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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Οδηγία 1999/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 1999
σχετικά µε το ραδιοεξοπλισµό και τον τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµό και την αµοιβαία
αναγνώρισης τους αποτελεί µία από τις νεότερες Οδηγίες της Νέας Προσέγγισης.
Αντικαθιστά προηγούµενες Οδηγίες που αναφέρονταν σε προϊόντα που εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής της εν λόγω Οδηγίας και σκοπεύει στην εφαρµογή ενός κανονισµού λιγότερο
αυστηρού όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση των σχετικών προϊόντων, ώστε
να αντιµετωπιστούν οι ανάγκες που δηµιουργούνται από την εξέλιξη της τεχνολογίας και την
ανάπτυξη της αγοράς, και οι αλλαγές στη νοµοθεσία αναφορικά µε το δίκτυο.
∆εν υπάρχουν πλέον απαιτήσεις αναφορικά µε την έγκριση του τύπου της συσκευής που
εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας και οι κατασκευαστές έχουν τη δυνατότητα να την
πιστοποιούν οι ίδιοι.
Οι Κοινοποιηµένοι Οργανισµοί εµπλέκονται στις διαδικασίες
συµµόρφωσης και στους ραδιοποµπούς µόνο στην περίπτωση µη ύπαρξης εναρµονισµένων
προτύπων ή στην περίπτωση που τα πρότυπα αυτά δεν προνοούν τη διεξαγωγή
ραδιοδοκιµών.
Όταν ο ραδιοεξοπλισµός χρησιµοποιεί συχνότητες µη εναρµονισµένες στην επικράτεια της
Κοινότητας, τότε πρέπει να πληροί επιπρόσθετες απαιτήσεις πριν τη διάθεση του στην αγορά.
Τα Κράτη Μέλη οφείλουν να επιτρέπουν τη θέση της συσκευής σε λειτουργία για το σκοπό
που προορίζεται, όταν πληροί τις σχετικές απαιτήσεις της Οδηγίας. ∆ύνανται να περιορίζουν
τη θέση της σε λειτουργία µόνο για λόγους οι οποίοι σχετίζονται µε την αποτελεσµατική και
κατάλληλη χρήση του ραδιοφωνικού φάσµατος, την αποφυγή των επιβλαβών παρεµβολών ή
θέµατα δηµόσιας υγείας. Τα Κράτη Μέλη πρέπει να διασφαλίζουν σύµφωνα µε την Οδηγία
ότι οι φορείς δηµόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων αποδέχονται να συνδέσουν τερµατικό
εξοπλισµό ο οποίος συµµορφώνεται µε τις εφαρµοστέες βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας.
Η Οδηγία δεν επηρεάζει τα εθνικά συστήµατα έγκρισης αδειών τις οποίες παρέχουν οι
αρµόδιες αρχές ( όπου απαιτείται) για τη χρήση του ραδιοεξοπλισµού.
Η Οδηγίας της Νέας Προσέγγισης καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις οι οποίες πρέπει να
ικανοποιηθούν πριν τη διάθεση και θέση σε λειτουργία ενός προϊόντος το οποίο εµπίπτει στο
πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας. Σκοπός της Οδηγίας είναι η προώθηση της ελεύθερης
κυκλοφορίας αγαθών σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποµακρύνοντας
τους τεχνικούς φραγµούς από το εµπόριο. Η συµµόρφωση προς την Οδηγία της Νέας
Προσέγγισης παρέχει τεκµήριο πιστότητας. ∆ηλαδή, τα Κράτη Μέλη πρέπει να αποδέχονται
τη συµµόρφωση του προϊόντος προς τις απαιτήσεις (όταν ο κατασκευαστής συντάσσει
δήλωση πιστότητας), εκτός εάν υπάρχουν στοιχεία που την αναιρούν. ∆εν δύνανται να
αποµακρύνουν ένα προϊόν από την αγορά, εκτός εάν η µη συµµόρφωση του µπορεί να
αποδειχθεί.
Η Οδηγία της Νέας Προσέγγισης εφαρµόζεται σε όλη την επικράτεια του Ευρωπαϊκού
Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ο οποίος περιλαµβάνει τα Κράτη Μέλη καθώς και την Ισλανδία,
Λιχτενστάϊν και Νορβηγία.
Οι Οδηγίες υιοθετήθηκαν σε διαφορετικά χρονικά στάδια και έτσι δεν παρουσιάζουν συνέπεια
µεταξύ τους ως προς την ορολογία, τις απαιτήσεις της σήµανσης, το περιεχόµενο της
δήλωσης πιστότητας, τις διαδικασίες απόδειξης της πιστότητας και άλλα θέµατα. Εποµένως,
είναι σηµαντικό οι απαιτήσεις της κάθε οδηγίας να µελετούνται ξεχωριστά.
Η Οδηγία αποτελεί για τα Κράτη Μέλη το µέσο µε βάση το οποίο θα συντάξουν νοµοθεσία για
την εφαρµογή των απαιτήσεων. Κάθε κράτος εφαρµόζει τη νοµοθεσία στο πλαίσιο των
δικών του δοµών και φροντίζει ώστε οι νόµοι που υιοθετεί να µην είναι ταυτόσηµοι µε τους
νόµους των άλλων κρατών. Οι νοµικές απαιτήσεις στην Κύπρο θα είναι αυτές που
αναφέρονται στην εθνική νοµοθεσία.
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Η εθνική νοµοθεσία πρέπει να καλύπτει όλες τις πτυχές της οδηγίας, πρέπει να διορίζει ή να
εγκαθιδρύει τις αρχές επιτήρησης της αγοράς και να αναφέρει τις κυρώσεις που θα
επιβάλλονται στις περιπτώσεις µη συµµόρφωσης προς τις απαιτήσεις.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ
Η Οδηγία της Νέας Προσέγγισης δεν περιγράφει λεπτοµερώς τις τεχνικές απαιτήσεις. Η
λεπτοµερής περιγραφή των τεχνικών απαιτήσεων περιλαµβάνεται στα τεχνικά πρότυπα τα
οποία καθορίζονται από τους Ευρωπαϊκούς Οργανισµούς Προτύπων - Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Τυποποίησης ( CEN), Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC) και
το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων ( ETSI).
Εποµένως, η οδηγία
παρουσιάζει τις απαιτήσεις σε γενικές γραµµές. Η υιοθέτηση των τεχνικών προτύπων δεν
είναι υποχρεωτική. Παρέχουν απλά το µέσο για την απόδειξη της πιστότητας, αλλά η
πιστότητα δηλώνεται προς τις γενικές απαιτήσεις της οδηγίας.
Η Οδηγία περιλαµβάνει επίσης διοικητικές απαιτήσεις προς τους κατασκευαστές όσον αφορά
τη δήλωση της πιστότητας και τη σήµανση των προϊόντων, προς τους φορείς δικτύων όσον
αφορά την ενηµέρωση που οφείλουν να παρέχουν, και προς τις κυβερνήσεις όσον αφορά τη
λειτουργία της αγοράς και την εφαρµογή των απαιτήσεων της οδηγίας.
Οι κατασκευαστές πρέπει να διασφαλίζουν ότι µια συσκευή διατίθεται στην αγορά, εφόσον
πληροί τις σχετικές βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας και υπό την
προϋπόθεση ότι εγκαθίσταται και συντηρείται ορθά και χρησιµοποιείται για το σκοπό που
προορίζεται. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για τα προβλήµατα που προκαλούνται όταν
η συσκευή δεν εγκαθίσταται και δεν συντηρείται ορθά από τρίτο άτοµο ή δεν χρησιµοποιείται
για το σκοπό που προορίζεται.
Σκοπός της σχετικής οδηγίας είναι να µειώσει τις κανονιστικές διατάξεις που επιβάλλονται
στους κατασκευαστές και συνεπώς οι απαιτήσεις δεν αφορούν όλες τις συσκευές.
Ο κατασκευαστής έχει την αποκλειστική ευθύνη για το σχεδιασµό και την παραγωγή των
προϊόντων, την τοποθέτηση της σήµανσης CE και του σήµατος προειδοποίησης κινδύνου, τη
δήλωση πιστότητας και τον Τεχνικό Φάκελο. Στην περίπτωση του ραδιοεξοπλισµού, ο
κατασκευαστής έχει επίσης την ευθύνη να καθορίζει τις χώρες στις οποίες η συσκευή θα
προµηθευτεί και στην περίπτωση συσκευής που χρησιµοποιεί µη εναρµονισµένες συχνότητες
έχει την ευθύνη της κοινοποίησης στις αρµόδιες εθνικές αρχές.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
Οι Βασικές απαιτήσεις που αφορούν όλες τις συσκευές είναι οι ακόλουθες:
•

Η απαίτηση που αναφέρεται στην προστασία της υγείας και στην ασφάλεια του
χρήστη και οποιουδήποτε άλλου ατόµου, συµπεριλαµβανοµένων των Αντικειµενικών
Στόχων των απαιτήσεων ασφαλείας που περιλαµβάνονται στην Οδηγία σχετικά µε τη
Χαµηλή Τάση (Οδηγία 73/23/ΕΟΚ), αλλά χωρίς την εφαρµογή του καθορισµένου
ορίου τάσης.

•

Οι απαιτήσεις αναφορικά µε την προστασία έναντι της ηλεκτροµαγνητικής
συµβατότητας που περιλαµβάνονται στην Οδηγία σχετικά µε την Ηλεκτροµαγνητική
Συµβατότητα (Οδηγία 89/336/ΕΟΚ).

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η Οδηγία σχετικά µε τη Χαµηλή Τάση απαιτεί από τα Κράτη Μέλη να λαµβάνουν όλα τα
κατάλληλα µέτρα, ώστε να διασφαλίζουν ότι ο ηλεκτρολογικός εξοπλισµός ο οποίος διατίθεται
στην αγορά δεν θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των προσώπων, των κατοικίδιων ζώων και
των περιουσιακών στοιχείων - νοουµένου ότι κατασκευάστηκε σύµφωνα µε την καλή
µηχανική πρακτική σε θέµατα ασφαλείας που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν
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Η απαίτηση αυτή επιβάλλει την προστασία έναντι των κινδύνων που προέρχονται από
ηλεκτρολογικό εξοπλισµό µε σκοπό να διασφαλίζεται ότι:
•

τα πρόσωπα και τα κατοικίδία ζώα προστατεύονται επαρκώς έναντι των κινδύνων
προσωπικού τραυµατισµού ή άλλου κινδύνου ο οποίος δύναται να προκληθεί από
άµεση ή έµµεση επαφή µε ηλεκτρικό ρεύµα,

•

δεν παράγονται
κινδύνου,

•

τα πρόσωπα, τα κατοικίδια ζώα και τα περιουσιακά στοιχεία προστατεύονται
επαρκώς έναντι µη ηλεκτρολογικών κινδύνων που προκαλούνται από τον
ηλεκτρολογικό εξοπλισµό όπως προκύπτουν µε βάση την εµπειρία,

•

η µόνωση είναι κατάλληλη για τις προβλεπόµενες συνθήκες,

•

ο ηλεκτρολογικός εξοπλισµός πληροί τις απαιτούµενες µηχανολογικές απαιτήσεις µε
τρόπο ώστε τα πρόσωπα, τα κατοικίδια ζώα και τα περιουσιακά στοιχεία δεν
εκτίθενται σε κίνδυνο,

•

ο ηλεκτρολογικός εξοπλισµός είναι ανθεκτικός σε µη µηχανολογικές επιδράσεις υπό
τις προβλεπόµενες περιβαλλοντικές συνθήκες µε τρόπο ώστε τα πρόσωπα, τα
κατοικίδια ζώα και τα περιουσιακά στοιχεία δεν εκτίθενται σε κίνδυνο,

•

ο ηλεκτρολογικός εξοπλισµός δεν θέτει σε κίνδυνο τα πρόσωπα, τα κατοικίδια ζώα
και τα περιουσιακά στοιχεία υπό τις προβλεπόµενες συνθήκες υπερφόρτωσης.

θερµοκρασίες, τόξα ή ακτινοβολία που προκαλούν συνθήκες

Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι ο ορισµός των βασικών απαιτήσεων ασφαλείας
περιλαµβάνει τη λέξη «υγεία». Παρόλο που εν λόγω απαίτηση εφαρµόζεται σε όλες τις
συσκευές, όταν συντάχτηκε η οδηγία, η απαίτηση της υγείας αφορούσε την έκθεση των
ραδιοκυµάτων.
Οι κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων, άλλων φορητών ασύρµατων
συσκευών και σταθµών βάσης πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους την πρόσφατη
γνωµοδότηση επί της δηµόσιας υγείας, περιλαµβανοµένης της Εισήγησης 1995/519/ΕΚ του
Συµβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ
Οι απαιτήσεις της Οδηγίας σχετικά µε την Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα οι οποίες
αναφέρονται στην προστασία είναι οι ακόλουθες:
Η συσκευή κατασκευάζεται µε τρόπο ώστε:
•

οι ηλεκτροµαγνητικές δυσλειτουργίες που προκαλεί κυµαίνονται σε επίπεδο το οποίο
επιτρέπει στο ραδιοεξοπλισµό, στον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό και σε άλλη
συσκευή να λειτουργούν όπως προορίζονται,

•

να διαθέτει επαρκές επίπεδο φυσικής ανοσίας έναντι ηλεκτροµαγνητικών
δυσλειτουργιών το οποίο να της επιτρέπει να λειτουργεί όπως προορίζεται.

Αυτό συµβαίνει (όπως προνοείται σε µερικές εθνικές νοµοθεσίες, για παράδειγµα στη
νοµοθεσία του Ηνωµένου Βασιλείου) όταν η συσκευή εγκαθίσταται και συντηρείται ορθά και
χρησιµοποιείται για το σκοπό που προορίζεται.
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΡΑ∆ΙΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΣ
Επιπρόσθετα στα πιο πάνω, ο ραδιοεξοπλισµός πρέπει να κατασκευάζεται µε τρόπο που να
χρησιµοποιεί αποτελεσµατικά το φάσµα που έχει παραχωρηθεί στις επίγειες / δορυφορικές
ραδιοεπικοινωνίες και τροχιακές δυνατότητες, ώστε να αποφεύγονται οι επιβλαβείς
παρεµβολές.
Σκοπός της απαίτησης αυτής είναι να καλύπτει περιπτώσεις όπως την αποτελεσµατική ισχύ
της εκποµπής, τη βλάβη συχνότητας, το εύρος φάσµατος εκποµπής, την ισχύ γειτονικού
καναλιού, τη σταθερότητα της συχνότητας και τις αλλοιωµένες εκποµπές.
ΑΛΛΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Η Επιτροπή έχει δηλώσει την πρόθεση της να υιοθετήσει την εφαρµογή άλλων βασικών
απαιτήσεων µόνον όταν κριθεί απαραίτητο. Οι περισσότεροι εξοπλισµοί δεν θα χρειάζεται να
πληρούν άλλες απαιτήσεις πέραν των πιο πάνω. Εντούτοις, µε κάθε επιφύλαξη στη
συµφωνία της Ρυθµιστικής Επιτροπής ή, σε περίπτωση έλλειψης αυτής, στη συµφωνία του
Συµβουλίου, η Επιτροπή δύναται να απαιτήσει την εφαρµογή ενός ή περισσοτέρων από τα
πιο κάτω:
•

Τη διαλειτουργία της συσκευής µέσω δικτύων µε άλλη συσκευή και τη δυνατότητα
σύνδεσης της µε διεπαφές του κατάλληλου τύπου σε ολόκληρο τον ΕΟΧ.

•

Η συσκευή δεν πρέπει προκαλεί βλάβη στο δίκτυο ή στη λειτουργία του και δεν
πρέπει να κάνει κατάχρηση των πηγών του δικτύου ώστε να προκαλεί απαράδεκτη
υποβάθµιση της υπηρεσίας.

•

Η συσκευή πρέπει να ενσωµατώνει διασφαλίσεις προστασίας των προσωπικών
στοιχείων και της ιδιωτικής ζωής του χρήστη και του συνδροµητή.

•

Πρέπει να περιέχει χαρακτηριστικά τα οποία αποτρέπουν τη διάπραξη απάτης.

•

Πρέπει να περιέχει χαρακτηριστικά τα οποία επιτρέπουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες
έκτακτης ανάγκης.

•

Πρέπει να περιέχει χαρακτηριστικά ώστε να διευκολύνεται η χρήση της από άτοµα µε
ειδικές ανάγκες.

Αυτές οι επιπρόσθετες απαιτήσεις αποτελούν το Άρθρο 3(3) της Οδηγίας. Προς το παρόν,
µόνον ο εξοπλισµός που χρειάζεται τις υπηρεσίες πρόσβασης ασφαλείας (ραδιόφαροι
θάλασσας, καναλιών ενδοχώρας και χιονοστιβάδας) θα πρέπει να πληροί τις βασικές
απαιτήσεις υπό το Άρθρο 3(3)ε (Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης).
Όταν παρθεί µια απόφαση σύµφωνα µε το Άρθρο 3(3), τότε δηµοσιεύεται στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ∆ηµοσιεύεται επίσης η ηµεροµηνία κατά την οποία η
απαίτηση τίθεται σε ισχύ. Στην περίπτωση που επιπρόσθετες απαιτήσεις επιβάλλονται
σύµφωνα µε το Άρθρο 3(3) επί συγκεκριµένης κατηγορίας εξοπλισµού, τότε οποιαδήποτε
συσκευή που ανήκει στη συγκεκριµένη κατηγορία η οποία τοποθετήθηκε στην αγορά για
πρώτη φορά πριν την ηµεροµηνία εφαρµογής της σχετικής απαίτησης δύναται να συνεχίσει
να διατίθεται στην αγορά για µια «εύλογη περίοδο». Η ηµεροµηνία εφαρµογής της απαίτησης
και της περιόδου θα αποφασιστούν από την Επιτροπή σε συνεννόηση µε µια Συµβουλευτική
Επιτροπή. Υπάρχει άρθρο στην Οδηγία που καθορίζει τις απαιτήσεις της διαδικασίας αυτής.
Τα Κράτη Μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι φορείς δικτύων στο κράτος τους δηµοσιεύουν
ακριβείς και επαρκείς προδιαγραφές για τις διεπαφές. Οι νέες διεπαφές πρέπει να
δηµοσιεύονται πριν οι παρεχόµενες υπηρεσίες µέσω των σχετικών διεπαφών τεθούν στη
διάθεση του κοινού, αλλά προφανώς αυτό δεν είναι εφικτό για διεπαφές µακράς διαρκείας. Οι
φορείς πρέπει να δηµοσιεύουν ενηµερωµένο κατάλογο των διεπαφών. Οι προδιαγραφές
αυτές οφείλουν να είναι αρκετά λεπτοµερείς, ώστε να επιτρέπουν στον πιθανόν κατασκευαστή
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να σχεδιάζει τον κατάλληλο τερµατικό εξοπλισµό ο οποίος χρησιµοποιεί όλες τις παρεχόµενες
υπηρεσίες µέσω των διεπαφών και να διεξάγει δοκιµές επί του εξοπλισµού σύµφωνα µε τις
βασικές απαιτήσεις.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Όσον αφορά το ραδιοεξοπλισµό ο οποίος χρησιµοποιεί συχνότητες που δεν είναι
εναρµονισµένες σε όλη την επικράτεια της Κοινότητας, τότε εφαρµόζονται επιπρόσθετες
απαιτήσεις. Ο κατασκευαστής, ή το αρµόδιο άτοµο για την τοποθέτηση της συσκευής στην
αγορά, πρέπει να κοινοποιεί στις εθνικές αρχές της χώρας του, οι οποίες είναι αρµόδιες για
τη διαχείριση του φάσµατος των συχνοτήτων, την πρόθεση του να τοποθετήσει τη συσκευή
στην αγορά της χώρας. Η κοινοποίηση αυτή εκδίδεται τουλάχιστον τέσσερις βδοµάδες πριν
τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά. Η κοινοποίηση οφείλει να περιέχει λεπτοµερώς τα
ραδιο-χαρακτηριστικά του εξοπλισµού (όπως τις συχνότητες, το διάστηµα µεταξύ καναλιών,
τον τύπο ρύθµισης και την ισχύ της ραδιοσυχνότητας) και τον αναγνωριστικό αριθµό του
κοινοποιηµένου οργανισµού ο οποίος εµπλέκεται. Ο ορισµός της πρότασης «χρήση
συχνοτήτων οι οποίες δεν είναι εναρµονισµένες σε όλη την επικράτεια της Κοινότητας»
καθορίστηκε από την Επιτροπή ότι δεν περιλαµβάνει τις συσκευές µόνο για λήψη και τις
συσκευές που µεταδίδουν υπό τον έλεγχο ενός δικτύου, εφόσον δεν προκαλούν παρεµβολές
τις οποίες προορίζεται να αποτρέπει η εν λόγω απαίτηση.
Οι απαιτήσεις της κοινοποίησης διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Εποµένως, δεν είναι
δυνατόν να περιγραφούν οι απαιτήσεις που θα εφαρµοστούν στην Κύπρο. Οι ακόλουθες
απαιτήσεις βασίζονται στους Κανονισµούς που ισχύουν στο Ηνωµένο Βασίλειο.
Ο οργανισµός στο Ηνωµένο Βασίλειο στον οποίο απευθύνεται η κοινοποίηση είναι το Γραφείο
Επικοινωνιών (Office of Communications). O εν λόγω οργανισµός, ο οποίος αποτελεί την
αρµόδια αρχή στο Ηνωµένο Βασίλειο, αντικατέστησε τον Οργανισµό Ραδιοεπικοινωνιών στις
αρχές του 2004.
Η κοινοποίηση πρέπει να περιλαµβάνει:
•

Όνοµα και διεύθυνση του ατόµου που καταθέτει την κοινοποίηση, του αρµοδίου
άτοµου (εταιρίας) και του κατασκευαστή, εάν είναι διαφορετικά.

•

Αναγνωριστικά στοιχεία του εξοπλισµού ( καθορισµός τύπου).

•

Σκοπό και χρήση

•

Συχνότητες λειτουργίας

•

Τύπο ρύθµισης

•

Απόσταση καναλιού

•

Καθορισµό της εκποµπής χρησιµοποιώντας τη ∆ιεθνή Τηλεπικοινωνιακή Ένωση
(International Telecommunications Union), την κατηγορία στην οποία ανήκει και το
απαραίτητο εύρος του φάσµατος συχνοτήτων.

•

Ισχύ της ραδιοσυχνότητας µετάδοσης ή ακτίνα ισχύος

•

Κύκλο λειτουργίας (εάν εφαρµόζεται)

•

Πρωτόκολλο πρόσβασης καναλιού ( εάν εφαρµόζεται)

•

∆ιπλή ταυτόχρονη επικοινωνία (εάν εφαρµόζεται)

•

Τύπο κεραίας ( ιδιαίτερα κατηγορία κεραίας και ενισχύσεις)
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Η κοινοποίηση δεν απαιτεί διαδικασία έγκρισης και η αρµόδια διοίκηση δεν υποχρεούται να
δώσει απάντηση στην κοινοποίηση. Εποµένως, η έλλειψη απάντησης από πλευράς
αρµόδιας διοίκησης δεν αποτελεί ένδειξη ότι όλα είναι ικανοποιητικά.

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Στο πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας εµπίπτει η συσκευή που αποτελεί είτε ραδιοεξοπλισµό είτε
τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµό ή και τα δύο ( όπως κινητό τηλέφωνο) εξαιρουµένων
των συσκευών που αναφέρονται συγκεκριµένα.
Η Οδηγία επηρεάζει τους κατασκευαστές και σε ορισµένες περιπτώσεις τους εντολοδόχους
των κατασκευαστών όπως περιγράφεται πιο κάτω. Ο κατασκευαστής φέρει αποκλειστικά την
ευθύνη της συµµόρφωσης του προϊόντος του, παρόλο που υπό ορισµένες συνθήκες δύναται
να µεταβιβάσει µέρος της ευθύνης στον εντολοδόχο του.
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Ο εξοπλισµός που αναφέρεται ακολούθως εξαιρείται του πεδίου εφαρµογής της Οδηγίας:
•

Ραδιοεξοπλισµός που χρησιµοποιείται από ραδιοερασιτέχνες,
εξοπλισµός διατίθεται στην αγορά για εµπορικούς σκοπούς.

•

Στοιχεία προς συναρµολόγηση από ραδιοερασιτέχνες και εµπορικός εξοπλισµός που
τροποποιείται από και για χρήση από τους ραδιοερασιτέχνες.

•

Εξοπλισµός πλοίων που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας 96/98/ΕΚ. Η εν
λόγω οδηγία αφορά την Ασφάλεια του υποθαλάσσιου εξοπλισµού (SOLAS) σκαφών
που ξεπερνούν το καθορισµένο βάρος σε τόνους.

•

Καλωδιώσεις και συρµατώσεις, αλλά όχι τις κεραίες.

•

Εξοπλισµός µε ικανότητα λήψης αλλά όχι µετάδοσης, που χρησιµοποιείται µόνο για
λήψη ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκποµπών.

•

Προϊόντα, συσκευές και συστατικά για χρήση στην πολιτική αεροπορία όπως
καθορίζονται στο Άρθρο 2 του Κανονισµού του Συµβουλίου, υπό αριθµό 3922/91.

•

Εξοπλισµός και συστήµατα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας όπως καθορίζονται
στο Άρθρο 1 της Οδηγίας 93/65/ΕΟΚ.

•

Συσκευή που χρησιµοποιείται αποκλειστικά για δραστηριότητες που συνδέονται µε τη
δηµόσια και κρατική ασφάλεια, ιδιαίτερα για την άµυνα και το ποινικό δίκαιο. Όµως οι
συσκευές που χρησιµοποιούνται επιπλέον για άλλους σκοπούς εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής της οδηγίας.

εκτός

εάν

ο

Η συσκευή η οποία δεν συµµορφώνεται (ακόµη) προς την Οδηγία δύναται να παρουσιαστεί
σε εµπορικές εκθέσεις, άλλες εκθέσεις και επιδείξεις κλπ, υπό την προϋπόθεση ότι θα φέρει
ορατό σήµα που θα υποδεικνύει ξεκάθαρα ότι η συγκεκριµένη συσκευή δεν διατίθεται για
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εµπορικούς σκοπούς ή δεν δύναται να τεθεί σε λειτουργία µέχρι να συµµορφωθεί προς την
Οδηγία.

ΑΛΛΗΛΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟ ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ
Συσκευή η οποία ενσωµατώνει, είτε ως αναπόσπαστο µέρος είτε ως εξάρτηµα, ιατρική
συσκευή η οποία εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ ή ενεργό
εµφυτεύσιµο ιατρικό βοήθηµα το οποίο εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας
90/385/ΕΟΚ διέπεται από τις διατάξεις της Οδηγίας σχετικά µε το ραδιοεξοπλισµό και τον
τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµό (R&TTE), µε κάθε επιφύλαξη προς τις απαιτήσεις των
προαναφερόµενων Οδηγιών. Οι Οδηγίες εφαρµόζονται µε συµπληρωµατικό τρόπο και οι
απαιτήσεις και οι διαδικασίες της κάθε εφαρµοστέας οδηγίας πρέπει να ικανοποιηθούν.
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ ΟΧΗΜΑ
Συσκευή η οποία αποτελεί επίσης συστατικό στοιχείο ή ξεχωριστή τεχνική µονάδα ενός
οχήµατος ή µηχανοκίνητου οχήµατος µε δύο ή τρεις τροχούς διέπεται από τις διατάξεις της
Οδηγίας σχετικά µε το ραδιοεξοπλισµό και τον τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµό
(R&TTE), µε κάθε επιφύλαξη και πάλι προς τις διατάξεις των σχετικών οδηγιών.
∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
Ο ορισµός της έννοιας «διάθεση στην αγορά» είναι πολύ σηµαντικός εφόσον τη στιγµή που
ένα προϊόν τοποθετείται στην αγορά αµέσως τίθεται σε ισχύ η εφαρµογή της Οδηγίας. Σε
µερικές εθνικές νοµοθεσίες χρησιµοποιείται η λέξη «προµηθεύω» για την περιγραφή της
στιγµής της διάθεσης του προϊόντος στην αγορά, έτσι οι όροι αυτοί θεωρούνται συνώνυµοι.
Η στιγµή της διάθεσης στην αγορά αποτελεί το πέρασµα της συσκευής από το στάδιο
παραγωγής στην αγορά, το οποίο πέρασµα πραγµατοποιείται είτε µε την παράδοση της ίδιας
της συσκευής είτε µε την αλλαγή ιδιοκτησίας. Η τελευταία αφορά κυρίως την περίπτωση
µεγάλων συστηµάτων και εγκαταστάσεων τα οποία απαιτούν πιθανόν κάποιο χρόνο να
κατασκευαστούν και να εγκατασταθούν.
Όπως εξηγήθηκε πιο πάνω, η συσκευή δεν θεωρείται ότι τοποθετείται στην αγορά όταν
δηµοσιεύεται σε καταλόγους ή παρουσιάζεται σε εµπορικές εκθέσεις ή άλλες εκθέσεις.
Εποµένως, πρέπει να συνοδεύεται από σηµείωση η οποία υποδεικνύει ότι δεν έχει ακόµη
συµµορφωθεί προς την Οδηγία.
Η συσκευή δεν θεωρείται ότι διατίθεται στην αγορά, εάν προορίζεται για εξαγωγή (ή επανεξαγωγή) σε χώρα µη µέλος της Κοινότητα, κατά την µεταφορά της εκτός Κοινότητας στο
εντολοδόχο ή κατά την µεταφορά της στο κατασκευαστή για επιπλέον επεξεργασία. Η
«επιπλέον επεξεργασία» περιλαµβάνει την τροποποίηση της συσκευής, την ενσωµάτωση της
σε άλλο προϊόν ή την τοποθέτηση του σήµατος ή της επωνυµίας του τελικού κατασκευαστή
επί της συσκευής, διαδικασία η οποία µερικές φορές ονοµάζεται «Μηχανική σήµατος». Η
εξαίρεση αυτή ισχύει µόνον στην περίπτωση που η συσκευή δεν φέρει ακόµη τη σήµανση CE.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ
Κατασκευαστής είναι το νοµικό πρόσωπο (στις νοµοθεσίες αναφέρεται «άτοµο») το οποίο
είναι υπεύθυνο για το σχεδιασµό και την κατασκευή της συσκευής µε σκοπό τη διάθεση της
στην αγορά από τον ίδιο τον κατασκευαστή.
Ο κατασκευαστής έχει τη δυνατότητα να αναθέσει µε υπεργολαβία µερικές εργασίες που
αφορούν το σχεδιασµό και την κατασκευή χωρίς να επηρεάζεται η ευθύνη του ως
κατασκευαστής. Για παράδειγµα, δύναται να χρησιµοποιεί προπαρασκευασµένα στοιχεία
προς συναρµολόγηση και συστατικά ή δύναται να αναθέτει µε υπεργολαβία τις εργασίες
συναρµολόγησης.
Οποιοδήποτε άτοµο το οποίο προβαίνει σε σηµαντικές τροποποιήσεις επί της συσκευής και
την τοποθετεί στην αγορά θεωρείται επίσης κατασκευαστής για τους σκοπούς της σχετικής
Οδηγίας.
ΕΝΤΟΛΟ∆ΟΧΟΣ
Ο εντολοδόχος (όπως καθορίζει η Οδηγία R&TTE) διορίζεται επί σκοπού από τον
κατασκευαστή να δρα εκ µέρους του υπό ορισµένες συνθήκες.
Ο εντολοδόχος που
διορίζεται πρέπει να είναι εγκατεστηµένος στην επικράτεια του ΕΟΧ. Ο εντολοδόχος που
διορίζεται δύναται, εφόσον του ζητηθεί από τον κατασκευαστή, να υπογράφει τη δήλωση
πιστότητας και να τοποθετεί τη σήµανση CE. Στην περίπτωση που ο κατασκευαστής είναι
εγκατεστηµένος εκτός της επικράτειας του ΕΟΧ, ο εντολοδόχος διατηρεί εντός του ΕΟΧ τον
τεχνικό φάκελο και τα στοιχεία απόδειξης της πιστότητας.
Εφόσον ο εντολοδόχος
αναλαµβάνει τις ευθύνες αυτές, δύναται να του επιβληθούν τα µέτρα εφαρµογής σε
περίπτωση µη συµµόρφωσης της συσκευής.
ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ
Ο εισαγωγέας τοποθετεί µια συσκευή στην αγορά του ΕΟΧ (εισαγόµενη από κατασκευαστή
εγκατεστηµένο εκτός της επικράτειας του ΕΟΧ). Ο εισαγωγέας οφείλει να διατηρεί τη δήλωση
πιστότητας και τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία και, εάν όχι, πρέπει να είναι σε θέση να τα
συλλέξει από τον κατασκευαστή εγκαίρως σε περίπτωση που τα ζητήσει η αρµόδια αρχή
εφαρµογής. Ο εισαγωγέας δεν έχει το δικαίωµα να υπογράφει τη δήλωση πιστότητας ούτε να
τοποθετεί τη σήµανση CE.
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Τηλεπικοινωνιακός τερµατικός εξοπλισµός είναι το προϊόν που επιτρέπει την επικοινωνία ή
σχετικό συστατικό του το οποίο προορίζεται να συνδεθεί άµεσα ή έµµεσα µε οποιοδήποτε
τρόπο µε διεπαφές των δηµόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων. ∆ηµόσια δίκτυα είναι τα
δίκτυα τα οποία χρησιµοποιούνται πλήρως ή εν µέρει για την παροχή τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών που τίθενται στη διάθεση του κοινού.
Η φράση «επιτρέπει την επικοινωνία» συγχέεται ενίοτε µε τον εξοπλισµό τεχνολογικής
πληροφόρησης. Στο Ηνωµένο Βασίλειο, οι κατευθυντήριες γραµµές της DTI εξηγούν ότι
σκοπός της Οδηγίας R&TTE ήταν να µειώσει τις απαιτήσεις σχετικά µε τον εξοπλισµό του
οποίου ο τύπος εγκρίθηκε πριν την εφαρµογή της Οδηγίας παρά να διευρύνει το πεδίο του
τύπου της συσκευής η οποία αποτελεί τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµό. Εποµένως,
µόνον η δίοδος προς τα δηµόσια δίκτυα εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας, για
παράδειγµα η συσκευή επικοινωνίας (µόντεµ) του ηλεκτρονικού υπολογιστή παρά ολόκληρος
ο ηλεκτρονικός υπολογιστής.
Κατά την ίδια λογική, ο εξοπλισµός δοκιµών δεν θεωρείται τηλεπικοινωνιακός τερµατικός
εξοπλισµός εκτός εάν συνδέει και αποσυνδέει κλήσεις.
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ΡΑ∆ΙΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ραδιοεξοπλισµός είναι το προϊόν ή το σχετικό συστατικό του το οποίο είναι κατάλληλο για την
αποκατάσταση επικοινωνίας µέσω εκποµπής και / ή λήψης ραδιοκυµάτων χρησιµοποιώντας
το φάσµα των συχνοτήτων που έχει παραχωρηθεί στις επίγειες / δορυφορικές
ραδιοεπικοινωνίες.
ΡΑ∆ΙΟΚΥΜΑΤΑ
Ηλεκτροµαγνητικά κύµατα συχνότητας που κυµαίνονται µεταξύ 9 k Hz και 3000 G Hz που
µεταδίδονται στο διάστηµα χωρίς τεχνικό οδηγό, όπως ο κυµατοδηγός.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Η οδηγία απαιτεί από τα Κράτη Μέλη να κοινοποιούν τα ρυθµισµένα δίκτυα διεπαφών στην
Επιτροπή ώστε να είναι δυνατή η δηµοσίευση τους. Η Επιτροπή έχει δηµοσιεύσει τις
διεπαφές και σειρές αναγνωριστικών στοιχείων των κατηγοριών εξοπλισµού.
Οι κατηγορίες των αναγνωριστικών στοιχείων καθορίστηκαν και δηµοσιεύτηκαν στην Επίσηµη
Εφηµερίδα στις 19 Απριλίου 2000 σύµφωνα µε την Απόφαση της Επιτροπής 2000/299/ΕΚ
που πάρθηκε στις 6 Απριλίου 2000 µε την οποία δηµιουργείται η αρχική κατηγοριοποίηση
του ραδιοεξοπλισµού και του τηλεπικοινωνιακού τερµατικού εξοπλισµού και των σχετικών
αναγνωριστικών τους στοιχείων. Με βάση αυτό εγκαθιδρύονται δύο κατηγορίες εξοπλισµού.
Όλοι οι εξοπλισµοί οι οποίοι δύνανται να τοποθετηθούν στην αγορά και να τεθούν σε
λειτουργία χωρίς περιορισµούς σε όλη την επικράτεια της Κοινότητας αποτελούν την
κατηγορία υπό την ονοµασία «κατηγορία 1». Τα αναγνωριστικά στοιχεία δεν ορίζονται στην
κατηγορία αυτή. Ο εξοπλισµός στον οποίον επιβάλλονται περιορισµοί όσον αφορά τη
διάθεση του στην αγορά και τη θέση του σε λειτουργία ανήκει στην «κατηγορία 2».
Η επιτροπή δηµοσίευσε κατάλογο των υποκατηγοριών στην ακόλουθη ιστοσελίδα της:

www.europa.eu.int/comm/enterprise/rtte
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1
Η Κατηγορία 1 χωρίζεται στις ακόλουθες υποκατηγορίες:
Τερµατικός εξοπλισµός προσαρτηµένος σε σταθερά δίκτυα και σε ραδιοεξοπλισµό
που δεν εκπέµπει
1.1

Ψηφιακό ∆ίκτυο Ενοποιηµένων Υπηρεσιών - ISDN (ISDN Βασικού Ρυθµού, ISDN
Αρχικού Ρυθµού, ISDN διεπαφής U, Ευρείας Ζώνης ISDN ATM)

1.2

∆ηµόσιο Τηλεφωνικό ∆ίκτυο Μεταγωγής- PSTN
(Αναλογική µονή γραµµή,
Αναλογική πολλαπλή γραµµή (µε / χωρίς Aπευθεία Aυτόµατη Eισερχόµενη
Eπιλογή –Direct Dialling-In ), Εξοπλισµός προσαρτηµένος σε ∆ιεπαφές Υπηρεσίας
Σέντρεξ ή Ιδεατά Ιδιωτικά ∆ίκτυα)

1.3

Μισθωτές γραµµές (2w και 4w Αναλογικές (Ζώνη Βάσης), 2w και 4w Αναλογικές
(Φωνητικής Ζώνης ), ψηφιακές, SDH-Σύγχρονης Ψηφιακής Ιεραρχίας , οπτικές)

1.4

Καλωδιακός Εξοπλισµός ∆εδοµένων X.21, X.25, Έθερνετ, δακτυλιοειδές
αδειοπλαίσιο (Token ring), αρτηρία αδειοπλαισίου (Token bus) , TCP/IP, πλαίσιο
µετάδοσης)

1.5

Καλωδιακός εξοπλισµός µετάδοσης µε αλληλεπίδραση (µη εναλλαγή εικόνας /
ήχου, εναλλαγή εικόνας / ήχου)

1.6

Τηλέτυπο (εξοπλισµός µονής γραµµής, εξοπλισµός πολλαπλής γραµµής)

1.7

Ραδιοεξοπλισµός µόνο λήψης

1.8

Άλλοι τερµατικοί εξοπλισµοί προσαρτηµένοι σε σταθερά δίκτυα

Ραδιοεξοπλισµός ο οποίος µεταδίδει αποκλειστικά υπό τον έλεγχο δικτύου
1.9

Τηλεφωνικές συσκευές για το Παγκόσµιο Σύστηµα Κινητών Τηλεπικοινωνιών
(GSM), συµπεριλαµβανοµένων των GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 ( και όπου
υπάρχει GSM 450)

1.10

Επίγειο Σύστηµα Τηλεπικοινωνιών για Πτήσεις

1.11

Κινητοί Επίγειοι Σταθµοί Ξηράς σε συχνότητες 1.5/1.6 GHz

1.12

Κινητοί Επίγειοι Σταθµοί Ξηράς που λειτουργούν σε Ku-band

1.13

Εξοπλισµός TETRA (Επίγειων Συγκαναλικών Ραδιοεπικοινωνιών -Terrestrial
Trunked Radio) του τελικού χρήστη ( µη Άµεσου Τρόπου Λειτουργίας -non DMO)

1.14

Επίγειοι σταθµοί για ∆ορυφορικές Προσωπικές Επικοινωνίες που λειτουργούν σε
συχνότητες 1.6/2.4 GHz

1.15

Επίγειοι σταθµοί για ∆ορυφορικές Προσωπικές Επικοινωνίες που λειτουργούν σε
συχνότητες 1.9/2.1 GHz

1.16

Κινητοί Επίγειοι Σταθµοί Ξηράς Χαµηλού ρυθµού δεδοµένων σε συχνότητες 1.5/1.6
GHz

1.17

Άλλοι Ραδιοεξοπλισµοί οι οποίοι µεταδίδουν αποκλειστικά υπό τον έλεγχο δικτύου
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Ραδιοποµποί τεχνικά εναρµονισµένοι στην Κοινότητα των οποίων η θέση σε
λειτουργία δεν περιορίζεται από τα Κράτη µέλη
1.18

Εξοπλισµός DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications -Βελτιωµένο
Ψηφιακό µη καλωδιακό Τηλέφωνο)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2
Η Κατηγορία 2 χωρίζεται στις ακόλουθες υποκατηγορίες:

2.0

Άλλοι Εξοπλισµοί ( εξοπλισµός -δεν καθορίζεται συγκεκριµένα πιο κάτω - ο οποίος
δεν δύναται να κυκλοφορεί ελευθέρα και να τίθεται σε λειτουργία στην επικράτεια
της Κοινότητας

2.1

Τερµατικά µε κεραία πολύ µικρού ανοίγµατος (VSATs) σε συχνότητα C ( C-band)

2.2

Τερµατικά µε κεραία πολύ µικρού ανοίγµατος (VSATs) σε συχνότητα Ku-band

2.3

Επίγειοι Σταθµοί ∆ορυφορικής Συλλογής Ειδήσεων σε συχνότητα Ku-band

2.4

Επίγειες Συγκαναλικές Ραδιοεπικοινωνίες (TETRA) Άµεσου Τρόπου Λειτουργίας
(DMO)

2.5

TETRAPOL

2.6

Ιδιωτικές κινητές Ραδιοεπικοινωνίες

2.7

∆ιατάξεις Μικρής Εµβέλειας (SRD)

2.8

Ζεύξεις Μικροκυµάτων

2.9

Σταθερές Ραδιοζεύξεις (Fixed radio links)

2.10

Αναµεταδότες τηλεοπτικής εκποµπής

2.11

Θαλάσσιος Ραδιοεξοπλισµός

2.12

Εξοπλισµός Υποδοµής (π.χ σταθµοί βάσης)

2.13

Ραδιοεξοπλισµός που λειτουργεί σε ερασιτεχνικές ραδιοσυχνότητες
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ
Η συσκευή που πληροί τις απαιτήσεις των σχετικών εναρµονισµένων προτύπων των οποίων
οι αναφορές έχουν δηµοσιευτεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα θεωρείται ότι συµµορφώνεται προς
τις βασικές απαιτήσεις. Για τη συµµόρφωση αρκετών προϊόντος απαιτείται η υιοθέτηση
διαφόρων προτύπων. Για παράδειγµα, για ένα ραδιοεξοπλισµό δύναται να υπάρχει ένα
πρότυπο Ηλεκτροµαγνητικής Συµβατότητας, ένα πρότυπο για τη συµµόρφωση προς την
ασφάλεια, ένα πρότυπο για τη συµµόρφωση προς την απαίτηση σχετικά µε την
αποτελεσµατική χρήση του φάσµατος συχνοτήτων και τέλος ένα πρότυπο που καλύπτει
κάποιες επιπρόσθετες βασικές απαιτήσεις.
Η Οδηγία περιγράφει τέσσερις διαδικασίες για την αξιολόγηση της πιστότητας, µία από τις
οποίες πρέπει να εφαρµοστεί για την απόδειξη της συµµόρφωσης προς όλες τις σχετικές
βασικές απαιτήσεις, µε κάθε επιφύλαξη προς τις εναλλακτικές διαδικασίες για την
ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων των Οδηγιών σχετικά µε τη Ηλεκτροµαγνητική
Συµβατότητα και τη Χαµηλή Τάση. Αυτές περιγράφονται στα Παραρτήµατα ΙΙ, ΙV και V της
Οδηγίας.
Σχετικά µε την εναλλακτική διαδικασία πιστοποίησης της συµµόρφωσης προς τις βασικές
απαιτήσεις της Ασφάλειας, µε βάση το Άρθρο 3(1)(α), και της Ηλεκτροµαγνητικής
Συµβατότητας, µε βάση το Άρθρο 3(1)(β), οι διαδικασίες των Οδηγιών 73/23/ΕΕΚ και
89/336/ΕΟΚ εφαρµόζονται αντίστοιχα για την ικανοποίηση των προαναφεροµένων
απαιτήσεων που αφορούν τη συσκευή που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής των εν λόγω
Οδηγιών. Τα εναλλακτικά µέσα απόδειξης της συµµόρφωσης καθορίζονται στις σχετικές
Οδηγίες.

ΕΠΙΛΟΓΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Σχετικά µε τον τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµό ο οποίος δεν χρησιµοποιεί το φάσµα
των συχνοτήτων που έχει παραχωρηθεί στις επίγειες και δορυφορικές επικοινωνίες και
σχετικά µε τα εξαρτήµατα λήψης του ραδιοεξοπλισµού, ο κατασκευαστής δύναται να
εφαρµόζει τις διαδικασίες που αναφέρονται στα Παραρτήµατα II, IV και V.
Σχετικά µε το ραδιοεξοπλισµό που δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της πιο πάνω
παραγράφου, ο κατασκευαστής δύναται να επιλέξει µεταξύ των διαδικασιών που αναφέρονται
στα Παραρτήµατα III, IV και V, όταν τα σχετικά εναρµονισµένα πρότυπα εφαρµόστηκαν
πλήρως, ή τις διαδικασίες που αναφέρονται στα Παραρτήµατα IV και V, όταν τα
εναρµονισµένα πρότυπα δεν εφαρµόστηκαν ή εφαρµόστηκαν µόνον εν µέρει.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Ο κατασκευαστής πρέπει να δηµιουργεί τον τεχνικό φάκελο ο οποίος θα διευκολύνει την
αξιολόγηση της πιστότητας του προϊόντος προς τις βασικές απαιτήσεις. Ο φάκελος πρέπει να
καλύπτει το σχεδιασµό, την κατασκευή και τη λειτουργία του προϊόντος και πρέπει να
περιλαµβάνει τα ακόλουθα:
•

Γενική περιγραφή του προϊόντος.

•

Αρχικό σχεδιασµό, κατασκευαστικά σχέδια και διαγράµµατα των συστατικών του, των
στοιχείων προς συναρµολόγηση, των κυκλωµάτων κλπ.

•

Περιγραφές και εξηγήσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για την κατανόηση των πιο
πάνω σχεδίων και της λειτουργίας του προϊόντος.

•

Κατάλογο των προτύπων που εφαρµόστηκαν πλήρως ή εν µέρει και περιγραφή των
λύσεων που υιοθετήθηκαν για την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων στις
περιπτώσεις που τα πρότυπα δεν εφαρµόστηκαν πλήρως.

•

Αποτελέσµατα των υπολογισµών σχεδιασµού και εξετάσεων που διεξήχθησαν κλπ.

•

Εκθέσεις δοκιµών.

Ο κατασκευαστής οφείλει να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για να διασφαλίζεται η
συµµόρφωση της συσκευής προς το φάκελο και προς τις απαιτήσεις της οδηγίας. Ο
κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του πρέπει να διατηρούν αντίγραφο της δήλωσης
πιστότητας µέσα στον τεχνικό φάκελο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΕΣ
∆ΟΚΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Οι απαιτήσεις του Παραρτήµατος ΙΙ εφαρµόζονται µαζί µε τα ακόλουθα:
Για κάθε τύπο συσκευής, όλες οι βασικές σειρές ραδιοδοκιµών πρέπει να διεξάγονται από τον
κατασκευαστή ή εκ µέρους του. Οι βασικές σειρές ραδιοδοκιµών περιγράφονται στα
εναρµονισµένα πρότυπα. Στην περίπτωση µη περιγραφής τους, τότε πρέπει οι εν λόγω
δοκιµές να προσδιοριστούν από έναν Κοινοποιηµένο Οργανισµό τον οποίο επιλέγει ο
κατασκευαστής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV –ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Οι απαιτήσεις των Παραρτηµάτων ΙΙ και ΙΙΙ εφαρµόζονται µαζί µε τα ακόλουθα:
Ο τεχνικός φάκελος ο οποίος περιγράφεται στο παράρτηµα ΙΙ και η δήλωση πιστότητας
προς τις βασικές σειρές ραδιοδοκιµών οι οποίες περιγράφονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ
αποτελούν τον τεχνικό φάκελο κατασκευής ο οποίος παρουσιάζεται στον Κοινοποιηµένο
Οργανισµό για επιθεώρηση. Ο φάκελος δύναται να παρουσιαστεί σε έναν ή περισσότερους
Οργανισµούς υπό την προϋπόθεση ότι ο κάθε ένας από τους οργανισµούς ενηµερώνεται για
τους άλλους που έχουν λάβει αντίγραφο του φακέλου.
Ο κοινοποιηµένος Οργανισµός επιθεωρεί το φάκελο και εάν κρίνει ότι ο φάκελος δεν
αποδεικνύει την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων, ο Κοινοποιηµένος Οργανισµός
ενηµερώνει όλους τους άλλους Κοινοποιηµένους Οργανισµούς που εµπλέκονται και
ενηµερώνει επίσης τον κατασκευαστή ή τον εντολοδόχο τους ή το πρόσωπο που είναι
υπεύθυνο για τη διάθεση της συσκευής στην αγορά.
Η γνώµη του Κοινοποιηµένου
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Οργανισµού πρέπει να δοθεί εντός τεσσάρων βδοµάδων από τη στιγµή που λαµβάνει το
φάκελο.
Με την παραλαβή της γνώµης του Κοινοποιηµένου Οργανισµού ή όταν λήξη η προθεσµία
των τεσσάρων βδοµάδων, η συσκευή δύναται να τοποθετηθεί στην αγορά.
Ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση της
συσκευής στην αγορά οφείλουν να διατηρούν το φάκελο για περίοδο τουλάχιστον δέκα
χρόνων µετά την παραγωγή της τελευταίας συσκευής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΠΛΗΡΗΣ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Ο κατασκευαστής οφείλει να υιοθετήσει εγκεκριµένο σύστηµα ποιότητας για το σχεδιασµό, την
παραγωγή και την τελική επιθεώρηση και δοκιµές, το οποίο επιθεωρείται από Κοινοποιηµένο
Οργανισµό ανά «εύλογα» χρονικά διαστήµατα και πιθανόν µε αιφνίδιες επισκέψεις. Το
Παράρτηµα της Οδηγίας περιέχει λεπτοµέρειες της διαδικασίας που εφαρµόζεται. Ο
Κοινοποιηµένος Οργανισµός πρέπει να αξιολογεί κατά πόσο το σύστηµα εξασφαλίζει την
πιστότητα του προϊόντος και ο κατασκευαστής οφείλει να πληροί τις απαιτήσεις οι οποίες
εφαρµόζονται επί του συστήµατος.
Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι ανεξάρτητα της διαδικασίας που επιλέγεται, ο
κατασκευαστής είναι υπεύθυνος να διασφαλίζει τη συµµόρφωση του προϊόντος του. Ο
Κοινοποιηµένος Οργανισµός εκδίδει µόνο γραπτή γνώµη και δεν έχει το δικαίωµα να
απαγορεύει τη διάθεση ενός προϊόντος στην αγορά, ακόµη και υπό τη διαδικασία του
Τεχνικού Φακέλου Κατασκευής.
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ένα πρότυπο γίνεται αποδεκτό ως «εναρµονισµένο», όταν υιοθετείται από τους
Ευρωπαϊκούς Οργανισµούς Προτύπων και γίνεται αποδεκτό ως πρότυπο το οποίο
αναφέρεται στις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι αρµόδιοι Οργανισµοί Προτύπων
είναι οι ακόλουθοι :
CEN

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης

CENELEC

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης

ETSI

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων

Οι Οργανισµοί αυτοί καθορίζουν τα πρότυπα οι αριθµοί των οποίων φέρουν την ένδειξη «ΕΝ»
( Ευρωπαϊκός Τύπος).
Η Επιτροπή δηµοσιεύει κατάλογο των προτύπων τα οποία είναι εναρµονισµένα σύµφωνα µε
κάθε Οδηγία ανά τακτά χρονικά διαστήµατα στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (γνωστή ευρέως ως «Επίσηµη Εφηµερίδα»). Ένα πρότυπο εφαρµόζεται για να
αποδειχτεί η συµµόρφωση ενός προϊόντος προς όλες ή µέρος των βασικών απαιτήσεων της
Οδηγίας, όταν το εν λόγω πρότυπο δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα. Πιθανόν να
παρουσιαστεί η ανάγκη εφαρµογής περισσοτέρων προτύπων ώστε να ικανοποιηθούν όλες οι
απαιτήσεις της Ηλεκτροµαγνητικής Συµβατότητας. Για παράδειγµα, ίσως χρειαστεί να
εφαρµοστεί ένα πρότυπο εκποµπής και ένα πρότυπο ανοσίας.
Γενικά, τα Ευρωπαϊκά πρότυπα καθορίζουν µια µεταβατική περίοδο κατά την οποία ένα
εκτοπισµένο πρότυπο δύναται να συνεχίζει να ισχύει για µια καθορισµένη περίοδο (η
µεταβατική περίοδος) πριν την απόσυρση του.
Η ηµεροµηνία της απόσυρσης του
εκτοπισµένου προτύπου αναφέρεται στον πρόλογο της έκδοσης σχετικά µε τα εκτοπισµένα
πρότυπα. Για τα εναρµονισµένα πρότυπα που δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα, η
Επιτροπή αποφασίζει την ηµεροµηνία κατά την οποία τα εν λόγω πρότυπα παύουν να
παρέχουν τεκµήριο πιστότητας προς την Οδηγία, και η σχετική ηµεροµηνία περιλαµβάνεται
στις λεπτοµέρειες του καταλόγου που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα. Γενικά, η
ηµεροµηνία παύσης ισχύος του τεκµηρίου πιστότητας είναι η ίδια µε την ηµεροµηνία της
απόσυρσης του, αλλά πιθανόν να υπάρχουν και εξαιρέσεις.
Όταν τεθεί σε ισχύ η ηµεροµηνία παύσης ισχύος του τεκµηρίου πιστότητας, το εκτοπισµένο
πρότυπο δεν χρησιµοποιείται πλέον στις διαδικασίες πιστότητας προς τα πρότυπα.
Εφόσον η οδηγία εφαρµόζεται για το κάθε προϊόν ξεχωριστά, η νέα παραγωγή µετά τη
συγκεκριµένη ηµεροµηνία πρέπει να συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις των νέων προτύπων.
Η µεταβατική περίοδος, από τη στιγµή δηµοσίευσης του καταλόγου στην Επίσηµη Εφηµερίδα
µέχρι την απόσυρση του εκτοπισµένου προτύπου, διαρκεί τρία χρόνια, ώστε να δίδεται
αρκετός χρόνος στους κατασκευαστές να συµµορφωθούν προς τις νέες ή τροποποιηµένες
απαιτήσεις.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΓΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ

ΤΑ

ΠΡΟΤΥΠΑ

ΤΗΣ

Υπάρχουν τρεις τύποι προτύπων Ηλεκτροµαγνητικής Συµβατότητας : πρότυπα οικογένειας
προϊόντων, γενικά πρότυπα και βασικά πρότυπα.
•

Τα πρότυπα οικογένειας προϊόντων περιγράφουν τα όρια και µερικές φορές τις
δοκιµές των µεθόδων για την απόδειξη της πιστότητας. Άλλα πρότυπα οικογένειας
προϊόντων αναφέρονται στα βασικά πρότυπα για τις δοκιµές των µεθόδων.
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•

Τα γενικά πρότυπα εφαρµόζονται στις περιπτώσεις που ένα πρότυπο οικογένειας
προϊόντων δεν εφαρµόζεται, και περιέχουν τα όρια µε τις αναφορές στα βασικά
πρότυπα για τις δοκιµές των µεθόδων.

•

Τα βασικά πρότυπα περιγράφουν τις δοκιµές των µεθόδων, αλλά δεν περιέχουν τις
ειδικές απαιτήσεις ή τα όρια.

Ο κατάλογος που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα αναφέρεται µόνο στα πρότυπα
οικογένειας προϊόντων και στα γενικά πρότυπα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα βασικά
πρότυπα δεν παρέχουν αυτά καθαυτά τεκµήριο πιστότητας διότι δεν περιέχουν ειδικές
απαιτήσεις.
Η αναφορά που γίνεται στο βασικό πρότυπο από ένα πρότυπο οικογένειας προϊόντων ή από
ένα γενικό πρότυπο πραγµατοποιείται είτε µε την αναφορά της ηµεροµηνίας (της
συγκεκριµένης δηµοσίευσης ενός βασικού προτύπου) είτε αναγράφοντας µια ενηµερωµένη
αναφορά. Στην περίπτωση της αναφοράς της ηµεροµηνίας ενός προτύπου, η συγκεκριµένη
δηµοσίευση του βασικού προτύπου υιοθετείται πάντοτε. Στην περίπτωση που αναγράφεται
µια ενηµερωµένη αναφορά, η πιο πρόσφατη δηµοσίευση σχετικά µε το βασικό πρότυπο
υιοθετείται, εκτός εάν η προηγούµενη δηµοσίευση (η εκτοπισµένη έκδοση) του βασικού
προτύπου δύναται να υιοθετείται µέχρι την ηµεροµηνία απόσυρση του.
Αυτά τα πρότυπα έχουν ιεραρχική εφαρµογή.
Τα πρότυπα οικογένειας προϊόντων
προηγούνται των γενικών προτύπων.
Τα γενικά πρότυπα εφαρµόζονται µόνον εάν δεν
υπάρχει ένα πιο λεπτοµερές πρότυπο που να αναφέρεται στο σχετικό προϊόν. Τα ίδια τα
πρότυπα οικογένειας προϊόντων παρουσιάζονται µε ιεραρχική µορφή στις περιπτώσεις που
µερικά από αυτά είναι πιο λεπτοµερή από άλλα. Κατά την επιλογή ενός προτύπου
οικογένειας προϊόντων, ο κατασκευαστής πρέπει να επιλέγει το πιο λεπτοµερές πρότυπο από
τα πρότυπα οικογένειας προϊόντων εάν αυτό το λεπτοµερές πρότυπο καλύπτει τη σχετική
συσκευή.
Κατά την επιλογή του κατάλληλου προτύπου, οι κατασκευαστές πρέπει να εστιάζουν την
προσοχή τους στο πεδίο εφαρµογής των σχετικών προτύπων. Το πεδίο εφαρµογής ενός
προτύπου είναι συνήθως ευρύτερο από το πεδίο που καθορίζει ο τίτλος ενός προτύπου.
Στην περίπτωση εφαρµογής γενικών προτύπων, θα πρέπει να επιλέγονται µε βάση το χώρο
στον οποίο προορίζεται να λειτουργήσει η συσκευή. Υπάρχουν δύο επιλογές χώρων:
•
•

Οι κατοικίες, εµπορικοί χώροι και χώροι ελαφριάς βιοµηχανίας
Βιοµηχανικοί χώροι

Τα πρότυπα εκποµπής που αναφέρονται στις κατοικίες, στους εµπορικούς χώρους και
χώρους ελαφριάς βιοµηχανίας καθορίζουν περιορισµένα όρια εκποµπής από τα πρότυπα
εκποµπής που αναφέρονται στους βιοµηχανικούς χώρους εξαιτίας της µεγαλύτερης
πιθανότητας ύπαρξης δεκτών ραδιοσυχνοτήτων. Τα γενικά πρότυπα που αναφέρονται στους
βιοµηχανικούς χώρους καθορίζουν περισσότερες απαιτήσεις προς την ανοσία σε σχέση µε τα
πρότυπα ανοσίας που αναφέρονται στις κατοικίες, εµπορικούς χώρους και χώρους ελαφριάς
βιοµηχανίας.
∆ΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ
Ανεξάρτητα από τη διαδικασία απόδειξης της πιστότητας που επιλέγεται, ο κατασκευαστής
συντάσσει δήλωση πιστότητας, όταν πειστεί ότι η συσκευή πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας.
Η Οδηγία απαιτεί από τον κατασκευαστή να διατηρεί τη δήλωση «στη διάθεση των αρµοδίων
αρχών για µια περίοδο δέκα χρόνων από τη στιγµή που η συσκευή διατίθεται στην αγορά».
«Αρµόδιες Αρχές» είναι τα ρυθµιστικά όργανα τα οποία διορίζονται σε κάθε Κράτος Μέλος. Η
φράση «στη διάθεση» σηµαίνει ότι η δήλωση πρέπει να διατηρείται σε περίπτωση
επιθεώρησης από τις αρµόδιες αρχές για την εφαρµογή της οδηγίας. Η οδηγία και η δήλωση
πιστότητας εφαρµόζονται για κάθε προϊόν ξεχωριστά. Η απαίτηση η οποία αναφέρεται στη
διατήρηση της δήλωσης πιστότητας για περίοδο δέκα χρόνων ισχύει από τη στιγµή που το
τελευταίο προϊόν διατίθεται στην αγορά.
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Η δήλωση πιστότητας συντάσσεται από τον κατασκευαστή, ή εάν το επιλέξει, από τον
εντολοδόχου του. Ο κατασκευαστής δεν υποχρεούται να είναι εγκατεστηµένος στον ΕΟΧ, και
η δήλωση πιστότητας ισχύει ανεξάρτητα από το κράτος στο οποίο συντάσσεται.
Εάν ο κατασκευαστής δεν είναι εγκατεστηµένος στον ΕΟΧ και δεν διορίζει εντολοδόχο του
µέσα στην επικράτεια του ΕΟΧ, την υποχρέωση διατήρησης της δήλωσης πιστότητας φέρει
το άτοµο το οποίο τοποθετεί τη συσκευή στην αγορά του ΕΟΧ. Το εν λόγω άτοµο οφείλει
(είναι προς το συµφέρον του) να εξασφαλίζει το έγγραφο της δήλωσης.
Η δήλωση πιστότητας πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:
•
•
•
•
•
•

Το όνοµα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή και του εντολοδόχου εάν υπάρχει.
Περιγραφή της συσκευής στην οποία αναφέρεται.
Αναφορά στις προδιαγραφές µε βάση τις οποίες δηλώνεται η πιστότητα ή αναφορά
στον Τεχνικό Φάκελο Κατασκευής ο οποίος αποδεικνύει την πιστότητα ή και στα δύο.
∆ήλωση ότι η συσκευή συµµορφώνεται προς τις απαιτήσεις της οδηγίας.
∆εσµευτική υπογραφή του κατασκευαστή η οποία δύναται να αναγνωριστεί ( ή του
εγκατεστηµένου στην Κοινότητα εντολοδόχου του, εάν υπάρχει).
Υπογραφή.

Η δήλωση πιστότητας πρέπει να συντάσσεται σε µια από τις επίσηµες γλώσσες της
Κοινότητας.
Στην περίπτωση που η συσκευή εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής άλλων οδηγιών, τότε µία
δήλωση πιστότητας συντάσσεται υπό την προϋπόθεση ότι εµπεριέχει όλες τις πληροφορίες
που απαιτεί η κάθε οδηγία. Επίσης, µία δήλωση πιστότητας δύναται να συνταχτεί για κάθε
οδηγία.
Αντίγραφο της δήλωσης πιστότητας πρέπει να συνοδεύει το κάθε προϊόν.

ΣΗΜΑΝΣΗ
Η ΣΗΜΑΝΣΗ CE
Όλες οι συσκευές που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας πρέπει να φέρουν τη
σήµανση CE. Η εν λόγω σήµανση υποδεικνύει ότι η συσκευή πληροί τις απαιτήσεις των
εφαρµοστέων οδηγιών και έχει την ακόλουθη µορφή:

Το δίκτυο της πιο πάνω απεικόνισης στη δεξιά πλευρά καθορίζει τις σχετικές διαστάσεις και
δεν αποτελεί µέρος της σήµανσης. Τα Αρκτικόλεξα «CE» δύνανται να έχουν οποιοδήποτε
µέγεθος νοουµένου ότι οι αναλογίες της πιο πάνω απεικόνισης διατηρούνται, αλλά δεν είναι
µικρότερες από 5mm σε ύψος.
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Η σήµανση CE τοποθετείται βασικά σε κάθε συσκευή ή - εάν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε µε
βάση την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας- στη συσκευασία ή στις οδηγίες χρήσης ή στο
πιστοποιητικό εγγύησης. Είναι προτιµότερο, αλλά όχι υποχρεωτικό, να τοποθετείται στη
συσκευή καθώς και στη συσκευασία. Η διπλή αυτή τοποθέτηση επιτρέπει στη σήµανση να
είναι ορατή χωρίς να χρειάζεται να ανοιχτεί η συσκευασία και διευκολύνει την ελεύθερη
κυκλοφορία των αγαθών.
Η σήµανση πρέπει να τοποθετείται µε ορατό, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο τρόπο.
∆εν επιτρέπεται η τοποθέτηση άλλων σηµάτων ή επιγραφών που πιθανόν να παραπλανούν
τρίτα άτοµα ως προς τη σηµασία της σήµανσης CE.
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΗΜΑΤΑ
Η σήµανση CE στη συσκευή πρέπει να συνοδεύεται από τις ακόλουθες πληροφορίες οι
οποίες τοποθετούνται µε ευδιάκριτο τρόπο:
•

Σχετικά µε τον τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµό, πρέπει να αναφέρονται τα
στοιχεία των διεπαφών των δηµόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων µε τα οποία
προορίζεται να συνδεθεί.

•

Σχετικά µε το ραδιοεξοπλισµό, τα αναγνωριστικά στοιχεία της κατηγορίας στην οποία
ανήκει ο εξοπλισµός πρέπει να αναφέρονται στις περιπτώσεις που έχουν καθοριστεί
τα αναγνωριστικά στοιχεία της σχετικής κατηγορίας. Ο χρήστης πρέπει επίσης να
προειδοποιείται για τους πιθανούς περιορισµούς ως προς τη χρήση και ως προς τις
απαιτήσεις της έγκρισης χρήσης οι οποίες ισχύουν σε ορισµένα κράτη µέλη.

Τα προϊόντα που ανήκουν στην κατηγορία 2 πρέπει να φέρουν το σύµβολο «Προειδοποίησης
κινδύνου» όπως δείχνει η πιο κάτω απεικόνιση.
Το σύµβολο αυτό αποτελείται από το
«θαυµαστικό» (σηµείο στίξης) τοποθετηµένο σε κύκλο και συµβολίζει ότι η συχνότητα που
χρησιµοποιεί η συσκευή δεν είναι εναρµονισµένη σε όλη την επικράτεια της Κοινότητας και / ή
οι πιθανοί περιορισµοί στη χρήση της συσκευής εφαρµόζονται σε ένα η περισσότερα Κράτη
Μέλη. Το εν λόγω σύµβολο τοποθετείται µαζί µε τη σήµανση CE. Εάν η τοποθέτηση του
συµβόλου προειδοποίησης κινδύνου επιβάλλεται, τότε πρέπει να έχει το ίδιο ύψος µε τα
αρκτικόλεξα CE.
Το δίκτυο που περιβάλλει το σύµβολο έχει σκοπό πάλι να δείξει τις σχετικές διαστάσεις και
δεν αποτελεί µέρος του σήµατος:
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Στις περιπτώσεις που έχουν εφαρµοστεί οι διαδικασίες που αναφέρονται στα Παραρτήµατα
III, IV ή V, η σήµανση πρέπει να συνοδεύεται από τον αναγνωριστικό αριθµό του
Κοινοποιηµένου Οργανισµού ο οποίος εµπλέκεται στη διαδικασία. Εντούτοις, πρέπει να
σηµειωθεί ότι εάν το εναρµονισµένο πρότυπο απαιτεί τη διεξαγωγή των ραδιοδοκιµών, τότε
δεν είναι απαραίτητη η εµπλοκή του Κοινοποιηµένου Οργανισµού. Η Επιτροπή αποδέχτηκε
ότι σε τέτοιες περιπτώσεις ο κατασκευαστής δεν χρειάζεται να περιλαµβάνει στη σήµανση την
αναφορά του Κοινοποιηµένου Οργανισµού.
Ο κατασκευαστής πρέπει να τοποθετεί σε όλες τις συσκευές τον τύπο, την παρτίδα και / ή τον
αριθµό σειράς, όπως επίσης το όνοµα του ή το όνοµα του υπεύθυνου προσώπου για τη
διάθεση της συσκευής στην αγορά.
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ
Ο κατασκευαστής ή το υπεύθυνο άτοµο για τη διάθεση της συσκευής στην αγορά πρέπει να
παρέχει στο χρήστη τις πληροφορίες ως προς τη χρήση για την οποία προορίζεται η συσκευή
µαζί µε τη δήλωση πιστότητας προς τις σχετικές απαιτήσεις.
Σχετικά µε το ραδιοεξοπλισµό, οι πληροφορίες πρέπει να περιλαµβάνουν επίσης τους
γεωγραφικούς περιορισµούς ως προς τη χρήση του (αναφέροντας τη χώρα ή την περιοχή) οι
οποίοι πρέπει να αναφέρονται στη συσκευασία και στις οδηγίες χρήσης, τα αναγνωριστικά
στοιχεία της κατηγορίας στην οποία ανήκει ο εξοπλισµός και, ενδεχοµένως, το γεγονός ότι ο
εν λόγω ραδιοεξοπλισµός χρησιµοποιεί συχνότητες οι οποίες δεν είναι εναρµονισµένες στην
επικράτεια της Κοινότητας και συνεπώς ότι χρειάζεται έγκριση χρήσης σε ορισµένα Κράτη
Μέλη.
Σχετικά µε τον τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµό, πρέπει να υπάρχουν επαρκείς
πληροφορίες ώστε να αναγνωρίζονται οι διεπαφές των δηµόσιων δικτύων µε τις οποίες
προορίζεται να συνδεθεί.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Την ευθύνη εφαρµογής φέρει το κάθε Κράτος Μέλος. Η οδηγία δεν καθορίζει συγκεκριµένες
τεχνικές για τη διεξαγωγή της εφαρµογής ή τις κυρώσεις.
Το κάθε Κράτος Μέλος
χρησιµοποιεί τους οργανισµούς και τα θεσµικά όργανα τα οποία διαθέτει για τη διεξαγωγή
των σχετικών καθηκόντων. Σε ορισµένα Κράτη Μέλη υπάρχουν αρµόδιες αρχές για
συγκεκριµένες οδηγίες ή σε µερικές περιπτώσεις υπάρχουν αρµόδιες αρχές για
συγκεκριµένες πτυχές ή σειρές προϊόντων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της ίδιας
οδηγίας. Σε µερικά Κράτη Μέλη η εφαρµογή της οδηγίας αποτελεί κρατική ευθύνη, ενώ σε
άλλα Κράτη Μέλη αποτελεί ευθύνη των τοπικών αρχών.
Εποµένως, κρίνεται απαραίτητο να συµβουλευτείτε την Κυπριακή Νοµοθεσία ώστε να
κατανοήσετε τις τοπικές απαιτήσεις και τις κυρώσεις.
ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Ανασκόπηση των νοµοθεσιών που ισχύουν σε όλη την Ευρώπη καταδεικνύει ότι συνήθως
επιβάλλονται οι κυρώσεις που παρουσιάζονται πιο κάτω µε βάση το επίπεδο αυστηρότηταςαπό τη λιγότερο αυστηρή προς την πιο αυστηρή- και δύνανται να εφαρµοστούν σε
συνδυασµό (για παράδειγµα η νοµική απαγόρευση πώλησης δύναται να επιβληθεί σε
συνδυασµό µε το πρόστιµο). Το επίπεδο των κυρώσεων διαφέρει από κράτος σε κράτος:
•

Προειδοποιήσεις

•

Νοµική απαγόρευση πώλησης

•

Ανάκληση προϊόντος ( απαιτεί από τον κατασκευαστή να διορθώσει ελαττωµατικά
προϊόντα ή να αποζηµιώσει)
Πρόστιµο και καταστροφή του προϊόντων

•
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•

∆ιοικητικό πρόστιµο

•

Μήνυση και πρόστιµο

•

Φυλάκιση
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Εντούτοις, η κύρωση που επιβάλλεται στον κατασκευαστή αποτελεί συνήθως συνέπεια των
µέτρων εφαρµογής της οδηγίας τα οποία περιλαµβάνουν:
•

Απώλεια εισοδήµατος

•

Το κόστος ανάκλησης του προϊόντος

•

Το κόστος αποζηµίωσης για την ανακατασκευή των προϊόντων ή για την
αντικατάσταση των προϊόντων

•

Απώλεια υπόληψης και µελλοντικών παραγγελιών

•

Κόστος νοµικών εξόδων

•

Χρηµατικές ποινές

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Οι διοικήσεις των Κρατών Μελών συνέρχονται σε συνεδριάσεις µε θέµα τη διοικητική
συνεργασία κατά τις οποίες ανώτατα στελέχη τα οποία είναι αρµόδια για τη ρύθµιση και
οργανισµοί αρµόδιοι για την εφαρµογή των οδηγιών συζητούν θέµατα πολιτικής.
Η συνεργασία στο επίπεδο των εργασιών αποτελεί τον οργανισµό PROSAFE όπως
ονοµάζεται ανεπισήµως.
Ο οργανισµός αυτός συστάθηκε από τους Ευρωπαίους
αξιωµατούχους, αρµόδιους για την εφαρµογή και η επίσηµη ονοµασία του είναι Ευρωπαϊκό
Φόρουµ Εφαρµογής της Ασφάλειας των Προϊόντων (Product Safety Enforcement Forum of
Europe). Ο εν λόγω οργανισµός αποτελεί το µέσο επικοινωνίας, ώστε να ενισχυθούν οι
δραστηριότητες στο κάθε Κράτος Μέλος, και συντονισµού των δραστηριοτήτων για την
εφαρµογή των οδηγιών. Συχνά υιοθετούνται κοινά προγράµµατα εφαρµογής κατά τις
συνεδριάσεις του εν λόγω οργανισµού.
ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ
Οι φορείς των δηµόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων οφείλουν να δηµοσιεύουν και να θέτουν
πρόθυµα στη διάθεση του κοινού τις επαρκείς τεχνικές προδιαγραφές όλων των διεπαφών
που προσφέρουν, δηλαδή:
•

Επαρκείς λεπτοµέρειες οι οποίες επιτρέπουν το σχεδιασµό του τηλεπικοινωνιακού
τερµατικού εξοπλισµού µε τρόπο ώστε να χρησιµοποιεί όλες τις υπηρεσίες που
παρέχονται µέσω των διεπαφών.

•

Τροποποιήσεις των προδιαγραφών, συµπεριλαµβανοµένων των χαρακτηριστικών
του δικτύου που επηρεάζουν την ορθή λειτουργία του τηλεπικοινωνιακού τερµατικού
εξοπλισµού.

•

Πληροφορίες οι οποίες επιτρέπουν στους κατασκευαστές να διεξάγουν δοκιµές
σύµφωνα µε τις βασικές απαιτήσεις που καθορίζονται για τον τηλεπικοινωνιακό
τερµατικό εξοπλισµό.
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Οι ανωτέρω πληροφορίες δηµοσιεύονται από τους ίδιους τους φορείς. Οι διεπαφές
ραδιοσυχνοτήτων οι οποίες υπάγονται στους κανονισµούς των Κρατών Μελών ρυθµίζονται
από τις εθνικές αρχές και οι λεπτοµέρειες τους βρίσκονται στις ιστοσελίδες τους.
Οι φορείς των δηµόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων δεν δύνανται να απαγορεύουν , από
τεχνικής πλευράς, τη σύνδεση της συσκευής η οποία πληροί τις βασικές απαιτήσεις µε τις
κατάλληλες διεπαφές. Εντούτοις, έχουν τη δυνατότητα να αποσυνδέουν συσκευή ή να την
αποσύρουν από την υπηρεσία τους, εάν η συσκευή προκαλεί παρεµβολή, βλάβη ή σοβαρή
ζηµιά στο δίκτυο ή στη λειτουργία του δικτύου, ακόµη και εάν η συσκευή φέρει δήλωση
πιστότητας προς την οδηγία. Επιπλέον, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, οι σχετικοί φορείς
δύνανται να αποσυνδέουν τη συσκευή, εφόσον το επιβάλει η προστασία του δικτύου, υπό την
προϋπόθεση ότι παρέχουν στο χρήστη εναλλακτική λύση χωρίς καθυστέρηση και χωρίς
οικονοµική επιβάρυνση.
Οι προδιαγραφές των διεπαφών επιτρέπουν το σχεδιασµό του τερµατικού εξοπλισµού µε
τρόπο ώστε να λειτουργεί ικανοποιητικά. Παρόλο που οι λειτουργικές πτυχές του εξοπλισµού
δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των βασικών απαιτήσεων της Οδηγίας σχετικά µε το
Ραδιοεξοπλισµό και τον Τηλεπικοινωνιακό Τερµατικό Εξοπλισµό, την ευθύνη διασφάλισης
της ορθής λειτουργίας των διαλειτουργιών
φέρει ο κατασκευαστής του τερµατικού
εξοπλισµού (νοουµένου ότι οι προδιαγραφές των διεπαφών είναι ορθές). Εποµένως, ο
κατασκευαστής είναι προτιµότερο να αναλύει τις προδιαγραφές των διεπαφών καθώς και τις
προδιαγραφές των φορέων έµµεσης πρόσβασης, όπου αρµόζει, πριν το σχεδιασµό της
συσκευής.
Η Επιτροπή Αξιολόγηση της Τηλεπικοινωνιακής Πιστότητας και Επιτήρησης της Αγοράς
(TCAM) η οποία προσφέρει συµβουλευτικές υπηρεσίες στην Επιτροπή, έχει επικυρώσει
απόφαση µε βάση την οποία οι κοινοποιήσεις σχετικά µε τις διεπαφές των ραδιοσυχνοτήτων
περιορίζονται στα ακόλουθα στοιχεία:
•

Στην υπηρεσία ή στις υπηρεσίες των ραδιοσυχνοτήτων που ανήκουν στη ζώνη των
σχετικών ραδιοσυχνοτήτων καθώς επίσης στο καθεστώς των υπηρεσιών αυτών στο
πλαίσιο των διεθνών κανονισµών σχετικά µε τις ραδιοσυχνότητες.

•

Στο καθεστώς έγκρισης αδειών.

•

Στις αναφορές προτύπων ή σε άλλες προδιαγραφές που ικανοποιούν το σχεδιασµό
της συχνότητας και καθορίζουν το τύπο του εξοπλισµού.

•

Στην απόσταση καναλιού και στο καθορισµό της εκποµπής, εάν δεν καθορίζεται στο
πρότυπο ή σε άλλες προδιαγραφές.

•

Στο µέγιστο όριο ισχύς της µετάδοσης, εάν δεν καθορίζεται στο πρότυπο ή σε άλλη
προδιαγραφή.

•

Στον κύκλο λειτουργίας ή στο πρωτόκολλο πρόσβασης καναλιού, εάν δεν καθορίζεται
στο πρότυπο ή σε άλλη προδιαγραφή.

•

Στη διπλή ταυτόχρονη επικοινωνία

•

Στην πιθανή αναγκαιότητα πιστοποιητικού του φορέα

•

Οποιεσδήποτε
προγραµµατισµένες
προαναφερθέντα.

•

Χώρο για σχόλια

ή

προβλεπόµενες

αλλαγές

στα

Οι προµηθευτές οι οποίοι συναντούν επαχθείς απαιτήσεις οφείλουν να τις αντιµετωπίζουν
µαζί µε το σχετικό φορέα ή εάν δεν επιθυµούν να πράξουν αυτό, τότε οφείλουν να
ενηµερώσουν την Επιτροπή.
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Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI) δηµοσίευσε κατευθυντήριες
γραµµές για µερικές διεπαφές:

ETSI EG 201 838

Κατευθυντήριες γραµµές οι οποίες περιγράφουν
πρόσβαση των ραδιοσυχνοτήτων στις διεπαφές.

την

ETSI TR 101 730

Κατευθυντήριες γραµµές οι οποίες
αναλογική γραµµή των διεπαφών.

την

ETSI TR 101 731

Κατευθυντήριες γραµµές οι οποίες περιγράφουν την ψηφιακή
γραµµή των διεπαφών.

ETSI TR 101 845

Ραδιοσυχνότητες διεπαφών οι οποίες εφαρµόζονται µε
σταθερά συστήµατα υπηρεσιών συµπεριλαµβανοµένης της
σταθερής ασύρµατης πρόσβασης (FWA).

ETSI TR 101 857

Κατευθυντήριες γραµµές οι οποίες περιγράφουν διεπαφές
δικτύου
Καλωδιακής
Τηλεόρασης
(CATV)
που
χρησιµοποιούνται για την παροχή τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών

περιγράφουν

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ
Περιληπτικά, ο κατασκευαστής έχει την ευθύνη :
•

να κατανοεί τη λειτουργία της συσκευής

•

να κάνει ανάλυση ώστε να προσδιορίζει την ανάγκη συµµόρφωσης

•

να σχεδιάζει και να κατασκευάζει (σχεδίασε και κατασκεύασε)
πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας

•

να διεξάγει (ή διεξήγαγε) την αξιολόγηση της πιστότητας

•

να συντάσσει δήλωση πιστότητας για τη συσκευή η οποία φέρει υπογραφή και
ηµεροµηνία

•

να τοποθετεί τη σήµανση CE

•

να δηµιουργεί και να παρέχει τις οδηγίες χρήσης και άλλες απαραίτητες πληροφορίες

•

να διατηρεί το φάκελο για περίοδο δέκα χρόνων µετά την πώληση της τελευταίας
συσκευής.

συσκευή η οποία

Ο κατασκευαστής έχει τη δυνατότητα να διορίζει εντολοδόχο ο οποίος δρα εκ µέρους του
αναλαµβάνοντας µερικές από τις ανωτέρω ευθύνες. Πιθανές ευθύνες που αναθέτονται στο
εντολοδόχο είναι:
•

να διευθετεί τις δοκιµές της συσκευής

•

να αναλαµβάνει την επικοινωνία µε τον Κοινοποιηµένο Οργανισµό

•

να συντάσσει και να υπογράφει τη δήλωση πιστότητας

Οδηγός για την Εφαρµογή της Οδηγίας σχετικά µε τον Ραδιεξοπλισµό

•

EuropeAid /114385/D/SV/CY

να διατηρεί τον Τεχνικό Φάκελο

Με βάση τους τοµείς που καλύπτει η γραπτή συµφωνία µεταξύ του κατασκευαστή και του
εντολοδόχου, ο εντολοδόχος αναλαµβάνει τις σχετικές ευθύνες του κατασκευαστή.
ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Οδηγία 1999/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 1999
σχετικά µε το ραδιοεξοπλισµό και τον τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµό και την αµοιβαία
αναγνώριση της πιστότητας τους.
Απόφαση της Επιτροπής 2000/299/ΕΚ της 6ης Απριλίου 2000 µε την οποία δηµιουργείται η
αρχική κατηγοριοποίηση του ραδιοεξοπλισµού και του τηλεπικοινωνιακού τερµατικού
εξοπλισµού και τα σχετικά αναγνωριστικά τους στοιχεία.
Εισηγήσεις 1999/519/ΕΚ του Συµβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Οδηγία του Συµβουλίου της 3ης Μαίου 1989 αναφορικά µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών
των Κρατών Μελών ως προς την Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα (89/336/ΕΕΚ) όπως
τροποποιήθηκε.
Οδηγός σχετικά µε την Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα για την εφαρµογή της οδηγίας
89/336/ΕΚ – Ευρωπαϊκή Επιτροπή DG III – βιοµηχανία, 1997.
Οδηγία του Συµβουλίου της 19ης Φεβρουαρίου 1973 για την εναρµόνιση των νοµοθεσιών των
Κρατών Μελών σχετικά µε τον ηλεκτρολογικό εξοπλισµό ο οποίος προορίζεται να
χρησιµοποιηθεί εντός ορισµένων ορίων τάσης (73/23/ΕΕΚ).
Απόφαση Συµβουλίου 93/465/ΕΕΚ της 22ης Ιουλίου 1993 σχετικά µε τις ενότητες αξιολόγησης
για τις διάφορες φάσεις της διαδικασίας αξιολόγησης της πιστότητας και τους κανόνες
τοποθέτησης και χρήσης της σήµανσης πιστότητας CE που εφαρµόζονται κατά την τεχνική
εναρµόνιση των οδηγιών.
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ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ο∆ΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΡΑ∆ΙΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ
ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ
(R&TTE)
Το κείµενο της οδηγίας R&TTE βρίσκεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα:
http://europa.eu.int/comm/enterprise/rtte/dir99-5.htm

Κατάλογος των εφαρµοστέων εναρµονισµένων προτύπων σύµφωνα µε την Οδηγία R&TTE
βρίσκεται στην ιστοσελίδα :
http://europa.eu.int/comm/enterprise/rtte/harstand.htm
Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί της Οδηγίας R&TTE βρίσκονται στην ιστοσελίδα:
http://europa.eu.int/comm/enterprise/rtte/decision/present.htm
Κατάλογος των Κοινοποιηµένων Οργανισµών αρµόδιων για την Οδηγία R&TTE βρίσκεται
στην ιστοσελίδα:
http://europa.eu.int/comm/enterprise/rtte/nb.htm
Ο∆ΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ
Το κείµενο της Οδηγίας σχετικά µε τη Χαµηλή Τάση όπως τροποποιήθηκε βρίσκεται στην
ιστοσελίδα:
http://europa.eu.int/comm/enterprise/electr_equipment/lv/direct/text.htm
Κατευθυντήριες γραµµές για την εφαρµογή της Οδηγίας σχετικά µε τη Χαµηλή Τάση
υπάρχουν στην ιστοσελίδα:
http://europa.eu.int/comm/enterprise/electr_equipment/lv/guides/index.htm
Κατάλογος των εφαρµοστέων εναρµονισµένων προτύπων σύµφωνα µε την Οδηγία σχετικά
µε τη Χαµηλή Τάση υπάρχει στην ιστοσελίδα:
http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/
reflist/lvd.html
Κατάλογος των Κοινοποιηµένων Οργανισµών αρµόδιων για την Οδηγία σχετικά µε τη Χαµηλή
Τάση υπάρχει στην ιστοσελίδα:
http://europa.eu.int/comm/enterprise/electr_equipment/lv/nblist.htm
Ο∆ΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ
Το κείµενο της Οδηγίας σχετικά µε την Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα όπως τροποποιήθηκε
βρίσκεται στην ιστοσελίδα:
http://europa.eu.int/comm/enterprise/electr_equipment/emc/directiv/text.htm
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Κατάλογος των εφαρµοστέων εναρµονισµένων προτύπων µε βάση τις πρότυπες διαδικασίες
απόδειξης της πιστότητας προς την Οδηγία σχετικά µε την Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα
υπάρχει στην ακόλουθη ιστοσελίδα:
http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/
reflist/emc.html
Κατευθυντήριες γραµµές της Επιτροπής για την εφαρµογή της Οδηγίας σχετικά µε την
Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα υπάρχουν στην ιστοσελίδα:
http://europa.eu.int/comm/enterprise/electr_equipment/emc/guides/index.htm
Κατάλογος των αρµόδιων οργανισµών σύµφωνα µε την Οδηγία σχετικά µε την
Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα βρίσκεται στην ιστοσελίδα:
http://europa.eu.int/comm/enterprise/electr_equipment/emc/cblist.htm
Κατάλογος των Κοινοποιηµένων Οργανισµών της Οδηγίας σχετικά µε την Ηλεκτροµαγνητική
Συµβατότητα υπάρχει στην ιστοσελίδα:
http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/legislation/nb/en89-336-eec.pdf
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ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΡΟΤΥΠΑ
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα πρότυπα και ενηµερωτικά έντυπα µπορείτε να
προµηθευτείτε από τον :
ΚΟΠΠ
Κυπριακός Οργανισµός για την Προώθηση της Ποιότητας
Στο Υπουργείο Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού
13-15, οδός Αντρέα Αραούζου
1421 Λευκωσία
ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ
Περισσότερες πληροφορίες και σύνδεσµοι για όλες τις σχετικές ευρωπαϊκές ιστοσελίδες είναι
στη διάθεση του κοινού στην ιστοσελίδα:

www.cys.mcit.gov.cy
επιλέγοντας το σύνδεσµο:

ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΑΡΜΟ∆ΙΑ ΑΡΧΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Στην Κύπρο, το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων είναι αρµόδιο για την εφαρµογή του
κανονισµού που αναφέρεται στην Οδηγία σχετικά µε το
Ραδιοεξοπλισµό και τον
Τηλεπικοινωνιακό Τερµατικό Εξοπλισµό και την Αµοιβαία Αναγνώριση της Πιστότητας τους.
Περισσότερες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή και τις κυρώσεις µπορείτε να προµηθευτείτε
από το:
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων
Τµήµα Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Πολύκαρπος Αργυρού
pargyrou@mcw.gov.cy
και
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων
Ρυθµιστική Αρχή Τηλεπικοινωνιών
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Αντώνης Αντωνιάδης
antonis.antoniades@octpr.org.cy
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ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Γενικές απαιτήσεις
και διατάξεις διατυπώνονται
στο Κυπριακό Νοµικό Πλαίσιο
N. 30(Ι)2002 (ηµερ. δηµ. 5.4.2002) και στην Τροπολογία N. 29(Ι)2003 ( ηµερ. δηµ.
28.3.2003).
Το Νοµικό Πλαίσιο αποτελεί τη νοµική βάση για τους Κυπριακούς Κανονισµούς που
αναφέρονται στις αντίστοιχες Οδηγίες.
Ο Κυπριακός Κανονισµός που αναφέρεται στην Οδηγία σχετικά µε το Ραδιοεξοπλισµό και
τον Τηλεπικοινωνιακό Τερµατικό Εξοπλισµό και την Αµοιβαία Αναγνώριση της Πιστότητας
τους ( R&TTE) είναι το Μέρος IV του Νόµου αναφορικά µε τη Ραδιοεπικοινωνία υπό τον
αριθµό 146(Ι)2002 ο οποίος δηµοσιεύτηκε στις 26.7.2002 και οι κανονισµοί αναφορικά µε τις
Ραδιοεπικοινωνίες (Ραδιοεξοπλισµός) 2003-78/2003 που καλύπτουν το ραδιοεξοπλισµό οι
οποίοι δηµοσιεύτηκαν στις 31.01.2003.

