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Ποιά είναι η Οδηγία R&TTE;
Ο επίσηµος τίτλος της είναι 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.
Τα Κράτη Μέλη οφείλουν να επιτρέπουν τη διάθεση της συσκευής στην αγορά και τη θέση της
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 συνεχίζουν να παρέχουν οι αρµόδιες αρχές (όταν απαιτείται) για
τη χρήση του ραδιοεξοπλισµού.
Η Οδηγία εφαρµόζεται σε όλη την επικράτεια του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ο
οποίος περιλαµβάνει τα Κράτη Μέλη καθώς και την Ισλανδία, Λιχτενστάϊν και Νορβηγία.
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.

Τι απαιτεί η Οδηγία;
Οι Βασικές απαιτήσεις οι οποίες 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).

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.
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.
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, η Επιτροπή δύναται να
απαιτήσει την εφαρµογή άλλων απαιτήσεων. 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).
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Όσον αφορά το ραδιοεξοπλισµό ο οποίος χρησιµοποιεί συχνότητες που δεν είναι
εναρµονισµένες σε όλη την επικράτεια της Κοινότητας 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 οφείλει να περιέχει λεπτοµερώς τα ραδιοχαρακτηριστικά 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.
Οι συσκευές κατάλληλες µόνο για λήψη και οι συσκευές που µεταδίδουν υπό τον έλεγχο ενός
δικτύου εξαιρούνται από την απαίτηση αυτή.
Οι απαιτήσεις της κοινοποίησης διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Εποµένως, δεν είναι
δυνατόν να περιγραφούν οι απαιτήσεις που θα εφαρµοστούν στην Κύπρο.

Ποια προϊόντα εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας;
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, εκτός εάν ο
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.
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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 που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας 90/385/ΕΟΚ,
πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις της Οδηγίας σχετικά µε το ραδιοεξοπλισµό και τον
τηλεπικοινωνιακό τερµατικό εξοπλισµό (R&TTE) επιπρόσθετα µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας
η οποία καλύπτει το προϊόν.

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).

∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
Σε µερικές εθνικές νοµοθεσίες χρησιµοποιείται η λέξη «προµηθεύω» για την περιγραφή της
στιγµής της διάθεσης του προϊόντος στην αγορά, έτσι οι όροι 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. ∆εν διατίθενται οι συσκευές οι οποίες:
•
•
•

παρουσιάζονται σε καταλόγους ή σε εµπορικές εκθέσεις ή άλλες εκθέσεις ( τέτοιες
συσκευές πρέπει να φέρουν σηµείωση που υποδεικνύει ότι δεν συµµορφώνονται
ακόµη προς την Οδηγία).
Κατασκευάστηκαν για να χρησιµοποιούνται από τον ίδιο τον κατασκευαστή
Βρίσκονται στη διαδικασία µεταφοράς προς τον εντολοδόχο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
κατασκευαστησ
Κατασκευαστής είναι το νοµικό πρόσωπο 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. Το άτοµο το οποίο τροποποιεί σηµαντικά τη συσκευή και την τοποθετεί
στην αγορά θεωρείται επίσης κατασκευαστής για τους σκοπούς της Οδηγίας.

εντολοδοχοσ
Ο εντολοδόχος 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.
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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 ή 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.

ραδιοεξοπλισµοσ
Ραδιοεξοπλισµός είναι το προϊόν ή το σχετικό συστατικό του το οποίο είναι κατάλληλο για την
αποκατάσταση επικοινωνίας µέσω εκποµπής και / ή λήψης ραδιοκυµάτων ( συχνότητας
µεταξύ 9 k Hz και 3000 G Hz που µεταδίδονται στο διάστηµα χωρίς τεχνικό οδηγό)
χρησιµοποιώντας το φάσµα των συχνοτήτων που έχει παραχωρηθεί στις επίγειες /
δορυφορικές ραδιοεπικοινωνίες.

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 του 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

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.
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. Αυτές περιγράφονται στα Παραρτήµατα ΙΙ, ΙV και V της Οδηγίας.
Εναλλακτικό µέσο για τη συµµόρφωση προς τις βασικές απαιτήσεις σχετικά µε την Ασφάλεια
και την Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα αποτελούν οι διαδικασίες των Οδηγιών 73/23/ΕΕΚ
και 89/336/ΕΟΚ οι οποίες µπορούν να εφαρµοστούν αντίστοιχα για την ικανοποίηση των
προαναφερθέντων απαιτήσεων που αφορούν τη συσκευή που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής
των εν λόγω Οδηγιών.
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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. Οι απαιτήσεις
των Παραρτηµάτων αυτών περιγράφονται πιο κάτω.

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.
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
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 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
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.
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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 διασφαλιση ποιοτητας
Ο κατασκευαστής οφείλει να υιοθετήσει εγκεκριµένο σύστηµα ποιότητας για το σχεδιασµό, την
παραγωγή και την τελική επιθεώρηση και δοκιµές, το οποίο επιθεωρείται από έναν
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.

∆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 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 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.

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 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 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.
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 δίπλα 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. 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
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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. Το επίπεδο των κυρώσεων διαφέρει
από χώρα σε χώρα.

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. Οι διεπαφές που υπόκεινται στους κανονισµούς των Κρατών Μελών
ρυθµίζονται από τις εθνικές αρχές και λεπτοµέρειες των σχετικών διεπαφών 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).

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) συσκευή η οποία
πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας
να διεξάγει (ή διεξήγαγε) την αξιολόγηση της πιστότητας

Ενηµερωτικό Φυλλάδιο για την Οδηγία σχετικά µε τον Ραδιοεξοπλισµό

EuropeAid /114385/D/SV/CY

•

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.
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
• 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.

αρµοδια 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
ή
Αντώνης Αντωνιάδης
antonis.antoniades@actpr.org.cy

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
αριθµό 146(Ι)2002 ο οποίος δηµοσιεύτηκε στις 26.7.2002 και ο κανονισµός αναφορικά µε τις
Ραδιοεπικοινωνίες (Ραδιοεξοπλισµός) 2003-78/2003 που καλύπτει το ραδιοεξοπλισµό ο
οποίος δηµοσιεύτηκε στις 31.01.2003.
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περισσοτερεσ πληροφοριεσ
Περισσότερες πληροφορίες και σύνδεσµοι για όλες τις σχετικές ευρωπαϊκές ιστοσελίδες είναι
στη διάθεση του κοινού στην ιστοσελίδα:
http://www.cys.mcit.gov.cy
επιλέγοντας το σύνδεσµο:

ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Το παρόν Φυλλάδιο τυπώθηκε µε κονδύλια του έργου EuropeAid /114385/D/SV/CY :
«Αξιολόγηση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων για την εναρµόνιση
µε τις οδηγίες της Νέας Προσέγγισης».
Οι απόψεις οι οποίες αναφέρονται στο παρόν έντυπο δεν εκφράζουν απαραίτητα τις απόψεις
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού της
Κύπρου.
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