5 συντάσσονται σε
επίσηµη γλώσσα του κράτους µέλους στο οποίο διεξάγεται η διαδικασία ή σε
γλώσσα
αποδεκτή
από
τον
συγκεκριµένο
κοινοποιηµένο
οργανισµό.
Άρθρο 11
Κοινοποιηµένοι οργανισµοί και εποπτεύουσες αρχές
1. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τους οργανισµούς που έχουν
καθορίσει για την άσκηση των σχετικών καθηκόντων που αναφέρονται στο άρθρο
10. Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν τα κριτήρια του παραρτήµατος VI για την
αξιολόγηση
των
οργανισµών
που
πρόκειται
να
καθορίσουν.
2. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις εγκατεστηµένες στην επικράτειά
τους αρχές που διεξάγουν τα καθήκοντα εποπτείας που αφορούν τη λειτουργία της
παρούσας οδηγίας.
3. Η Επιτροπή δηµοσιεύει στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
κατάλογο των κοινοποιηµένων οργανισµών, καθώς και των αναγνωριστικών
αριθµών τους και των καθηκόντων για τα οποία έχουν κοινοποιηθεί. Η Επιτροπή
δηµοσιεύει επίσης στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
κατάλογο των εποπτευουσών αρχών. Τα κράτη µέλη παρέχουν στην Επιτροπή
όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες για την ενηµέρωση των καταλόγων αυτών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ CE ΚΑΙ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ
Άρθρο 12
Σήµανση CE
1. Συσκευή που συµµορφούται προς όλες τις συναφείς βασικές απαιτήσεις φέρει
την αναφερόµενη στο παράρτηµα VII σήµανση πιστότητας CE. Η σήµανση τίθεται
υπό την ευθύνη του κατασκευαστή, του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του
εντός της Κοινότητας ή του προσώπου που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση της
συσκευής στην αγορά.

Όταν χρησιµοποιούνται οι διαδικασίες που καθορίζονται στα παραρτήµατα III, IV ή
V, η σήµανση συνοδεύεται από τον αναγνωριστικό αριθµό του κοινοποιηµένου
οργανισµού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 11. Επιπλέον ο
ραδιοεξοπλισµός, πρέπει να συνοδεύεται από αναγνωριστικό κωδικό κατηγορίας
εξοπλισµού, εφόσον του έχει αποδοθεί τέτοιος κωδικός. Επί του εξοπλισµού
δύναται να τοποθετηθεί οποιαδήποτε άλλη σήµανση υπό την προϋπόθεση ότι δεν
µειώνεται η ορατότητα και αναγνωσιµότητα της σήµανσης CE.
2. Καµιά συσκευή, ανεξαρτήτως της συµµόρφωσής της µε τις συναφείς βασικές
απαιτήσεις, δεν πρέπει να φέρει άλλη σήµανση που είναι δυνατόν να
παραπλανήσει τρίτους, όσον αφορά τη σηµασία και τη µορφή της καθοριζόµενης
στο παράρτηµα VII σήµανσης CE.
3. Το αρµόδιο κράτος µέλος λαµβάνει τα ενδεδειγµένα µέτρα εναντίον
οποιουδήποτε επιθέτει σήµανση που δεν συµµορφούται µε τις παραγράφους 1 και
2 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατός ο προσδιορισµός του
προσώπου που έχει επιθέσει τη σήµανση, είναι δυνατόν να λαµβάνονται µέτρα κατ'
εκείνου που ήταν κάτοχος της συσκευής όταν αποκαλύφθηκε µη συµµόρφωση.
4. Η συσκευή προσδιορίζεται από τον κατασκευαστή µέσω του τύπου, της παρτίδας
ή/και των αριθµών σειράς καθώς και µέσω της επωνυµίας του κατασκευαστή ή του
προσώπου που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση της συσκευής στην αγορά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Άρθρο 13
Συγκρότηση της επιτροπής
Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή αξιολόγησης της πιστότητας και
εποπτείας της τηλεπικοινωνιακής αγοράς (TCAM), την οποία αποτελούν
αντιπρόσωποι των κρατών µελών και της οποίας προεδρεύει ο αντιπρόσωπος της
Επιτροπής.
Άρθρο 14
∆ιαδικασία συµβουλευτικής επιτροπής
1. Η γνώµη της επιτροπής ζητείται επί των θεµάτων που αναφέρονται στο άρθρο 5,
στο άρθρο 6 παράγραφος 2, στο άρθρο 7 παράγραφος 4, στο άρθρο 9
παράγραφος 4 και στο παράρτηµα VII σηµείο 5.
2. Η Επιτροπή ζητά, περιοδικά, τη γνώµη της επιτροπής σχετικά µε τα καθήκοντα
εποπτείας της εφαρµογής της παρούσας οδηγίας και, εφόσον είναι σκόπιµο, εκδίδει
κατευθυντήριες γραµµές για το θέµα αυτό.
3. Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην εν λόγω επιτροπή σχέδιο των
µέτρων που πρόκειται να ληφθούν. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώµη της για το
σχέδιο αυτό, µέσα σε προθεσµία που µπορεί να ορίσει ο πρόεδρος ανάλογα µε τον
επείγοντα χαρακτήρα του θέµατος και, αν χρειασθεί, προβαίνει σε ψηφοφορία.
Η γνώµη καταχωρείται στα πρακτικά. Επιπλέον, κάθε κράτος µέλος έχει το
δικαίωµα να ζητήσει να καταχωρηθεί η θέση του στα πρακτικά.
Η Επιτροπή λαµβάνει ιδιαίτερα υπόψη τη γνώµη της επιτροπής και την ενηµερώνει
για τον τρόπο µε τον οποίο έλαβε υπόψη τη γνώµη αυτή, αποφασίζει δε εντός
µηνός αφού λάβει τη γνωµοδότηση της επιτροπής.
4. Η Επιτροπή έχει περιοδικές διαβουλεύσεις µε τους εκπροσώπους των παροχών
των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, µε τους καταναλωτές και τους κατασκευαστές.
Ενηµερώνει τακτικά την επιτροπή σχετικά µε τα αποτελέσµατα των εν λόγω
διαβουλεύσεων.
Άρθρο 15

∆ιαδικασία κανονιστικής επιτροπής
1. Παρά τις διατάξεις του άρθρου 14, όσον αφορά τα θέµατα που καλύπτονται από
το άρθρο 3 παράγραφος 3 και το άρθρο 4 παράγραφος 1, εφαρµόζεται η
ακόλουθη διαδικασία.
2. Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην εν λόγω επιτροπή σχέδιο των
ληπτέων µέτρων. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώµη της για το σχέδιο αυτό µέσα σε
προθεσµία που µπορεί να ορίσει ο πρόεδρος ανάλογα µε τον επείγοντα χαρακτήρα
του θέµατος. Αποφασίζει µε την πλειοψηφία που προβλέπει το άρθρο 148
παράγραφος 2 της συνθήκης για την έκδοση των αποφάσεων που καλείται να
λάβει το Συµβούλιο βάσει προτάσεως της Επιτροπής. Κατά την ψηφοφορία στην
επιτροπή, οι ψήφοι των αντιπροσώπων των κρατών µελών σταθµίζονται σύµφωνα
µε το προαναφερόµενο άρθρο. Ο πρόεδρος δεν ψηφίζει.
3. Η Επιτροπή θεσπίζει τα σχεδιαζόµενα µέτρα όταν αυτά είναι σύµφωνα µε τη
γνώµη της επιτροπής.
Όταν τα σχεδιαζόµενα µέτρα δεν είναι σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής ή
ελλείψει γνώµης, η Επιτροπή υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση στο Συµβούλιο
πρόταση σχετικά µε τα ληπτέα µέτρα. Το Συµβούλιο αποφασίζει µε ειδική
πλειοψηφία.
Αν το Συµβούλιο δεν αποφανθεί εντός τριών µηνών από την υποβολή της
πρότασης, η Επιτροπή θεσπίζει τα προτεινόµενα µέτρα.
ΚΕΦΑΛΑIΟ V
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 16
Τρίτες χώρες
1. Τα κράτη µέλη µπορούν να ενηµερώνουν την Επιτροπή για τις τυχόν γενικές
δυσκολίες που αντιµετωπίζουν, εκ του νόµου ή εκ των πραγµάτων, οι κοινοτικές
επιχειρήσεις όσον αφορά τη δυνατότητα διάθεσης στην αγορά τρίτων χωρών, και
οι οποίες τους έχουν επισηµανθεί.
2. Όποτε η Επιτροπή ενηµερώνεται σχετικά µε τέτοιες δυσκολίες, µπορεί, εφόσον
χρειάζεται, να υποβάλλει προτάσεις στο Συµβούλιο για κατάλληλη εντολή για τη
διαπραγµάτευση συγκρίσιµων δικαιωµάτων για κοινοτικές επιχειρήσεις στις εν
λόγω τρίτες χώρες. Το Συµβούλιο αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία.
3. Τα µέτρα που λαµβάνονται δυνάµει της παραγράφου 2 δεν θίγουν τις
υποχρεώσεις της Κοινότητας και των κρατών µελών δυνάµει των σχετικών
διεθνών συµφωνιών.
Άρθρο 17
Ανασκόπηση και εκθέσεις
Η Επιτροπή εξετάζει την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας και υποβάλλει σχετική
έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, καταρχάς στις 7
Οκτωβρίου 2000 το αργότερο και, εφεξής, ανά τριετία. Στην έκθεση
πραγµατοποιείται επισκόπηση της προόδου στην κατάρτιση σχετικών προτύπων,
καθώς και οποιωνδήποτε προβληµάτων που έχουν ανακύψει στην πορεία της
εφαρµογής. Στην έκθεση σκιαγραφούνται επίσης οι δραστηριότητες της επιτροπής,
αξιολογείται η πρόοδος στην επίτευξη ανοικτής ανταγωνιστικής αγοράς για
συσκευές σε κοινοτικό επίπεδο και εξετάζεται µε ποιο τρόπο θα πρέπει να
αναπτυχθεί το κανονιστικό πλαίσιο για την εµπορία και τη θέση σε λειτουργία της
συσκευής κατά τρόπο ώστε να:

α) διασφαλίζεται η επίτευξη ενός συνεκτικού συστήµατος σε κοινοτικό επίπεδο για
όλες τις συσκευές·
β) καθίσταται δυνατή η σύγκλιση στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών, τον
οπτικοακουστικό τοµέα και τον τοµέα της τεχνολογίας της πληροφορίας·
γ) επιτρέπεται η εναρµόνιση των κανονιστικών µέτρων σε διεθνές επίπεδο.
Εξετάζεται, ιδίως, κατά πόσον είναι ακόµη απαραίτητες οι βασικές απαιτήσεις για
όλες τις κατηγορίες των καλυπτόµενων συσκευών και κατά πόσον οι διαδικασίες
του παραρτήµατος IV, τρίτο εδάφιο, εξασφαλίζουν την τήρηση των βασικών
απαιτήσεων για τις συσκευές που εµπίπτουν στο εν λόγω παράρτηµα. Εάν
χρειαστεί, µπορεί να προταθούν περαιτέρω µέτρα στην έκθεση για την πλήρη
υλοποίηση του στόχου της οδηγίας.
Άρθρο 18
Μεταβατικές διατάξεις
1. Τα πρότυπα δυνάµει της οδηγίας 73/23/ΕΟΚ ή της οδηγίας 89/336/ΕΟΚ, οι
παραποµπές των οποίων έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, µπορούν να χρησιµοποιούνται ως βάση για τεκµήριο
πιστότητας προς τις βασικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος
1 στοιχεία α) και β). Οι κοινοί τεχνικοί κανονισµοί δυνάµει της οδηγίας 98/13/ΕΚ,
οι παραποµπές των οποίων έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δύνανται να χρησιµοποιούνται ως βάση για τεκµήριο
πιστότητας προς τις άλλες σχετικές βασικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο
άρθρο 3. Η Επιτροπή δηµοσιεύει στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων κατάλογο παραποµπών στα πρότυπα αυτά αµέσως µετά την έναρξη
ισχύος της παρούσας οδηγίας.
2. Τα κράτη µέλη δεν εµποδίζουν τη διάθεση στην αγορά και τη θέση σε
λειτουργία συσκευών οι οποίες συµµορφώνονται µε τις διατάξεις της οδηγίας
98/13/ΕΚ ή κανόνων που ισχύουν στην επικράτειά τους και οι οποίες είχαν
διατεθεί για πρώτη φορά στην αγορά πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας
οδηγίας ή το αργότερο δύο έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
3. Εκτός των βασικών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 1, τα κράτη µέλη
µπορούν να ζητήσουν την άδεια να συνεχίσουν, για περίοδο τριάντα µηνών το
πολύ µετά την ηµεροµηνία που αναφέρεται στην πρώτη περίοδο του άρθρου 19
παράγραφος 1 και σύµφωνα µε τις διατάξεις της συνθήκης, να απαιτούν οι
τηλεπικοινωνιακοί τερµατικοί εξοπλισµοί να µην είναι ικανοί να προκαλέσουν
απαράδεκτη χειροτέρευση µιας υπηρεσίας φωνητικής τηλεφωνίας προσιτής εντός
του πλαισίου της καθολικής υπηρεσίας όπως ορίζεται στην οδηγία 98/10/ΕΚ.
Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή σχετικά µε τους λόγους για τους
οποίους ζητούν τη συνέχιση της ισχύος µιας τέτοιας απαίτησης, την ηµεροµηνία
κατά την οποία η απαίτηση αυτή δεν ισχύει πλέον για τη συγκεκριµένη υπηρεσία
και τα µέτρα που προτίθενται να λάβουν προκειµένου να τηρηθεί η εν λόγω
προθεσµία. Η Επιτροπή εξετάζει το αίτηµα λαµβάνοντας υπόψη την κατάσταση στο
συγκεκριµένο κράτος µέλος και την ανάγκη εξασφάλισης ενός συνεκτικού
κανονιστικού περιβάλλοντος σε κοινοτικό επίπεδο, ενηµερώνει δε τα κράτη µέλη
κατά πόσον θεωρεί ότι η κατάσταση στο συγκεκριµένο κράτος µέλος δικαιολογεί
µια τέτοια συνέχιση και, αν ναι, έως πότε δικαιολογείται η συνέχιση αυτή.
Άρθρο 19
Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο
1. Τα κράτη µέλη, το αργότερο µέχρι τις 7 Απριλίου 2000, θεσπίζουν και
δηµοσιεύουν τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, για

να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία. Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή
σχετικά. Εφαρµόζουν τις διατάξεις αυτές από τις 8 Απριλίου 2000.
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην
παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη
δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται
από τα κράτη µέλη.
2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των ουσιωδών
διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από
την παρούσα οδηγία.
Άρθρο 20
Κατάργηση
1.
Η
οδηγία
98/13/ΕΚ
καταργείται
από
τις
8
Απριλίου
2000.
2. Η παρούσα οδηγία δεν αποτελεί ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 2
παράγραφος 2 της οδηγίας 89/336/ΕΟΚ. Οι διατάξεις της οδηγίας 89/336/ΕΟΚ δεν
εφαρµόζονται στις συσκευές που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας
οδηγίας, µε εξαίρεση τις απαιτήσεις προστασίας του άρθρου 4 και του
παραρτήµατος III και τη διαδικασία αξιολόγησης της πιστότητας του άρθρου 10
παράγραφοι 1 και 2 και του παραρτήµατος I της οδηγίας 89/336/ΕΟΚ, από τις 8
Απριλίου 2000.
3. Οι διατάξεις της οδηγίας 73/23/ΕΟΚ δεν εφαρµόζονται στις συσκευές που
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, µε εξαίρεση τους στόχους
που αφορούν τις απαιτήσεις ασφαλείας του άρθρου 2 και του παραρτήµατος I και
τη διαδικασία αξιολόγησης της πιστότητας του παραρτήµατος III τµήµα Β και του
παραρτήµατος IV της οδηγίας 73/23/ΕΟΚ, από τις 8 Απριλίου 2000.
Άρθρο 21
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Άρθρο 22
Αποδέκτες
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 1999.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος
J. M. GIL-ROBLES
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
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(13) ΕΕC 102 της 4.4.1996, σ. 1.
(14) ΕΕ L 169 της 12.7.1993, σ. 1.
(15) ΕΕ L 189 της 20.7.1990, σ. 17· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία
93/68/ΕΚ (ΕΕ L 220 της 30.8.1993, σ. 1).
(16) ΕΕ L 152 της 6.7.1972, σ. 15· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την
οδηγία 95/45/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 266 της 8.11.1995, σ. 1).
(17) ΕΕ L 225 της 10.8.1992, σ. 71· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την πράξη
προσχώρησης του 1994.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ ΟΠΩΣ
ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
1. Ραδιοεξοπλισµός που χρησιµοποιείται από ραδιοερασιτέχνες κατά την έννοια του
άρθρου 1 ορισµός 53, του κανονισµού περί ραδιοεπικοινωνιών της διεθνούς
ένωσης τηλεπικοινωνιών (ITU), εκτός εάν ο εξοπλισµός διατίθεται στο εµπόριο.
Σύνολα έτοιµα προς συναρµολόγηση ("Κιτ") ή εξαρτήµατα προς συναρµολόγηση
από ραδιοερασιτέχνες, καθώς επίσης εµπορικός εξοπλισµός τροποποιηµένος για
χρήση από ραδιοερασιτέχνες, δεν θεωρούνται εξοπλισµός για εµπορική διάθεση.
2. Eξοπλισµός που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 96/98/ΕΚ του
Συµβουλίου, της 20ής ∆εκεµβρίου 1996, σχετικά µε τον εξοπλισµό πλοίων(1).
3. Καλωδιώσεις και συρµατώσεις.
4. Ραδιοεξοπλισµός µε ικανότητα µόνο λήψης, που χρησιµοποιείται αποκλειστικά
για τη λήψη ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκποµπών.
5. Προϊόντα, συσκευές και συστατικά µέρη κατά την έννοια του άρθρου 2 του
κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του Συµβουλίου, της 16ης ∆εκεµβρίου 1991, για
την εναρµόνιση τεχνικών κανόνων και διοικητικών διαδικασιών στον τοµέα της
πολιτικής αεροπορίας(2).
6. Εξοπλισµός και συστήµατα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας κατά την
έννοια του άρθρου 1 της οδηγίας 93/65/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 19ης Iουλίου
1993, σχετικά µε τον καθορισµό και τη χρησιµοποίηση συµβατών τεχνικών
προδιαγραφών για την προµήθεια τεχνικού εξοπλισµού και συστηµάτων
διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας(3).

(1) ΕΕ L 46 της 17.2.1997, σ. 25.
(2) ΕΕ L 373 της 31.12.1991, σ. 4· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ 2176/96 της Επιτροπής (L 291 της 14.11.1996, σ. 15).
(3) ΕΕ L 187 της 29.7.1993, σ. 52· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την
οδηγία 97/15/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 95 της 10.4.1997, σ. 16).
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΑΡΘΡΟ 10 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Ενότητα Α (εσωτερικός έλεγχος παραγωγής)
1. Στην παρούσα ενότητα περιγράφεται η διαδικασία βάσει της οποίας ο
κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος εντός της Κοινότητας εξουσιοδοτηµένος
αντιπρόσωπός του, ο οποίος φέρει τις καθοριζόµενες στο σηµείο 2 υποχρεώσεις,
εξασφαλίζει και δηλώνει ότι τα εν λόγω προϊόντα καλύπτουν τις ισχύουσες γι' αυτά
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος εντός της
Κοινότητας εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του πρέπει να επιθέτει τη σήµανση
CE σε κάθε προϊόν και να συντάσσει έγγραφη δήλωση συµµόρφωσης.
2. Ο κατασκευαστής οφείλει να καταρτίζει την περιγραφόµενη στο σηµείο 4
τεχνική τεκµηρίωση· ο ίδιος ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος εντός της
Κοινότητας εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του, πρέπει να διατηρεί την εν λόγω
τεκµηρίωση στη διάθεση των οικείων εθνικών αρχών οιουδήποτε κράτους µέλους
για περίπτωση επιθεώρησης επί χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δέκα ετών από την
κατασκευή του τελευταίου προϊόντος.
3. Σε περίπτωση που ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο εξουσιοδοτηµένος
αντιπρόσωπός του είναι εγκατεστηµένοι εντός της Κοινότητας, η υποχρέωση
διατήρησης του τεχνικού φακέλου είναι ευθύνη του προσώπου που θέτει το προϊόν
στην κοινοτική αγορά.
4. Η τεχνική τεκµηρίωση πρέπει να επιτρέπει την αξιολόγηση της πιστότητας του
προϊόντος προς τις βασικές απαιτήσεις. Πρέπει να καλύπτει τη µελέτη, την
κατασκευή και τη λειτουργία του προϊόντος και να περιέχει ειδικότερα:
- γενική περιγραφή του προϊόντος,
- τη µελέτη και τα κατασκευαστικά σχέδια και σχήµατα των εξαρτηµάτων,
κατασκευαστικών υποσυστηµάτων, κυκλωµάτων κ.λπ.,
- τις απαραίτητες περιγραφές και επεξηγήσεις για την κατανόηση των εν λόγω
σχεδίων και σχηµάτων και για τη λειτουργία του προϊόντος,
- κατάλογο των αναφεροµένων στο άρθρο 5 προτύπων που ισχύουν εν όλω ή εν
µέρει, καθώς και περιγραφές και επεξηγήσεις των λύσεων που έχουν επιλεχθεί για
την κάλυψη των βασικών απαιτήσεων της οδηγίας, σε περίπτωση που τα εν λόγω
αναφερόµενα στο άρθρο 5 πρότυπα δεν έχουν εφαρµοστεί ή δεν υφίστανται,
- αποτελέσµατα υπολογισµού της µελέτης, διεξαχθείσες εξετάσεις κ.λπ.,
- εκθέσεις δοκιµών.
5. Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του πρέπει να τηρούν
αντίγραφο της δήλωσης πιστότητας στο φάκελο της τεχνικής τεκµηρίωσης.
6. Ο κατασκευαστής πρέπει να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα ώστε κατά τη
διαδικασία παραγωγής να εξασφαλίζεται η συµµόρφωση των κατασκευαζοµένων
προϊόντων προς την αναφερόµενη στο σηµείο 2 τεχνική τεκµηρίωση καθώς και
προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας που ισχύουν γι' αυτά.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΑΡΘΡΟ 10 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
(Εσωτερικός
έλεγχος
παραγωγής
και
ειδικές
δοκιµές
συσκευών)(1)
Το παρόν παράρτηµα αποτελείται από το παράρτηµα II και από την ακόλουθη
συµπληρωµατική απαίτηση:
Για κάθε τύπο συσκευής, οι ουσιώδεις σειρές ραδιοδοκιµών πρέπει να διεξάγονται
από τον κατασκευαστή ή για λογαριασµό του. Ο προσδιορισµός των σειρών των
δοκιµών που θεωρούνται ουσιώδεις είναι αρµοδιότητα του κοινοποιηµένου
οργανισµού που επιλέγει ο κατασκευαστής, εκτός από τις περιπτώσεις όπου οι
σειρές των δοκιµών καθορίζονται στα εναρµονισµένα πρότυπα. Ο κοινοποιηµένος
οργανισµός λαµβάνει δεόντως υπόψη τις προηγούµενες αποφάσεις που
ελήφθησαν
από
κοινού
από
τους
κοινοποιηµένους
οργανισµούς.
Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του που είναι
εγκατεστηµένος στην Κοινότητα ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την
διάθεση της συσκευής στην αγορά δηλώνει ότι οι εν λόγω δοκιµές έχουν διεξαχθεί
και ότι η συσκευή συµµορφώνεται προς τις βασικές απαιτήσεις και τοποθετεί τον
αναγνωριστικό αριθµό του κοινοποιηµένου οργανισµού κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας παραγωγής.
(1) Παράρτηµα που βασίζεται στην Ενότητα Α µε πρόσθετες απαιτήσεις που
προσιδιάζoυν στον τοµέα αυτόν.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 10
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
(Τεχνικός φάκελος κατασκευής)
Το παρόν παράρτηµα αποτελείται από το παράρτηµα III και από την ακόλουθη
συµπληρωµατική απαίτηση:
Η τεχνική τεκµηρίωση που περιγράφεται στο σηµείο 4 του παραρτήµατος II και η
δήλωση πιστότητας προς συγκεκριµένες σειρές ραδιοδοκιµών που περιγράφεται
στο παράρτηµα III αποτελούν τον τεχνικό φάκελο κατασκευής.
Ο κατασκευαστής, ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του που είναι
εγκατεστηµένος στην Κοινότητα ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση
της συσκευής στην αγορά, υποβάλλει το φάκελο σε έναν ή περισσότερους
κοινοποιηµένους οργανισµούς κάθε ένας από τους κοινοποιηµένους οργανισµούς
ενηµερώνεται για τους άλλους που έχουν λάβει το φάκελο.
Ο κοινοποιηµένος οργανισµός εξετάζει το φάκελο και εάν κρίνει ότι δεν έχει
αποδειχθεί ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, ο κοινοποιηµένος
οργανισµός δύναται να διατυπώσει γνώµη προς τον κατασκευαστή, τον
αντιπρόσωπό του ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση της συσκευής
στην αγορά και ενηµερώνει αντίστοιχα τους άλλους κοινοποιηµένους οργανισµούς
που έχουν λάβει το φάκελο. Η γνώµη αυτή δίδεται εντός τεσσάρων εβδοµάδων
από την παραλαβή του φακέλου από τον κοινοποιηµένο οργανισµό. Με την
παραλαβή της γνώµης αυτής ή µετά την παρέλευση της προθεσµίας των τεσσάρων
εβδοµάδων, η συσκευή µπορεί να διατίθεται στην αγορά µε την επιφύλαξη του
άρθρου 6 παράγραφος 4 και του άρθρου 9 παράγραφος 5.
Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εξουσιοδοτηµένος
αντιπρόσωπός του ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο γαι τη διάθεση της συσκευής
στην αγορά διατηρεί το φάκελο στη διάθεση των εθνικών αρχών κάθε κράτους

µέλους για επιθεώρηση τουλάχιστον επί δέκα έτη από την κατασκευή της
τελευταίας συσκευής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
∆ιαδικασία αξιολόγησης της
Πλήρης διασφάλιση ποιότητας

πιστότητας

που

αναφέρεται

στο

άρθρο
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1. Πλήρης διασφάλιση ποιότητας λέγεται η διαδικασία κατά την οποία ο
κατασκευαστής ο οποίος πληροί τις υποχρεώσεις του σηµείου 2, βεβαιώνει και
δηλώνει ότι τα συγκεκριµένα προϊόντα πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας που
ισχύουν γι' αυτά. Ο κατασκευαστής επιθέτει σε κάθε προϊόν τη σήµανση που
αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 και συντάσσει γραπτή δήλωση
πιστότητας.
2. Ο κατασκευαστής εφαρµόζει εγκεκριµένο σύστηµα ποιότητας για το σχεδιασµό,
την κατασκευή, την τελική επιθεώρηση και τη δοκιµή των προϊόντων, όπως
ορίζεται στο σηµείο 3, και υπόκειται στην επιτήρηση που αναφέρεται στο σηµείο 4.
3. Σύστηµα ποιότητας
3.1. Ο κατασκευαστής υποβάλλει σε κοινοποιηµένο οργανισµό αίτηση αξιολόγησης
του συστήµατος ποιότητας.
Η αίτηση περιλαµβάνει:
- όλες τις σχετικές πληροφορίες για την προβλεπόµενη κατηγορία προϊόντων,
- το φάκελο του συστήµατος ποιότητας.
3.2. Το σύστηµα ποιότητας πρέπει να διασφαλίζει τη συµµόρφωση των προϊόντων
προς τις απαιτήσεις της οδηγίας που ισχύουν γι' αυτά. Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις
και διατάξεις που εφαρµόζει ο κατασκευαστής πρέπει να περιέχονται, κατά
συστηµατικό και τακτικό τρόπο, σε ένα φάκελο, υπό µορφή γραπτών µέτρων,
διαδικασιών και οδηγιών. Ο φάκελος αυτός του συστήµατος ποιότητας επιτρέπει
την ενιαία ερµηνεία των διαδικαστικών και ποιοτικών µέτρων όπως προγράµµατα,
σχέδια, εγχειρίδια και φάκελοι ποιότητας.
Ο φάκελος περιέχει ιδίως κατάλληλη περιγραφή:
- των ποιοτικών στόχων, του οργανογράµµατος, των ευθυνών και των
αρµοδιοτήτων των στελεχών όσον αφορά το σχεδιασµό και την ποιότητα των
προϊόντων,
- των τεχνικών προδιαγραφών, συµπεριλαµβανοµένων των εναρµονισµένων
προτύπων και των τεχνικών κανονισµών καθώς και των σχετικών προδιαγραφών
δοκιµών που εφαρµόζονται και, όταν τα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 5
παράγραφος 1 δεν εφαρµόζονται πλήρως, των µέσων που θα χρησιµοποιηθούν
ώστε να διασφαλίζεται ότι τηρούνται οι βασικές απαιτήσεις της οδηγίας που
ισχύουν για τα προϊόντα,
- των τεχνικών ελέγχου και επαλήθευσης του σχεδιασµού, των διαδικασιών και
συστηµατικών δραστηριοτήτων που θα χρησιµοποιούνται κατά το σχεδιασµό των
προϊόντων
όσον
αφορά
την
καλυπτόµενη
κατηγορία
προϊόντων,
- των αντίστοιχων τεχνικών κατασκευής, ποιοτικού ελέγχου και διασφάλισης της
ποιότητας, των διαδικασιών και των συστηµατικών δραστηριοτήτων που θα
εφαρµόζονται,
- των εξετάσεων και των δοκιµών που θα διεξάγονται πριν, κατά και µετά την
κατασκευή, και της συχνότητας διεξαγωγής τους, καθώς και των αποτελεσµάτων
των δοκιµών που έγιναν πριν από την κατασκευή, αν υπάρχουν,
- των µέσων µε τα οποία εξασφαλίζεται ότι οι εγκαταστάσεις δοκιµών και
εξετάσεων πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις για τη διεξαγωγή της αναγκαίας
δοκιµής,
- των φακέλων ποιότητας, όπως εκθέσεις επιθεώρησης και στοιχεία δοκιµών και
βαθµονόµησης, εκθέσεις προσόντων του αρµόδιου προσωπικού κ.λπ.,

- των µέσων που επιτρέπουν να ελέγχεται η επίτευξη της επιθυµητής ποιότητας
σχεδιασµού και προϊόντων και η αποτελεσµατική λειτουργία του συστήµατος
ποιότητας.
3.3. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός αξιολογεί το σύστηµα ποιότητας για να
διαπιστώσει αν ανταποκρίνεται προς τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο σηµείο
3.2 και τεκµαίρει ότι τα συστήµατα ποιότητας που εφαρµόζουν το αντίστοιχο
εναρµονισµένο
πρότυπο
ανταποκρίνονται
προς
τις
απαιτήσεις
αυτές.
Ο κοινοποιηµένος οργανισµός αξιολογεί ειδικότερα το κατά πόσον το σύστηµα
ποιοτικού ελέγχου εξασφαλίζει την πιστότητα των προϊόντων προς τις απαιτήσεις
της οδηγίας υπό το φως του οικείου φακέλου που έχει υποβληθεί σύµφωνα µε τα
σηµεία 3.1 και 3.2, συµπεριλαµβανοµένων, ανάλογα µε την περίπτωση,
αποτελεσµάτων δοκιµών που υποβάλλει ο κατασκευαστής.
Η οµάδα ελεγκτών περιλαµβάνει ένα τουλάχιστον µέλος µε πείρα αξιολόγησης της
σχετικής τεχνολογίας. Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαµβάνει επίσκεψη στις
εγκαταστάσεις του κατασκευαστή.
Η απόφαση κοινοποιείται στον κατασκευαστή και περιλαµβάνει τα πορίσµατα του
ελέγχου και την αιτιολογηµένη απόφαση αξιολόγησης.
3.4. Ο κατασκευαστής αναλαµβάνει τη δέσµευση να εκτελεί τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από το σύστηµα ποιότητας, όπως έχει εγκριθεί, και να το συντηρεί
ώστε να παραµένει κατάλληλο και αποτελεσµατικό.
Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του ενηµερώνει τον
κοινοποιηµένο οργανισµό ο οποίος ενέκρινε το σύστηµα ποιότητας για κάθε
µελετώµενη αναπροσαρµογή του συστήµατος ποιότητας.
Ο κοινοποιηµένος οργανισµός αξιολογεί τις προτεινόµενες τροποποιήσεις και
αποφασίζει κατά πόσον το τροποποιηµένο σύστηµα ποιότητας θα εξακολουθεί να
πληροί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο σηµείο 3.2, ή κατά πόσον πρέπει να
γίνει νέα αξιολόγηση.
Ο κοινοποιηµένος οργανισµός κοινοποιεί την απόφασή του στον κατασκευαστή. Η
κοινοποίηση περιέχει τα συµπεράσµατα του ελέγχου και την αιτιολογηµένη
απόφαση αξιολόγησης.
4. Επιτήρηση ΕΚ υπό την ευθύνη του κοινοποιηµένου οργανισµού
4.1. Σκοπός της επιτήρησης είναι να διασφαλίζει ότι ο κατασκευαστής πληροί
δεόντως τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το εγκεκριµένο σύστηµα ποιότητας.
4.2. Ο κατασκευαστής επιτρέπει στον κοινοποιηµένο οργανισµό την πρόσβαση, για
λόγους επιθεώρησης, στους χώρους σχεδιασµού, κατασκευής, επιθεώρησης και
δοκιµών και αποθήκευσης και του παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, και
ιδίως:
- το φάκελο του συστήµατος ποιότητας,
- τους φακέλους ποιότητας που προβλέπονται από το σχεδιαστικό µέρος του
συστήµατος ποιότητας, όπως αποτελέσµατα αναλύσεων, υπολογισµών, δοκιµών
κ.λπ.,
- τους φακέλους ποιότητας όπως προβλέπονται από το κατασκευαστικό µέρος του
συστήµατος ελέγχου ποιότητας, όπως εκθέσεις επιθεωρήσεων και στοιχεία δοκιµών,
στοιχεία βαθµονοµήσεων, εκθέσεις προσόντων του αρµόδιου προσωπικού κ.λπ.
4.3. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός διεξάγει, κατά εύλογα διαστήµατα, ελέγχους για
να βεβαιώνεται ότι ο κατασκευαστής διατηρεί και εφαρµόζει το σύστηµα ποιότητας
και χορηγεί έκθεση ελέγχου στον κατασκευαστή.
4.4. Επιπλέον, ο κοινοποιηµένος οργανισµός µπορεί να πραγµατοποιεί αιφνίδιες
επισκέψεις στον κατασκευαστή. Κατά τις επισκέψεις αυτές, ο κοινοποιηµένος
οργανισµός µπορεί να διεξάγει ή να φροντίζει να διεξάγονται δοκιµές για να
εξακριβωθεί, εάν χρειάζεται, η καλή λειτουργία του συστήµατος ποιότητας χορηγεί
στον κατασκευαστή έκθεση της επίσκεψης και, εάν πραγµατοποιήθηκε δοκιµή,
έκθεση δοκιµής.
5. Ο κατασκευαστής διατηρεί στη διάθεση των εθνικών αρχών, για περίοδο
τουλάχιστον δέκα ετών από την τελευταία ηµεροµηνία κατασκευής του προϊόντος:
- το φάκελο που αναφέρεται στο σηµείο 3.1 δεύτερο εδάφιο, δεύτερη περίπτωση,
- τις αναπροσαρµογές που αναφέρονται στο σηµείο 3.4 δεύτερο εδάφιο,

- τις αποφάσεις και εκθέσεις του κοινοποιηµένου οργανισµού που αναφέρονται στο
τελευταίο εδάφιο του σηµείου 3.4, και στα σηµεία 4.3 και 4.4.
6. Κάθε κοινοποιηµένος οργανισµός θέτει στη διάθεση των άλλων κοινοποιηµένων
οργανισµών τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις χορηγούµενες ή
ανακαλούµενες εγκρίσεις συστηµάτων ποιότητας µε αναφορά του σχετικού
προϊόντος ή προϊόντων.
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1. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός, ο διευθυντής του και το προσωπικό που είναι
αρµόδιο για τη διεξαγωγή των καθηκόντων για τα οποία έχει οριστεί ο
κοινοποιηµένος οργανισµός δεν δύνανται να είναι µελετητής, κατασκευαστής,
προµηθευτής ή εγκαταστάτης ραδιοεξοπλισµού ή τηλεπικοινωνιακού τερµατικού
εξοπλισµού ή φορέας εκµετάλλευσης δικτύου ή πάροχος υπηρεσιών ή
εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος οποιουδήποτε των ανωτέρω. Είναι ανεξάρτητοι
και δεν ενέχονται άµεσα στο σχεδιασµό, την κατασκευή, τη διάθεση στην αγορά ή
τη συντήρηση ραδιοεξοπλισµού ή τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού, ούτε
εκπροσωπούν τα µέρη που ενέχονται στις δραστηριότητες αυτές. Τούτο δεν
αποκλείει τη δυνατότητα ανταλλαγών τεχνικών πληροφοριών µεταξύ του
κατασκευαστή και του κοινοποιηµένου οργανισµού.
2. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός και το προσωπικό του πρέπει να ασκούν τα
καθήκοντα για τα οποία έχουν ορισθεί µε την ύψιστη επαγγελµατική ακεραιότητα
και τεχνική επάρκεια και πρέπει να είναι ελεύθεροι από κάθε πίεση και δέλεαρ,
ιδίως οικονοµικού χαρακτήρα, που ενδέχεται να επηρεάσει την κρίση τους ή τα
αποτελέσµατα οποιασδήποτε επιθεώρησης, ιδίως από πρόσωπα ή οµάδες
προσώπων
που
έχουν
συµφέρον
στα
εν
λόγω
αποτελέσµατα.
3. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός πρέπει να έχει στη διάθεσή του το απαραίτητο
προσωπικό και εγκαταστάσεις που του επιτρέπουν να εκτελεί ορθώς τις διοικητικές
και τεχνικές εργασίες που συνδέονται µε τα καθήκοντα για τα οποία έχει ορισθεί.
4. Το αρµόδιο για τις επιθεωρήσεις προσωπικό πρέπει να διαθέτει:
- ορθή τεχνική και επαγγελµατική κατάρτιση,
- ικανοποιητική γνώση των απαιτήσεων των διεξαγόµενων δοκιµών ή
επιθεωρήσεων και κατάλληλη πείρα από εν λόγω δοκιµές και επιθεωρήσεις,
- την ικανότητα να συντάσσει τα πιστοποιητικά, τα µητρώα και τις εκθέσεις που
απαιτούνται
για
την
επικύρωση
της
εκτέλεσης
των
επιθεωρήσεων.
5. Η αµεροληψία των επιθεωρητών πρέπει να είναι εγγυηµένη. Η αµοιβή τους δεν
πρέπει να εξαρτάται από τον αριθµό των διεξαγόµενων δοκιµών ή επιθεωρήσεων
ούτε από τα αποτελέσµατα των εν λόγω επιθεωρήσεων.
6. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός οφείλει να συνάπτει ασφάλιση αστικής ευθύνης
σε περίπτωση που η ευθύνη του δεν αναλαµβάνεται από το κράτος µέλος
σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, ή εάν το κράτος µέλος δεν είναι αφ' εαυτού
αµέσως υπεύθυνο.
7. Το προσωπικό του κοινοποιηµένου οργανισµού δεσµεύεται από την τήρηση του
επαγγελµατικού απορρήτου αναφορικά µε όλες τις πληροφορίες που αποκτώνται
κατά την άσκηση των καθηκόντων του (µε εξαίρεση όσον αφορά τις αρµόδιες
διοικητικές αρχές του κράτους µέλους όπου ασκούνται οι δραστηριότητές του)
βάσει της παρούσας οδηγίας ή οποιασδήποτε ανάλογης διάταξης της εθνικής
νοµοθεσίας.
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1. Η σήµανση πιστότητας CE αποτελείται από τα αρχικά "CE" υπό την ακόλουθη
µορφή:
Εάν η σήµανση CE σµικρυνθεί ή µεγεθυνθεί, πρέπει να τηρούνται οι διαστάσεις του
παραπάνω υπό κλίµακα σχεδίου.
2. Η σήµανση CE πρέπει να έχει ύψος τουλάχιστον 5 mm, εκτός εάν αυτό δεν είναι
δυνατό λόγω της φύσης της συσκευής.
3. Η σήµανση CE τίθεται επί του προϊόντος ή επί της αναγνωριστικής πινακίδας του.
Επιπλέον, πρέπει να τίθεται επί της συσκευασίας, εάν υφίσταται, καθώς και στα
συνοδευτικά έγγραφα.
4. Η σήµανση CE επιτίθεται κατά τρόπο ορατό, αναγνώσιµο και ανεξίτηλο.
5. Για τη µορφή που θα λάβει ο αναγνωριστικός κωδικός της κατηγορίας του
εξοπλισµού θα αποφασίσει η Επιτροπή σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 14.
Εάν απαιτείται, θα περιλαµβάνει στοιχείο το οποίο θα πληροφορεί το χρήστη ότι η
συσκευή χρησιµοποιεί ραδιοσυχνότητες όπου η χρήση τους δεν είναι
εναρµονισµένη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τα στοιχεία του κωδικού θα έχουν το ίδιο ύψος µε τα αρχικά "CE".

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και η Επιτροπή αναγνωρίζουν τη
σηµασία της απαίτησης σχετικά µε την πρόληψη βλαβών του δικτύου ή της
λειτουργίας του που έχουν ως αποτέλεσµα την απαράδεκτη υποβάθµιση της
υπηρεσίας λαµβανοµένης ιδιαίτερα υπόψη της ανάγκης για προάσπιση των
συµφερόντων των καταναλωτών.
Επισηµαίνουν συνεπώς ότι η Επιτροπή θα παρακολουθεί σε διαρκή βάση την
κατάσταση προκειµένου να εκτιµήσει κατά πόσο ο συγκεκριµένος κίνδυνος
εµφανίζεται συχνά και, στην περίπτωση αυτή, να βρει κατάλληλη λύση στο πλαίσιο
της κανονιστικής επιτροπής σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο
15. Μια τέτοια λύση, όπου απαιτείται, θα συνίσταται στη συστηµατική εφαρµογή
της ουσιαστικής απαίτησης που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο
β). Επιπλέον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και η Επιτροπή δηλώνουν
ότι η διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη των
δυνατοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 5 και της ανάπτυξης
συστηµάτων προαιρετικής πιστοποίησης και σήµανσης για την πρόληψη είτε της
υποβάθµισης της υπηρεσίας είτε οποιασδήποτε βλάβης στο δίκτυο.

