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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
1.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Γενικό πλαίσιο, αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης
Η παρούσα πρόταση υποβάλλεται στο πλαίσιο της εφαρµογής της «δέσµης νοµοθετικών
πράξεων για τα προϊόντα» που εγκρίθηκε το 2008. Αποτελεί τµήµα µιας δέσµης προτάσεων
µε τις οποίες ευθυγραµµίζονται δέκα οδηγίες περί προϊόντων µε την απόφαση αριθ.
768/2008/EK για κοινό πλαίσιο εµπορίας των προϊόντων.
Η ενωσιακή νοµοθεσία εναρµόνισης που εξασφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των
προϊόντων έχει συµβάλει σηµαντικά στην ολοκλήρωση και τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς.
Βασίζεται σε υψηλό επίπεδο προστασίας και παρέχει στους οικονοµικούς φορείς τα µέσα για
την απόδειξη της συµµόρφωσης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία χάρη
στην εµπιστοσύνη στα προϊόντα.
Η οδηγία 2006/95/ΕΚ είναι ένα παράδειγµα της εν λόγω νοµοθεσίας εναρµόνισης της
Ένωσης και εξασφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία του ηλεκτρολογικού υλικού. Καθορίζει
τις απαιτήσεις ασφάλειας τις οποίες πρέπει να πληροί το ηλεκτρολογικό υλικό προκειµένου
να διατίθεται στην αγορά της ΕΕ. Οι κατασκευαστές πρέπει να αποδείξουν ότι το
ηλεκτρολογικό υλικό έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σε συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις
ασφάλειας και να τοποθετήσουν τη σήµανση CE.
Η εµπειρία από την εφαρµογή της νοµοθεσίας εναρµόνισης της Ένωσης έχει αναδείξει –σε
διατοµεακή κλίµακα– ορισµένες αδυναµίες και ασυνέπειες στην εφαρµογή και επιβολή της
συγκεκριµένης νοµοθεσίας, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσµα:
– την παρουσία µη συµµορφούµενων ή επικίνδυνων προϊόντων στην αγορά και, κατά
συνέπεια, την έλλειψη εµπιστοσύνης στη σήµανση CE
– ανταγωνιστικά µειονεκτήµατα για τους οικονοµικούς φορείς που συµµορφώνονται µε τη
νοµοθεσία, σε αντίθεση µε αυτούς που παραβαίνουν τους κανόνες
– άνιση µεταχείριση στην περίπτωση µη συµµορφούµενων προϊόντων και στρέβλωση του
ανταγωνισµού µεταξύ οικονοµικών φορέων λόγω διαφορετικών πρακτικών ως προς την
επιβολή της νοµοθεσίας
– διαφορετικές πρακτικές για τον καθορισµό των φορέων αξιολόγησης της συµµόρφωσης
από τις εθνικές αρχές
Επιπλέον, το κανονιστικό περιβάλλον γίνεται όλο και πιο πολύπλοκο, διότι ένα και µόνο
προϊόν υπόκειται σε διάφορες νοµοθετικές πράξεις. Τυχόν ασυνέπειες µεταξύ των διαφόρων
νοµοθετικών πράξεων καθιστούν όλο και πιο δύσκολη τη σωστή ερµηνεία και εφαρµογή από
τους οικονοµικούς φορείς και τις αρχές.
Για την αποκατάσταση αυτών των οριζόντιων αδυναµιών της νοµοθεσίας εναρµόνισης της
Ένωσης που παρατηρούνται σε ορισµένους βιοµηχανικούς τοµείς, το «νέο νοµοθετικό
πλαίσιο» θεσπίστηκε το 2008 ως µέρος της δέσµης νοµοθετικών πράξεων για τα προϊόντα.
Στόχος του είναι να ενισχύσει και να συµπληρώσει τους υφιστάµενους κανόνες και να
βελτιώσει τις πρακτικές πτυχές της εφαρµογής και της επιβολής τους. Το νέο νοµοθετικό

EL

2

EL

πλαίσιο συνίσταται σε δύο πράξεις που αλληλοσυµπληρώνονται, τον κανονισµό (EK) αριθ.
765/2008 για τη διαπίστευση και εποπτεία της αγοράς και την απόφαση αριθ.
768/2008/ΕΚ για ένα κοινό πλαίσιο εµπορίας των προϊόντων.
Ο κανονισµός του νέου νοµοθετικού πλαισίου εισάγει κανόνες για τη διαπίστευση (ένα
εργαλείο για την αξιολόγηση της επάρκειας των φορέων αξιολόγησης της συµµόρφωσης) και
απαιτήσεις για την οργάνωση και τη λειτουργία της εποπτείας της αγοράς και των ελέγχων
των προϊόντων από τρίτες χώρες. Από την 1η Ιανουαρίου 2010 οι κανόνες αυτοί
εφαρµόζονται άµεσα σε όλα τα κράτη µέλη.
Η απόφαση του νέου νοµοθετικού πλαισίου καθορίζει ένα κοινό πλαίσιο για την ενωσιακή
νοµοθεσία εναρµόνισης σχετικά µε τα προϊόντα. Το εν λόγω πλαίσιο συνίσταται σε διατάξεις
που χρησιµοποιούνται από κοινού στη νοµοθεσία της ΕΕ για τα προϊόντα (π.χ. ορισµοί,
υποχρεώσεις των οικονοµικών φορέων, µηχανισµοί διασφάλισης κ.λπ). Οι εν λόγω κοινές
διατάξεις έχουν ενισχυθεί για να εξασφαλιστεί ότι οι οδηγίες µπορούν να εφαρµόζονται και
να ελέγχεται η εφαρµογή τους πιο αποτελεσµατικά στην πράξη. Έχουν εισαχθεί και νέα
στοιχεία, όπως οι υποχρεώσεις των εισαγωγέων, που είναι ζωτικής σηµασίας για τη βελτίωση
της ασφάλειας των προϊόντων στην αγορά.
Οι διατάξεις της απόφασης του νέου νοµοθετικού πλαισίου και οι διατάξεις του κανονισµού
του νέου νοµοθετικού πλαισίου αλληλοσυµπληρώνονται και είναι στενά συνδεδεµένες
µεταξύ τους. Η απόφαση του νέου νοµοθετικού πλαισίου περιέχει τις αντίστοιχες
υποχρεώσεις για τους οικονοµικούς φορείς που δίνουν τη δυνατότητα στις αρχές που είναι
αρµόδιες για την εποπτεία της αγοράς να εκτελούν σωστά τα καθήκοντα που τους
επιβάλλονται βάσει του κανονισµού του νέου νοµοθετικού πλαισίου και να εξασφαλίζουν
αποτελεσµατική και συνεκτική επιβολή της νοµοθεσίας της ΕΕ για τα προϊόντα.
Ωστόσο, οι διατάξεις της απόφασης του νέου νοµοθετικού πλαισίου δεν είναι άµεσα
εφαρµοστέες, σε αντίθεση µε αυτές του κανονισµού. Για να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι
οικονοµικοί φορείς που υπόκεινται στην ενωσιακή νοµοθεσία εναρµόνισης ωφελούνται από
τις βελτιώσεις του νέου νοµοθετικού πλαισίου, οι διατάξεις της απόφασης του νέου
νοµοθετικού πλαισίου πρέπει να ενσωµατωθούν στην υφιστάµενη νοµοθεσία για τα προϊόντα.
Μια έρευνα που πραγµατοποιήθηκε µετά την έκδοση της δέσµης για τα προϊόντα το 2008
έδειξε ότι ένα µεγάλο µέρος της νοµοθεσίας εναρµόνισης της Ένωσης για τα προϊόντα
επρόκειτο να τροποποιηθεί στα επόµενα τρία χρόνια, όχι µόνο για να αντιµετωπιστούν τα
προβλήµατα που είχαν διαπιστωθεί σε όλους τους τοµείς αλλά και για λόγους που
αφορούσαν ειδικούς τοµείς. Μια τέτοια αναθεώρηση θα συµπεριλάµβανε αυτοµάτως
ευθυγράµµιση της σχετικής νοµοθεσίας µε την απόφαση του νέου νοµοθετικού πλαισίου
αφού το Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και η Επιτροπή δεσµεύτηκαν να χρησιµοποιούν τις
διατάξεις του νέου νοµοθετικού πλαισίου όσο το δυνατόν περισσότερο στη µελλοντική
νοµοθεσία για τα προϊόντα, ώστε να ενισχυθεί τα µέγιστα η συνοχή του κανονιστικού
πλαισίου.
Για ορισµένες άλλες οδηγίες εναρµόνισης της Ένωσης, και µεταξύ αυτών και για την οδηγία
2006/95/ΕΚ, δεν είχε προβλεφθεί στο συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα αναθεώρηση για
προβλήµατα που αφορούσαν τον ειδικό τοµέα. Για να εξασφαλιστεί ότι τα προβλήµατα που
αφορούν τη µη συµµόρφωση αντιµετωπίζονται, ωστόσο, στους εν λόγω τοµείς, και προς
όφελος της συνεκτικότητας όλου του κανονιστικού πλαισίου για τα προϊόντα, αποφασίστηκε
να ευθυγραµµιστούν οι οδηγίες αυτές, στην ίδια δέσµη, προς τις διατάξεις της απόφασης του
νέου νοµοθετικού πλαισίου.
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Συνέπεια µε άλλες πολιτικές και στόχους της Ένωσης
Η παρούσα πρωτοβουλία ευθυγραµµίζεται µε την Πράξη για την Ενιαία Αγορά1, στην οποία
τονίστηκε η ανάγκη να αποκατασταθεί η εµπιστοσύνη των καταναλωτών στην ποιότητα των
προϊόντων που διατίθενται στην αγορά και τονίστηκε, επίσης, η σηµασία που έχει η ενίσχυση
της εποπτείας της αγοράς.
Επιπλέον, η παρούσα πρωτοβουλία στηρίζει την πολιτική της Επιτροπής για βελτίωση της
νοµοθεσίας και απλούστευση του κανονιστικού περιβάλλοντος.
2.

∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

∆ιαβουλεύσεις µε τα ενδιαφερόµενα µέρη
Η ευθυγράµµιση της οδηγίας 2006/95/ΕΚ µε την απόφαση του νέου νοµοθετικού πλαισίου
έχει συζητηθεί µε τους εθνικούς εµπειρογνώµονες που είναι αρµόδιοι για την εφαρµογή της
εν λόγω οδηγίας, µε την οµάδα διοικητικής συνεργασίας, καθώς και σε διµερείς συνεδριάσεις
µε τις οργανώσεις του κλάδου.
Από τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο του 2010 πραγµατοποιήθηκε δηµόσια διαβούλευση µε
όλους τους εµπλεκόµενους στην πρωτοβουλία. Η διαβούλευση πραγµατοποιήθηκε βάσει
τεσσάρων στοχοθετηµένων ερωτηµατολογίων προς τους οικονοµικούς φορείς, τις αρχές, τους
κοινοποιηµένους οργανισµούς και τους χρήστες και οι υπηρεσίες της Επιτροπής έλαβαν 300
απαντήσεις. Τα αποτελέσµατα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/regulatory-policies-commonrules-for-products/new-legislative-framework/index_en.htm
Εκτός από τη γενική διαβούλευση, πραγµατοποιήθηκε και ειδική διαβούλευση µε τις ΜΜΕ.
Ζητήθηκε η γνώµη 603 ΜΜΕ µέσω του δικτύου «Enterprise Europe Network» τον
Μάιο/Ιούνιο του 2010. Τα αποτελέσµατα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/files/new-legislativeframework/smes_statistics_en.pdf
Από τη διαβούλευση φάνηκε ότι η πρωτοβουλία έχει ευρεία υποστήριξη. ∆ιαπιστώνεται
οµοφωνία σχετικά µε την ανάγκη βελτίωσης της εποπτείας της αγοράς και του συστήµατος
για την αξιολόγηση και την παρακολούθηση των κοινοποιηµένων οργανισµών. Οι αρχές
υποστηρίζουν πλήρως την πρωτοβουλία της αναδιατύπωσης, διότι θα ενισχύσει το υπάρχον
σύστηµα και θα βελτιώσει τη συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ. Ο συγκεκριµένος τοµέας της
οικονοµίας προσδοκά ότι θα δηµιουργηθεί ένα πιο ισότιµο πεδίο ανταγωνισµού χάρη στις
αποτελεσµατικότερες ενέργειες για τα προϊόντα που δεν συµµορφώνονται µε τη νοµοθεσία
και χάρη στην απλούστευση της νοµοθεσίας που θα προέλθει από την ευθυγράµµιση των
διατάξεων. Έχουν εκφραστεί ορισµένες ανησυχίες για µερικές υποχρεώσεις οι οποίες, όµως,
είναι απολύτως αναγκαίες για την αποτελεσµατικότερη εποπτεία της αγοράς. Τα εν λόγω
µέτρα δεν θα επιφέρουν σηµαντικό κόστος για τη βιοµηχανία και τα οφέλη που θα
προκύψουν από τη βελτιωµένη εποπτεία της αγοράς αναµένεται να υπερκεράσουν κατά πολύ
το κόστος.
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Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική
και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, COM (2011) 206 τελικό.
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Συγκέντρωση και αξιοποίηση εµπειρογνωµοσύνης
Η εκτίµηση επιπτώσεων για τη συγκεκριµένη δέσµη νοµοθετικών µέτρων εφαρµογής
βασίστηκε σε µεγάλο βαθµό στην εκτίµηση επιπτώσεων που διεξήχθη για το νέο νοµοθετικό
πλαίσιο. Επιπροσθέτως της εµπειρογνωµοσύνης που συγκεντρώθηκε και αναλύθηκε στο εν
λόγω πλαίσιο, πραγµατοποιήθηκε περαιτέρω διαβούλευση µε ειδικούς του συγκεκριµένου
τοµέα και οµάδες συµφερόντων, καθώς και µε οριζόντιους εµπειρογνώµονες που είναι
εξοικειωµένοι µε τον τοµέα της τεχνικής εναρµόνισης, της αξιολόγησης της συµµόρφωσης,
της διαπίστευσης και της εποπτείας της αγοράς.
Εκτίµηση επιπτώσεων
Βάσει των πληροφοριών που έχουν συγκεντρωθεί, η Επιτροπή διεξήγαγε εκτίµηση
επιπτώσεων στο πλαίσιο της οποίας εξετάστηκαν και συγκρίθηκαν τρεις επιλογές.
Επιλογή 1 – Καµία αλλαγή στην τρέχουσα κατάσταση
Η επιλογή αυτή δεν προτείνει αλλαγές στην υφιστάµενη οδηγία και βασίζεται αποκλειστικά
σε ορισµένες βελτιώσεις που µπορεί να αναµένονται από τον κανονισµό του νέου
νοµοθετικού πλαισίου.
Επιλογή 2 – Ευθυγράµµιση µε την απόφαση του νέου νοµοθετικού πλαισίου µέσω µη
νοµοθετικών µέτρων
Η επιλογή 2 εξετάζει αν είναι δυνατόν να ενθαρρυνθεί µια εθελοντική ευθυγράµµιση µε τις
διατάξεις που καθορίζονται στην απόφαση του νέου νοµοθετικού πλαισίου, µέσω – για
παράδειγµα - της παρουσίασής τους ως βέλτιστων πρακτικών σε έγγραφα κατευθυντήριων
οδηγιών.
Επιλογή 3 – Ευθυγράµµιση µε την απόφαση του νέου νοµοθετικού πλαισίου µέσω
νοµοθετικών µέτρων
Η επιλογή αυτή συνίσταται στην ενσωµάτωση των διατάξεων της απόφασης του νέου
νοµοθετικού πλαισίου στις υπάρχουσες οδηγίες.
Η επιλογή 3 ήταν αυτή που προτιµήθηκε διότι:
– Θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των εταιρειών που παίρνουν σοβαρά τις
υποχρεώσεις τους, σε αντίθεση µε όσους εξαπατούν το σύστηµα·
– θα βελτιώσει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς καθώς θα διασφαλίσει την ίση
µεταχείριση όλων των οικονοµικών φορέων, ιδίως εισαγωγέων και διανοµέων·
– δεν θα έχει σηµαντικό κόστος για τους οικονοµικούς φορείς και τους κοινοποιηµένους
οργανισµούς· για όσους ήδη λειτουργούν υπεύθυνα, το επιπλέον κόστος θα είναι µηδενικό
ή ελάχιστο·
– η επιλογή αυτή θεωρήθηκε πιο αποτελεσµατική από την επιλογή 2: λόγω της έλλειψης
δυνατότητας επιβολής, είναι αµφισβητήσιµο εάν θα υπάρξουν θετικά αποτελέσµατα σε
περίπτωση που ακολουθηθεί η επιλογή 2·
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– οι επιλογές 1 και 2 δεν δίνουν απαντήσεις στο πρόβληµα των ασυνεπειών του
κανονιστικού πλαισίου και, συνεπώς, δεν έχουν θετικό αντίκτυπο στην απλούστευση του
κανονιστικού περιβάλλοντος.
3.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

3.1.

Οριζόντιοι ορισµοί

Με την πρόταση εισάγονται εναρµονισµένοι ορισµοί για τους όρους που χρησιµοποιούνται
σε όλη την ενωσιακή νοµοθεσία εναρµόνισης και, συνεπώς, πρέπει να υπάρχει συνέπεια ως
προς τη σηµασία τους σε όλη τη νοµοθεσία.
3.2.

Υποχρεώσεις των οικονοµικών φορέων και απαιτήσεις ιχνηλασιµότητας

Στην πρόταση διευκρινίζονται οι υποχρεώσεις των κατασκευαστών και των
εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων και εισάγονται υποχρεώσεις για τους εισαγωγείς και τους
διανοµείς. Οι εισαγωγείς πρέπει να επαληθεύουν ότι ο κατασκευαστής έχει προβεί στην
εφαρµοστέα διαδικασία αξιολόγησης της συµµόρφωσης και ότι έχει καταρτίσει τον τεχνικό
φάκελο. Πρέπει επίσης να εξακριβώνουν µε τον κατασκευαστή ότι ο εν λόγω τεχνικός
φάκελος βρίσκεται στη διάθεση των αρχών, όταν αυτές το ζητήσουν. Επιπλέον, οι εισαγωγείς
πρέπει να επαληθεύουν ότι το ηλεκτρολογικό υλικό έχει σωστή σήµανση και συνοδεύεται
από τις απαιτούµενες πληροφορίες ασφάλειας. Οι εισαγωγείς πρέπει να φυλάσσουν
αντίγραφο της δήλωσης συµµόρφωσης και να σηµειώνουν το όνοµα και τη διεύθυνσή τους
στο προϊόν ή, αν αυτό δεν είναι δυνατόν, στη συσκευασία του ή σε έγγραφο που το
συνοδεύει. Οι διανοµείς πρέπει να επαληθεύουν ότι το ηλεκτρολογικό υλικό φέρει σήµανση
CE, το όνοµα του κατασκευαστή και του εισαγωγέα, αν υπάρχει, και ότι συνοδεύεται από την
απαιτούµενη τεκµηρίωση και οδηγίες.
Οι εισαγωγείς και οι διανοµείς πρέπει να συνεργάζονται µε τις αρχές εποπτείας της αγοράς
και να λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα σε περίπτωση που έχουν προµηθεύσει µη
συµµορφούµενο ηλεκτρολογικό υλικό.
Επιβάλλονται ενισχυµένες υποχρεώσεις ιχνηλασιµότητας σε όλους τους οικονοµικούς
φορείς. Το ηλεκτρολογικό υλικό πρέπει να φέρει το όνοµα και τη διεύθυνση του
κατασκευαστή καθώς και αριθµό µε τον οποίο καθίσταται δυνατή η ταυτοποίηση και η
σύνδεση του ηλεκτρολογικού υλικού µε τον τεχνικό του φάκελο. Σε περίπτωση εισαγόµενου
ηλεκτρολογικού υλικού, το εν λόγω υλικό πρέπει επίσης να φέρει το όνοµα και τη διεύθυνση
του εισαγωγέα. Επιπλέον, κάθε οικονοµικός φορέας πρέπει να είναι σε θέση να ταυτοποιεί
στις αρχές τον οικονοµικό φορέα ο οποίος του έχει προµηθεύσει ηλεκτρολογικό υλικό ή στον
οποίο έχει ο ίδιος προµηθεύσει ηλεκτρολογικό υλικό.
3.3.

Εναρµονισµένα πρότυπα

Η συµµόρφωση µε τα εναρµονισµένα πρότυπα παρέχει το τεκµήριο της συµµόρφωσης µε τις
ουσιώδεις απαιτήσεις. Την 1η Ιουνίου 2011 η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση κανονισµού
σχετικά µε την ευρωπαϊκή τυποποίηση2 η οποία θέτει ένα οριζόντιο νοµικό πλαίσιο για την
2
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COM(2011) 315 τελικό, Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
σχετικά µε την ευρωπαϊκή τυποποίηση και την τροποποίηση των οδηγιών 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ
του Συµβουλίου και των οδηγιών 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 2004/22/ΕΚ,
2007/23/ΕΚ, 2009/105/ΕΚ και 2009/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.
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ευρωπαϊκή τυποποίηση. Η πρόταση κανονισµού περιέχει µεταξύ άλλων διατάξεις για
αιτήσεις τυποποίησης από την Επιτροπή προς τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης,
για τη διαδικασία υποβολής ενστάσεων κατά εναρµονισµένων προτύπων και για τη
συµµετοχή των ενδιαφερόµενων µερών στις τυποποιητικές εργασίες. Κατά συνέπεια, οι
διατάξεις της οδηγίας 2006/95/ΕΚ που καλύπτουν τις ίδιες πτυχές διαγράφηκαν από την
παρούσα πρόταση για λόγους ασφάλειας του δικαίου.
Η διάταξη µε την οποία παρέχεται το τεκµήριο της συµµόρφωσης µε εναρµονισµένα πρότυπα
τροποποιήθηκε για να αποσαφηνιστεί το εύρος του τεκµηρίου συµµόρφωσης όταν τα
πρότυπα καλύπτουν µόνο εν µέρει τις ουσιώδεις απαιτήσεις.
3.4.

Αξιολόγηση της συµµόρφωσης και σήµανση CE

Στην οδηγία 2006/95/ΕΚ έχει επιλεγεί η κατάλληλη διαδικασία αξιολόγησης της
συµµόρφωσης την οποία πρέπει να εφαρµόζουν οι κατασκευαστές προκειµένου να
αποδείξουν ότι το ηλεκτρολογικό υλικό τους συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις ασφάλειας.
Στην παρούσα πρόταση οι διαδικασίες αυτές ευθυγραµµίζονται µε τις επικαιροποιηµένες
εκδόσεις της απόφασης του νέου νοµοθετικού πλαισίου. Η πρόταση θεσπίζει επίσης
υπόδειγµα της δήλωσης συµµόρφωσης ΕΕ.
Οι γενικές αρχές της σήµανσης CE καθορίζονται στο άρθρο 30 του κανονισµού 765/2008,
ενώ στην παρούσα πρόταση έχουν συµπεριληφθεί λεπτοµερέστερες διατάξεις για την
τοποθέτηση της σήµανσης CE στο ηλεκτρολογικό υλικό.
3.5.

Εποπτεία της αγοράς και διαδικασία ρήτρας διασφάλισης

Με την πρόταση αναθεωρείται η υφιστάµενη διαδικασία της ρήτρας διασφάλισης. Εισάγεται
ένα στάδιο ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των κρατών µελών και προσδιορίζονται τα
βήµατα που πρέπει να γίνουν από τις ενδιαφερόµενες αρχές σε περίπτωση εύρεσης µη
συµµορφούµενου ηλεκτρολογικού υλικού. Η πραγµατική διαδικασία της ρήτρας διασφάλισης
–που καταλήγει σε απόφαση σε επίπεδο Επιτροπής σχετικά µε το αν ένα µέτρο είναι
δικαιολογηµένο ή όχι- ενεργοποιείται µόνον όταν ένα άλλο κράτος µέλος διατυπώνει
ένσταση για µέτρο που έχει ληφθεί κατά συγκεκριµένου ηλεκτρολογικού υλικού. Όταν δεν
υπάρχει διαφωνία για το περιοριστικό µέτρο που έχει ληφθεί, όλα τα κράτη µέλη πρέπει να
προβούν στις κατάλληλες ενέργειες στην επικράτειά τους.
4.

ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Νοµική βάση
Η πρόταση βασίζεται στο άρθρο 114 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αρχή της επικουρικότητας
Η εσωτερική αγορά ανήκει από κοινού στην αρµοδιότητα της Ένωσης και των κρατών µελών
της. Επίκληση της αρχής της επικουρικότητας γίνεται ιδίως όσον αφορά τις διατάξεις που
προστέθηκαν πρόσφατα για τη βελτίωση της αποτελεσµατικής επιβολής της οδηγίας
2006/95/ΕΚ, συγκεκριµένα τις υποχρεώσεις του εισαγωγέα και του διανοµέα, τις διατάξεις
περί ιχνηλασιµότητας, τις διατάξεις για την αξιολόγηση και τις υποχρεώσεις ενισχυµένης
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συνεργασίας στο πλαίσιο των αναθεωρηµένων διαδικασιών για την εποπτεία της αγοράς και
τη διασφάλιση.
Η εµπειρία από την επιβολή της νοµοθεσίας έχει δείξει ότι τα µέτρα που είχαν ληφθεί σε
εθνικό επίπεδο οδήγησαν σε διαφορετικές προσεγγίσεις και σε διαφορετική µεταχείριση των
οικονοµικών φορέων εντός της ΕΕ, γεγονός που υπονοµεύει τον σκοπό της παρούσας
οδηγίας. Εάν λαµβάνονται µέτρα σε εθνικό επίπεδο για την αντιµετώπιση των προβληµάτων,
υπάρχει κίνδυνος να δηµιουργηθούν εµπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών.
Επιπλέον, τα µέτρα σε εθνικό επίπεδο περιορίζονται στην αρµοδιότητα που έχει κάθε κράτος
µέλος επί της επικράτειάς του. Ενόψει της αυξανόµενης διεθνοποίησης του εµπορίου, ο
αριθµός διασυνοριακών υποθέσεων αυξάνεται σταθερά. Με τη συντονισµένη δράση σε
επίπεδο ΕΕ µπορούν να επιτευχθούν καλύτερα οι στόχοι που έχουν τεθεί και, ειδικότερα, να
γίνει αποτελεσµατικότερη η εποπτεία της αγοράς. Είναι, συνεπώς, καταλληλότερο να
ληφθούν µέτρα σε επίπεδο ΕΕ.
Όσον αφορά το πρόβληµα των ασυνεπειών µεταξύ των οδηγιών, πρόκειται για πρόβληµα που
µπορεί να λυθεί µόνο από τον νοµοθέτη της ΕΕ.
Αναλογικότητα
Βάσει της αρχής της αναλογικότητας, οι προτεινόµενες τροποποιήσεις δεν υπερβαίνουν ό,τι
είναι αναγκαίο για την επίτευξη των οριζόµενων στόχων.
Οι νέες ή τροποποιηµένες υποχρεώσεις δεν επιβάλλουν περιττές επιβαρύνσεις και δαπάνες
στον συγκεκριµένο κλάδο της οικονοµίας -ειδικότερα στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις- ή στις
διοικήσεις. Όπου έχει εξακριβωθεί ότι οι τροποποιήσεις έχουν αρνητικές συνέπειες, η
ανάλυση των επιπτώσεων κάθε επιµέρους επιλογής οδηγεί στην εξεύρεση της πλέον
ενδεδειγµένης λύσης στα προβλήµατα που έχουν διαπιστωθεί. Μια σειρά τροποποιήσεων
αφορά τη βελτίωση της σαφήνειας της ισχύουσας οδηγίας, χωρίς την εισαγωγή σηµαντικών
νέων απαιτήσεων που θα είχαν ως αποτέλεσµα επιπλέον δαπάνες.
Χρησιµοποιηθείσα νοµοθετική τεχνική
Η ευθυγράµµιση µε την απόφαση του νέου νοµοθετικού πλαισίου απαιτεί ορισµένες
ουσιαστικές τροποποιήσεις των διατάξεων της οδηγίας 2006/95/ΕΚ. Για να εξασφαλιστεί το
ευανάγνωστο του τροποποιηµένου κειµένου επιλέχθηκε η τεχνική της αναδιατύπωσης
σύµφωνα µε τη διοργανική συµφωνία της 28ης Νοεµβρίου 2001 για µια πλέον
συστηµατοποιηµένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νοµικών πράξεων3.
Οι αλλαγές που έχουν γίνει στις διατάξεις της οδηγίας 2006/95/ΕΚ αφορούν: τους ορισµούς,
τις υποχρεώσεις των οικονοµικών φορέων, το τεκµήριο της συµµόρφωσης που προβλέπεται
από τα εναρµονισµένα πρότυπα, τη δήλωση συµµόρφωσης, τη σήµανση CE, τη διαδικασία
της ρήτρας διασφάλισης και τις διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης.
Η πρόταση δεν επιφέρει αλλαγές στο πεδίο εφαρµογής και στους στόχους περί ασφάλειας της
οδηγίας 2006/95.

3
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5.

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Η πρόταση δεν έχει επιπτώσεις στον προϋπολογισµό της ΕΕ.
6.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κατάργηση ισχύουσας νοµοθεσίας
Η έγκριση της πρότασης θα οδηγήσει στην κατάργηση της οδηγίας 2006/95/ΕΚ.
Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος
Η πρόταση παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ και πρέπει, κατά συνέπεια, να επεκταθεί
στον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο.
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2006/95 (προσαρµοσµένο)
2011/0357 (COD)
Πρόταση
Ο∆ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
⌦ για την προσέγγιση ⌫ περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών
⌦ σχετικά µε ⌫ των αναφεροµένων ⌦τη διάθεση στην αγορά ηλεκτρολογικού
υλικού⌫ στο ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιµοποιηθεί εντός ορισµένων
ορίων ⌦ τάσης ⌫ τάσεως
(Αναδιατύπωση)

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ⌦ για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ⌫ , και ιδίως το άρθρο 95 ⌦ 114 ⌫,
Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νοµοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,
Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής4,
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:

νέο

EL

(1)

Πρόκειται να γίνουν αρκετές ουσιαστικές αλλαγές στην οδηγία 2006/95/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 12ης ∆εκεµβρίου 2006, περί
προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών των αναφεροµένων στο

4

ΕΕ C […] της […], σ. […].
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ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιµοποιηθεί εντός ορισµένων ορίων
τάσεως5. Για λόγους σαφήνειας, είναι σκόπιµη η αναδιατύπωση της εν λόγω οδηγίας.
(2)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισµό των απαιτήσεων διαπίστευσης
και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εµπορία των προϊόντων και την κατάργηση
του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 339/936 ορίζει τους κανόνες διαπίστευσης των
οργανισµών αξιολόγησης της συµµόρφωσης, παρέχει το πλαίσιο για την εποπτεία της
αγοράς προϊόντων και για τη διενέργεια ελέγχων σε προϊόντα από τρίτες χώρες και
ορίζει τις γενικές αρχές που διέπουν τη σήµανση CE.

(3)

Η απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
της 9ης Ιουλίου 2008, για κοινό πλαίσιο εµπορίας των προϊόντων και για την
κατάργηση της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συµβουλίου7 καθορίζει ένα πλαίσιο
κοινών αρχών και διατάξεων αναφοράς που θα εφαρµόζονται σε όλη τη νοµοθεσία
εναρµόνισης των προϋποθέσεων εµπορίας των προϊόντων, ούτως ώστε να
εξασφαλίζεται µια συνεκτική βάση για την αναθεώρηση ή την αναδιατύπωση της εν
λόγω νοµοθεσίας. Συνεπώς, η οδηγία 2006/95/ΕΚ θα πρέπει να προσαρµοστεί στην εν
λόγω απόφαση.

2006/95 αιτιολογική σκέψη 1
(προσαρµοσµένο)
Η οδηγία 73/23/EOK 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 τάσεως8, έχει τροποποιηθεί
ουσιαστικά9. Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιµη, για λόγους σαφήνειας και ορθολογισµού, η
κωδικοποίηση της εν λόγω οδηγίας.

2006/95 αιτιολογική σκέψη 2
Οι ισχύουσες στα κράτη µέλη διατάξεις περί ασφαλείας κατά τη χρησιµοποίηση του
ηλεκτρολογικού υλικού, που προορίζεται για ορισµένα όρια τάσεως, ενδέχεται να διαφέρουν,
πράγµα που έχει ως αποτέλεσµα να παρεµποδίζει τις συναλλαγές.

2006/95 αιτιολογική σκέψη 3
Σε ορισµένα κράτη µέλη και για ορισµένα ηλεκτρολογικά υλικά, η νοµοθεσία περί ασφαλείας
προσλαµβάνει τη µορφή προληπτικών και κατασταλτικών µέτρων, µέσω διατάξεων
αναγκαστικού χαρακτήρα.
5
6
7
8
9
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EE L 374 της 27.12.2006, σ. 10.
EE L 218 της 13.8.2008, σ. 30.
EE L 218 της 13.8.2008, σ. 82.
ΕΕ L 77 της 26.3.1973, σ. 29.Οδηγία όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 93/68/EΟΚ (ΕΕ L 220 της
30.08.1993, σ. 1).
Βλ. παράρτηµα V, Μέρος A.
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2006/95 αιτιολογική σκέψη 4
Σε άλλα κράτη µέλη, για να επιτευχθεί ο ίδιος σκοπός, η νοµοθεσία περί ασφαλείας
παραπέµπει σε τεχνικά πρότυπα επεξεργασµένα από Οργανισµούς Τυποποιήσεως. Το
σύστηµα τούτο παρουσιάζει το πλεονέκτηµα ταχείας προσαρµογής στην τεχνική πρόοδο,
χωρίς εξ αυτού να παραµελούνται οι απαιτήσεις της ασφαλείας.

2006/95 αιτιολογική σκέψη 5
Ορισµένα κράτη µέλη προβαίνουν σ' ενέργειες διοικητικής φύσεως για την έγκριση των εν
λόγω προτύπων. Η έγκριση αυτή ουδόλως επηρεάζει το τεχνικό περιεχόµενο των προτύπων,
ούτε περιορίζει τους όρους χρήσεώς τους. Η έγκριση αυτού του είδους δεν δύναται να
τροποποιήσει τα αποτελέσµατα που συνεπάγεται, από κοινοτικής απόψεως, ένα
εναρµονισµένο και δηµοσιευµένο πρότυπο.

2006/95 αιτιολογική σκέψη 6
Εντός της Κοινότητας, η ελεύθερη διακίνηση του ηλεκτρολογικού υλικού θα πρέπει να
γίνεται εφόσον το υλικό αυτό ανταποκρίνεται σε ορισµένες απαιτήσεις περί ασφαλείας,
αναγνωρισµένες σ' όλα τα κράτη µέλη. Με την επιφύλαξη οιασδήποτε άλλης µορφής
απόδειξης, η απόδειξη της τηρήσεως των απαιτήσεων αυτών δύναται να καθορισθεί µε
παραποµπή σε εναρµονισµένα πρότυπα, που τις ενσωµατώνουν. Τα εναρµονισµένα αυτά
πρότυπα θα πρέπει να καθιερωθούν µε κοινή συµφωνία από οργανισµούς, που θα
γνωστοποιηθούν από κάθε κράτος µέλος στα άλλα κράτη µέλη και την Επιτροπή και θα
πρέπει να αποτελέσουν αντικείµενο µεγάλης δηµοσιότητας. Η εναρµόνιση αυτή θα πρέπει να
επιτρέπει την εξάλειψη των δυσχερειών που προκύπτουν στις συναλλαγές από τις διαφορές
µεταξύ των εθνικών προτύπων.

2006/95 αιτιολογική σκέψη 7
Με την επιφύλαξη οιασδήποτε άλλης µορφής απόδειξης, η προσαρµογή του ηλεκτρολογικού
υλικού στα εναρµονισµένα αυτά πρότυπα δύναται να θεωρηθεί ως δεδοµένη από το γεγονός
της επισήµανσης ή της έκδοσης από τους αρµόδιους οργανισµούς σηµάτων ή πιστοποιητικών
ή, ελλείψει αυτών, από τη δήλωση πιστότητας του κατασκευαστή. Τα κράτη µέλη θα πρέπει,
για να διευκολύνουν την εξάλειψη των εµποδίων στις συναλλαγές, να αναγνωρίζουν τα εν
λόγω σήµατα ή πιστοποιητικά ή την ως άνω δήλωση ως αποδεικτικά στοιχεία. Για τον σκοπό
αυτό, τα εν λόγω σήµατα ή πιστοποιητικά θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείµενο
δηµοσίευσης, ιδίως δηµοσίευσης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

νέο
(4)

EL

Οι οικονοµικοί φορείς θα πρέπει να φέρουν την ευθύνη για τη συµµόρφωση του
ηλεκτρολογικού υλικού, σε σχέση µε τον ρόλο που διαδραµατίζουν αντιστοίχως στην
αλυσίδα εφοδιασµού, ούτως ώστε να διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας των
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δηµόσιων συµφερόντων, όπως η υγεία και η ασφάλεια, και την προστασία των
καταναλωτών και να εγγυώνται θεµιτό ανταγωνισµό στην αγορά της Ένωσης.

EL

(5)

Όλοι οι οικονοµικοί φορείς που παρεµβαίνουν στην αλυσίδα προσφοράς και διανοµής
θα πρέπει να λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να εξασφαλίζουν ότι καθιστούν
διαθέσιµα στην αγορά µόνο προϊόντα που είναι σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία.
Είναι απαραίτητο να προβλεφθεί σαφής και αναλογική κατανοµή των υποχρεώσεων,
που να ανταποκρίνεται στο ρόλο κάθε οικονοµικού φορέα στη διαδικασία προσφοράς
και διανοµής.

(6)

Ο κατασκευαστής, ο οποίος γνωρίζει λεπτοµερώς τη διαδικασία σχεδιασµού και
παραγωγής, βρίσκεται σε καταλληλότερη θέση για να διενεργεί ολόκληρη τη
διαδικασία αξιολόγησης της συµµόρφωσης όσον αφορά το ηλεκτρολογικό υλικό. Η
αξιολόγηση της συµµόρφωσης θα πρέπει, συνεπώς, να παραµείνει υποχρέωση του
κατασκευαστή και µόνο.

(7)

Παρόλο που η αξιολόγηση της συµµόρφωσης θα πρέπει να αποτελεί αρµοδιότητα του
κατασκευαστή χωρίς να χρειάζεται συµµετοχή ανεξάρτητου οργανισµού αξιολόγησης
της συµµόρφωσης, για να διευκολύνεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης
της συµµόρφωσης θα πρέπει να επιτρέπεται στους κατασκευαστές να ζητούν τη
συνδροµή ανεξάρτητου εργαστηρίου αξιολόγησης της συµµόρφωσης.

(8)

Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι τα προϊόντα από τρίτες χώρες που εισέρχονται
στην αγορά της Ένωσης συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας
και, ιδίως, ότι οι κατασκευαστές έχουν διενεργήσει τις κατάλληλες διαδικασίες
αξιολόγησης όσον αφορά το εν λόγω ηλεκτρολογικό υλικό. Θα πρέπει, εποµένως, να
προβλεφθεί ότι οι εισαγωγείς είναι υποχρεωµένοι να εξασφαλίζουν ότι το
ηλεκτρολογικό υλικό που διαθέτουν στην αγορά συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις της
παρούσας οδηγίας και ότι δεν διαθέτουν στην αγορά ηλεκτρολογικό υλικό που δεν
συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις αυτές ή ενέχει κίνδυνο. Θα πρέπει επίσης να
προβλεφθεί ότι οι εισαγωγείς είναι υποχρεωµένοι να εξασφαλίζουν ότι έχουν
διενεργηθεί οι διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης και ότι η σήµανση των
προϊόντων και τα έγγραφα που καταρτίζουν οι κατασκευαστές είναι στη διάθεση των
εποπτικών αρχών για λόγους ελέγχου.

(9)

Ο διανοµέας καθιστά το ηλεκτρολογικό υλικό διαθέσιµο στην αγορά αφού πρώτα το
υλικό αυτό έχει διατεθεί στην αγορά από τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα και
πρέπει να ενεργεί µε τη δέουσα προσοχή ώστε να εξασφαλίζει ότι ο τρόπος µε τον
οποίο χειρίζεται το ηλεκτρολογικό υλικό δεν επηρεάζει αρνητικά τη συµµόρφωση του
ηλεκτρολογικού υλικού.

(10)

Κατά τη διάθεση ηλεκτρολογικού υλικού στην αγορά, οι εισαγωγείς θα πρέπει να
σηµειώνουν επί του ηλεκτρολογικού υλικού το όνοµά και την διεύθυνσή τους. Θα
πρέπει να προβλέπονται εξαιρέσεις όταν δεν το επιτρέπει το µέγεθος ή η φύση του
ηλεκτρολογικού υλικού. Τούτο περιλαµβάνει την περίπτωση κατά την οποία ο
εισαγωγέας θα πρέπει να ανοίξει τη συσκευασία για να θέσει το όνοµα και τη
διεύθυνσή του επί του προϊόντος.

(11)

Οποιοσδήποτε οικονοµικός φορέας διαθέτει ηλεκτρολογικό υλικό στην αγορά µε τη
δική του επωνυµία ή εµπορικό σήµα ή τροποποιεί ηλεκτρολογικό υλικό κατά τρόπον
ώστε να επηρεαστεί η συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας θα
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πρέπει να θεωρείται ότι είναι ο κατασκευαστής και, ως εκ τούτου, αναλαµβάνει τις
υποχρεώσεις του κατασκευαστή.
(12)

Οι διανοµείς και οι εισαγωγείς, επειδή βρίσκονται κοντά στην αγορά, θα πρέπει να
συµµετέχουν σε καθήκοντα εποπτείας της αγοράς που εκτελούνται από τις αρµόδιες
εθνικές αρχές και θα πρέπει να είναι διατεθειµένοι να συµµετάσχουν ενεργά µε την
προσκόµιση στις εν λόγω αρχές όλων των αναγκαίων πληροφοριών που αφορούν το
οικείο ηλεκτρολογικό υλικό.

(13)

Η διασφάλιση της ιχνηλασιµότητας του ηλεκτρολογικού υλικού σε όλη την αλυσίδα
εφοδιασµού συµβάλλει στη διαµόρφωση απλούστερης και αποτελεσµατικότερης
εποπτείας της αγοράς. Εάν το σύστηµα ιχνηλασιµότητας είναι αποτελεσµατικό,
διευκολύνεται το έργο των αρµόδιων για την εποπτεία της αγοράς αρχών όσον αφορά
τον εντοπισµό του οικονοµικού φορέα που κατέστησε διαθέσιµα στην αγορά µη
συµµορφούµενα προϊόντα.

(14)

Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να περιορίζεται στη διατύπωση των στόχων ασφαλείας.
Για να διευκολυνθεί η αξιολόγηση της συµµόρφωσης µε τους εν λόγω στόχους είναι
απαραίτητο να προβλεφθεί ότι υπάρχει τεκµήριο συµµόρφωσης για ηλεκτρολογικό
υλικό το οποίο συµµορφώνεται µε εναρµονισµένα πρότυπα τα οποία εκδίδονται
σύµφωνα µε τον κανονισµό (EΕ) αριθ. [../..] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της […..], για την ευρωπαϊκή τυποποίηση και για την τροποποίηση των
οδηγιών 89/686/EΟΚ και 93/15/EΟΚ του Συµβουλίου και των οδηγιών 94/9/EΚ,
94/25/EΚ, 95/16/EΚ, 97/23/EΚ, 98/34/EΚ, 2004/22/EΚ, 2007/23/EΚ, 2009/105/EΚ
και 2009/23/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου µε σκοπό τη
διατύπωση λεπτοµερών τεχνικών προδιαγραφών των εν λόγω στόχων.

(15)

Ο κανονισµός (EΕ) αριθ. [../..] [για την ευρωπαϊκή τυποποίηση] προβλέπει διαδικασία
ένστασης σχετικά µε εναρµονισµένα πρότυπα, εάν τα πρότυπα αυτά δεν ικανοποιούν
πλήρως τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

2006/95 αιτιολογική σκέψη 8
(προσαρµοσµένο)
νέο
(16)

Ως µεταβατικό µέτρο, η Η ελεύθερη κυκλοφορία ηλεκτρολογικού υλικού, για το
οποίο δεν υπάρχουν µέχρι στιγµής εναρµονισµένα πρότυπα, δύναται θα πρέπει να
εξασφαλισθεί µε εφαρµογή προτύπων ή διατάξεων περί ασφαλείας που
έχει
καταρτίσει η ∆ιεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή επεξεργάσθηκαν ήδη άλλοι
διεθνείς οργανισµοί ή οργανισµοί, που καθορίζουν εναρµονισµένα πρότυπα ⌦ ή µε
εφαρµογή εθνικών προτύπων ⌫.

2006/95 αιτιολογική σκέψη 9
Είναι δυνατόν ηλεκτρολογικό υλικό να τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία χωρίς να
ανταποκρίνεται στις περί ασφαλείας απαιτήσεις και, ως εκ τούτου, είναι σκόπιµο να
θεσπισθούν κατάλληλες διατάξεις για τον περιορισµό του εν λόγω κινδύνου.

EL
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2006/95 αιτιολογική σκέψη 10
(νέο)
Η απόφαση 93/465/ΕΟΚ του Συµβουλίου10 καθορίζει τις ενότητες που αφορούν τις διάφορες
φάσεις των διαδικασιών εκτίµησης της πιστότητας οι οποίες προορίζονται να
χρησιµοποιηθούν στις οδηγίες τεχνικής εναρµόνισης.

2006/95 αιτιολογική σκέψη 11
Η επιλογή των διαδικασιών δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε πτώση του επιπέδου ασφάλειας του
ηλεκτρολογικού υλικού που έχει ήδη θεσπισθεί στο σύνολο της Κοινότητας.

νέο

EL

(17)

Για να δοθεί η δυνατότητα στους οικονοµικούς φορείς να αποδείξουν, και στις
αρµόδιες αρχές να εξασφαλίσουν, ότι το ηλεκτρολογικό υλικό που είναι διαθέσιµο
στην αγορά συµµορφώνεται µε τους στόχους ασφάλειας, είναι απαραίτητο να
προβλεφθούν διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης. Με την απόφαση αριθ.
768/2008/EΚ θεσπίζονται ενότητες για τις διαδικασίες αξιολόγησης της
συµµόρφωσης που περιλαµβάνουν από τη λιγότερο αυστηρή έως την περισσότερο
αυστηρή διαδικασία, ανάλογα µε το επίπεδο του υφιστάµενου κινδύνου και το
απαιτούµενο επίπεδο ασφάλειας. Για να εξασφαλιστεί η διατοµεακή συνοχή και να
αποφευχθούν οι ad hoc παραλλαγές, οι διαδικασίες αξιολόγησης της συµµόρφωσης θα
πρέπει να επιλέγονται από τις ενότητες αυτές.

(18)

Οι κατασκευαστές θα πρέπει να καταρτίζουν δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ µε την οποία
να παρέχουν λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε τη συµµόρφωση του
ηλεκτρολογικού υλικού προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και άλλης
συναφούς ενωσιακής νοµοθεσίας εναρµόνισης.

(19)

Η σήµανση CE, που δηλώνει τη συµµόρφωση ηλεκτρολογικού υλικού, είναι η ορατή
συνέπεια ολόκληρης διαδικασίας η οποία συµπεριλαµβάνει την αξιολόγηση της
συµµόρφωσης υπό ευρεία έννοια. Οι γενικές αρχές που διέπουν τη σήµανση CE
διατυπώνονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 765/2008. Οι κανόνες που διέπουν την
τοποθέτηση της σήµανσης CE θα πρέπει να καθοριστούν από την παρούσα οδηγία.

(20)

Για λόγους ασφάλειας δικαίου, θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι οι κανόνες για την
εποπτεία της ενωσιακής αγοράς και για τον έλεγχο των προϊόντων που εισέρχονται
στην ενωσιακή αγορά, οι οποίοι προβλέπονται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
765/2008, ισχύουν και για το ηλεκτρολογικό υλικό. Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει
να παρεµποδίζει τη δυνατότητα των κρατών µελών να επιλέγουν τις αρµόδιες αρχές
που θα εκτελούν αυτά τα καθήκοντα.

10

Απόφαση 93/465/EΟΚ του Συµβουλίου,της 22ας Ιουλίου 1993, για τις ενότητες που αφορούν τις
διάφορες φάσεις της αξιολόγησης της πιστότητας και τους κανόνες επίθεσης και χρήσης της σήµανσης
πιστότητας «CE» που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν στις οδηγίες τεχνικής εναρµόνισης (ΕΕ L 220
της 30.8.1993, σ. 23).
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(21)

Η οδηγία 2006/95/ΕΚ προβλέπει ήδη µια διαδικασία διασφάλισης που ενεργοποιείται
µόνο σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ των κρατών µελών ως προς τα µέτρα που
λαµβάνονται από κράτος µέλος. Για να αυξηθεί η διαφάνεια και να µειωθεί ο χρόνος
διεκπεραίωσης, είναι ανάγκη να βελτιωθεί η ισχύουσα διαδικασία ρητρών
διασφάλισης έτσι ώστε να γίνει πιο αποτελεσµατική και να αξιοποιηθεί η πείρα που
έχει συγκεντρωθεί στα κράτη µέλη.

(22)

Το ισχύον σύστηµα θα πρέπει να συµπληρωθεί µε µια διαδικασία που θα δίνει τη
δυνατότητα στα ενδιαφερόµενα µέρη να ενηµερωθούν για τα µέτρα που πρόκειται να
ληφθούν σχετικά µε τα προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο όσον αφορά την υγεία
και την ασφάλεια των προσώπων ή άλλα ζητήµατα προστασίας του δηµόσιου
συµφέροντος. Θα πρέπει επίσης να δίνει τη δυνατότητα στις αρχές εποπτείας της
αγοράς, σε συνεργασία µε τους σχετικούς οικονοµικούς φορείς, να ενεργούν σε
πρωιµότερο στάδιο σε σχέση µε τέτοιου είδους προϊόντα.

(23)

Εφόσον τα κράτη µέλη και η Επιτροπή συµφωνήσουν ότι είναι δικαιολογηµένο το
µέτρο που λαµβάνει ένα κράτος µέλος, δεν θα απαιτείται περαιτέρω ανάµειξη της
Επιτροπής, εκτός αν η µη συµµόρφωση µπορεί να αποδοθεί σε ελλείψεις του
εναρµονισµένου προτύπου.

(24)

Τα κράτη µέλη θα πρέπει να θεσπίσουν κανόνες για τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε
περιπτώσεις παράβασης των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται κατ’ εφαρµογήν της
παρούσας οδηγίας και να λαµβάνουν κάθε αναγκαίο µέτρο για να εξασφαλίζεται η
εφαρµογή τους. Οι κυρώσεις αυτές θα πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές
και αποτρεπτικές.

(25)

Είναι απαραίτητο να προβλεφθούν µεταβατικές διευθετήσεις που να επιτρέπουν τη
διαθεσιµότητα στην αγορά και τη θέση σε λειτουργία ηλεκτρολογικού εξοπλισµού
που έχει ήδη διατεθεί στην αγορά σύµφωνα µε την οδηγία 2006/95/EΚ.

(26)

∆εδοµένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η επιδίωξή της να
εξασφαλίσει ότι το ηλεκτρολογικό υλικό που κυκλοφορεί στην αγορά πληροί τις
απαιτήσεις που εγγυώνται υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και ασφάλειας και
άλλων δηµόσιων συµφερόντων, µε ταυτόχρονη κατοχύρωση της οµαλής λειτουργίας
της εσωτερικής αγοράς, είναι αδύνατον να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη µέλη και
δύναται συνεπώς, λόγω του εύρους και των επιπτώσεών του, να επιτευχθεί καλύτερα
σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση δύναται να θεσπίσει µέτρα, σύµφωνα µε την αρχή της
επικουρικότητας που καθορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας που καθορίζεται στο
προαναφερόµενο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την
επίτευξη του εν λόγω στόχου.

(27)

Η υποχρέωση µεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο πρέπει να
περιοριστεί στις διατάξεις που συνιστούν τροποποιήσεις ουσίας της οδηγίας
2006/95/ΕΚ. Η υποχρέωση µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των διατάξεων που δεν
τροποποιούνται απορρέει από την προηγούµενη οδηγία.
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2006/95 αιτιολογική σκέψη 12
(προσαρµοσµένο)
(28)

Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει τις υποχρεώσεις των κρατών µελών όσον
αφορά ⌦ τις ⌫ στις προθεσµίες µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και εφαρµογής των
οδηγιών που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα V, µέρος Β του παραρτήµατος V της
οδηγίας 2006/95/ΕΚ,

2006/95 (προσαρµοσµένο)
ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Κεφάλαιο 1
⌦ Γενικές διατάξεις ⌫
Άρθρο 1
⌦ Πεδίο εφαρµογής ⌫
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ⌦ Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στο ⌫ ως
«ηλεκτρολογικό υλικό» νοείται κάθε υλικό προοριζόµενο που προορίζεται να χρησιµοποιηθεί
σε ονοµαστική τάση περιλαµβανόµενη µεταξύ 50 και 1000 V για το εναλλασσόµενο ρεύµα
και µεταξύ 75 και 1500 V για το συνεχές ρεύµα, εξαιρέσει των υλικών και των φαινοµένων
τα οποία περιλαµβάνονται στο παράρτηµα II.

νέο
Άρθρο 2 [Άρθρο R1 της απόφασης αριθ. 768/2008/ΕΚ]
Ορισµοί
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:

EL

(1)

«διάθεση στην αγορά»: η πρώτη φορά κατά την οποία ηλεκτρολογικό υλικό
καθίσταται διαθέσιµο στην ενωσιακή αγορά·

(2)

«διαθεσιµότητα στην αγορά»: κάθε προσφορά ηλεκτρολογικού υλικού για διανοµή,
κατανάλωση ή χρήση στην ενωσιακή αγορά στο πλαίσιο εµπορικής δραστηριότητας,
είτε έναντι αντιτίµου είτε δωρεάν·
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(3)

«κατασκευαστής»: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που κατασκευάζει ηλεκτρολογικό
υλικό ή που αναθέτει σε άλλους τον σχεδιασµό ή την κατασκευή ηλεκτρολογικού
υλικού και διοχετεύει στην αγορά αυτό το υλικό υπό την επωνυµία ή το εµπορικό
σήµα του·

(4)

«εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος»: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, εγκατεστηµένο
στην Ένωση, που έχει λάβει γραπτή εντολή από κατασκευαστή να ενεργεί εξ
ονόµατός του για την εκτέλεση συγκεκριµένων καθηκόντων·

(5)

«εισαγωγέας»: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εγκατεστηµένο στην Ένωση που
διαθέτει ηλεκτρολογικό υλικό τρίτης χώρας στην ενωσιακή αγορά·

(6)

«διανοµέας»: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στην αλυσίδα εφοδιασµού, άλλο από
τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα, το οποίο καθιστά διαθέσιµο ηλεκτρολογικό υλικό
στην αγορά·

(7)

«οικονοµικοί φορείς»: ο κατασκευαστής, ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος, ο
εισαγωγέας και ο διανοµέας·

(8)

«τεχνική προδιαγραφή»: έγγραφο µε το οποίο ορίζονται τα απαιτούµενα τεχνικά
χαρακτηριστικά του ηλεκτρολογικού υλικού·

(9)

«εναρµονισµένο πρότυπο»: εναρµονισµένο πρότυπο όπως ορίζεται στο άρθρο 2
παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. [../..] [για την ευρωπαϊκή
τυποποίηση]·

(10)

«αξιολόγηση της συµµόρφωσης»: η διεργασία αξιολόγησης µε την οποία
αποδεικνύεται κατά πόσον πληρούνται οι απαιτήσεις ασφάλειας που αφορούν
ηλεκτρολογικό υλικό·

(11)

«ανάκληση»: κάθε µέτρο που αποσκοπεί στην επιστροφή ηλεκτρολογικού υλικού που
έχει ήδη τεθεί στη διάθεση του τελικού χρήστη·

(12)

«απόσυρση»: κάθε µέτρο που αποσκοπεί να αποτρέψει τη διαθεσιµότητα στην αγορά
ηλεκτρολογικού υλικού που βρίσκεται στην αλυσίδα εφοδιασµού·

(13)

«σήµανση CE»: σήµανση µε την οποία ο κατασκευαστής δηλώνει ότι το προϊόν
συµµορφώνεται προς τις ισχύουσες απαιτήσεις της νοµοθεσίας εναρµόνισης της
Ένωσης που προβλέπει την τοποθέτηση της σήµανσης·

(14)

«ενωσιακή νοµοθεσία εναρµόνισης»: κάθε νοµοθεσία της Ένωσης η οποία
εναρµονίζει τους όρους εµπορίας των προϊόντων.
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2006/95 (προσαρµοσµένο)
νέο
Άρθρο 32
⌦ ∆ιαθεσιµότητα στην αγορά και στόχοι ασφάλειας ⌫
1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα, ώστε τΤο ηλεκτρολογικό υλικό να
δύναται να είναι διαθέσιµο  διατεθεί στην αγορά µόνον εάν, εφόσον έχει κατασκευασθεί
σύµφωνα µε την ορθή µηχανολογική πρακτική για θέµατα ασφαλείας που ισχύει εντός της
Κοινότητος ⌦ στην Ένωση ⌫, δεν θέτει σε κίνδυνο, την ασφάλεια των προσώπων, των
κατοικιδίων ⌦ κατοικίδιων ⌫ ζώων και της ιδιοκτησίας, όταν εγκαθίσταται και
συντηρείται ορθά και χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τον προορισµό του.

2006/95 (προσαρµοσµένο)
2. Το παράρτηµα I παραθέτει τα κυριότερα στοιχεία των στόχων ⌦ ασφάλειας ⌫ασφαλείας
της παραγράφου 1.

2006/95 (προσαρµοσµένο)
Άρθρο 43
⌦ Ελεύθερη κυκλοφορία ⌫
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα ώστε να µην παρεµποδίζεται, για λόγους
ασφαλείας, ⌦ όσον αφορά τα ζητήµατα που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, ⌫ η
ελεύθερη κυκλοφορία του ηλεκτρολογικού υλικού εντός της Κοινότητας ⌦ Ένωσης, ⌫ εάν
η φύση του υλικού αυτού συνάδει µε τις διατάξεις του άρθρου 2, εφόσον πληρούνται οι
προϋποθέσεις των άρθρων 5, 6, 7 ή 8 ⌦ την παρούσα οδηγία. ⌫
Άρθρο 54
⌦ Προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας ⌫
Όσον αφορά το ηλεκτρολογικό υλικό, τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι επιχειρήσεις
διανοµής ηλεκτρισµού να µην εξαρτούν τη σύνδεση στο δίκτυο και την ηλεκτροδότηση των
καταναλωτών, από απαιτήσεις περί ασφαλείας αυστηρότερες από τις απαιτήσεις του
άρθρου 2 3 ⌦ και του παραρτήµατος Ι ⌫.
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Κεφάλαιο 2
⌦ Υποχρεώσεις των οικονοµικών φορέων ⌫

2006/95
Άρθρο 5
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα ώστε οι αρµόδιες διοικητικές αρχές τους
να θεωρούν, για τη διάθεση στην αγορά, του άρθρου 2 ή την ελεύθερη κυκλοφορία, του
άρθρου 3, ως ανταποκρινόµενο στις διατάξεις του άρθρου 2, ιδίως το ηλεκτρολογικό υλικό,
που είναι σύµφωνο µε τις διατάξεις περί ασφαλείας των εναρµονισµένων προτύπων.
Τα πρότυπα θεωρούνται εναρµονισµένα ευθύς ως καθιερωθούν µε κοινή συµφωνία από τους
γνωστοποιηθέντες από τα κράτη µέλη οργανισµούς σύµφωνα µε το άρθρο 11, πρώτη
παράγραφος, στοιχείο (α), και δηµοσιευθούν σύµφωνα µε τις εθνικές διαδικασίες. Τα
πρότυπα αυτά πρέπει να προσαρµοσθούν αναλόγως προς την τεχνολογική πρόοδο και την
εξέλιξη των κανόνων ασφαλείας.
Οι κατάλογοι των εναρµονιζοµένων προτύπων και των σχετικών πηγών τους δηµοσιεύονται,
προς ενηµέρωση, στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

νέο
Άρθρο 6 [Άρθρο R2 της απόφασης αριθ. 768/2008/ΕΚ]
Υποχρεώσεις των κατασκευαστών
1. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι, κατά τη διάθεση του ηλεκτρολογικού υλικού τους
στην αγορά, αυτό είναι σχεδιασµένο και κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 3 και του παραρτήµατος Ι.
2. Οι κατασκευαστές καταρτίζουν τον τεχνικό φάκελο που αναφέρεται στο παράρτηµα ΙΙΙ και
διενεργούν ή αναθέτουν τη διενέργεια της διαδικασίας αξιολόγησης της συµµόρφωσης που
αναφέρεται στο παράρτηµα ΙΙΙ.
Όταν η συµµόρφωση ηλεκτρολογικού υλικού µε τις εφαρµοστέες απαιτήσεις αποδεικνύεται
µε τη διαδικασία του πρώτου εδαφίου, οι κατασκευαστές καταρτίζουν δήλωση συµµόρφωσης
ΕΕ και τοποθετούν τη σήµανση CE.
3. Οι κατασκευαστές φυλάσσουν τον τεχνικό φάκελο και τη δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ επί
δέκα έτη από τη διάθεση του ηλεκτρολογικού υλικού στην αγορά.
4. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι εφαρµόζονται διαδικασίες ώστε να διατηρείται η
συµµόρφωση της εν σειρά παραγωγής. Οι αλλαγές στο σχεδιασµό ή τα χαρακτηριστικά του
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προϊόντος και οι αλλαγές στα εναρµονισµένα πρότυπα ή τις τεχνικές προδιαγραφές µε βάση
τα οποία δηλώνεται η συµµόρφωση του ηλεκτρολογικού υλικού λαµβάνονται δεόντως
υπόψη.
Όταν κρίνεται σκόπιµο όσον αφορά τους κινδύνους που παρουσιάζει ηλεκτρολογικό υλικό, οι
κατασκευαστές διενεργούν, για την προστασία της ασφάλειας των καταναλωτών, δοκιµές µε
δειγµατοληψία στο ηλεκτρολογικό υλικό που έχει διατεθεί στην αγορά, ερευνούν τις σχετικές
καταγγελίες και διατηρούν, εφόσον απαιτείται, αρχείο µε τις καταγγελίες και τις ανακλήσεις
µη συµµορφούµενου ηλεκτρολογικού υλικού, και τηρούν ενήµερους τους διανοµείς για τις
έρευνές τους.
5. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι το ηλεκτρολογικό υλικό τους φέρει αριθµό τύπου,
παρτίδας ή σειράς ή άλλο στοιχείο που να επιτρέπει την ταυτοποίησή του ή, όταν δεν το
επιτρέπει το µέγεθος ή η φύση του ηλεκτρολογικού υλικού, εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες
αυτές αναγράφονται στη συσκευασία ή σε έγγραφο που συνοδεύει το ηλεκτρολογικό υλικό.
6. Οι κατασκευαστές σηµειώνουν το όνοµα, την καταχωρισµένη εµπορική επωνυµία τους ή
το καταχωρισµένο εµπορικό σήµα τους και τη διεύθυνσή τους στο ηλεκτρολογικό υλικό ή,
όταν δεν είναι δυνατόν, στη συσκευασία του ή σε έγγραφο που συνοδεύει το ηλεκτρολογικό
υλικό. Η διεύθυνση πρέπει να υποδεικνύει ένα µοναδικό σηµείο στο οποίο µπορεί κάποιος να
επικοινωνήσει µε τον κατασκευαστή.
7. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι το ηλεκτρολογικό υλικό συνοδεύεται από οδηγίες
ασφάλειας σε γλώσσα ευκόλως κατανοητή από τους καταναλωτές και άλλους τελικούς
χρήστες, όπως έχει αποφασίσει το οικείο κράτος µέλος.
8. Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι ηλεκτρολογικό υλικό που
έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συµµορφώνεται µε την παρούσα οδηγία λαµβάνουν αµέσως
τα αναγκαία διορθωτικά µέτρα για να εξασφαλίσουν τη συµµόρφωση του ηλεκτρολογικού
υλικού, το αποσύρουν ή το ανακαλούν, κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν το
ηλεκτρολογικό υλικό παρουσιάζει κίνδυνο, οι κατασκευαστές ενηµερώνουν αµέσως σχετικά
µε το θέµα αυτό τις αρµόδιες εθνικές αρχές των κρατών µελών στα οποία καθιστούν
διαθέσιµο το ηλεκτρολογικό υλικό και παραθέτουν λεπτοµέρειες, συγκεκριµένα, για τη µη
συµµόρφωση και τα τυχόν διορθωτικά µέτρα που έλαβαν.
9. Οι κατασκευαστές παρέχουν στις αρµόδιες εθνικές αρχές, κατόπιν αιτιολογηµένου
αιτήµατος των αρχών αυτών, όλες τις πληροφορίες και την τεκµηρίωση που απαιτούνται για
να αποδειχθεί η συµµόρφωση του ηλεκτρολογικού υλικού, σε γλώσσα ευκόλως κατανοητή
από τις εν λόγω αρχές. Συνεργάζονται µε τις αρχές αυτές κατόπιν αιτήµατος των τελευταίων,
για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να αποσοβηθούν οι κίνδυνοι από το
ηλεκτρολογικό υλικό που έχουν διαθέσει στην αγορά.
Άρθρο 7 [Άρθρο R3 της απόφασης αριθ. 768/2008/ΕΚ]
Εξουσιοδοτηµένοι αντιπρόσωποι
1. Οι κατασκευαστές µπορούν να διορίζουν, µε γραπτή εντολή, εξουσιοδοτηµένο
αντιπρόσωπο.
Οι υποχρεώσεις βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 και η κατάρτιση του τεχνικού φακέλου
δεν ανατίθενται σε εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο.
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2. Οι εξουσιοδοτηµένοι αντιπρόσωποι ασκούν τα καθήκοντα που προσδιορίζονται στην
εντολή την οποία έλαβαν από τον κατασκευαστή. Η εντολή πρέπει τουλάχιστον να επιτρέπει
στον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο:
α)

να διατηρεί τη δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ και τον τεχνικό φάκελο και να
τα θέτει στη διάθεση των εθνικών αρχών εποπτείας επί 10 έτη από τη
διάθεση του ηλεκτρολογικού υλικού στην αγορά·

β)

να παρέχει στις αρµόδιες εθνικές αρχές, κατόπιν αιτιολογηµένου
αιτήµατος των αρχών αυτών, όλες τις πληροφορίες και την τεκµηρίωση
που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συµµόρφωση του ηλεκτρολογικού
υλικού·

γ)

να συνεργάζεται µε τις αρµόδιες αρχές, κατόπιν αιτήµατος των
τελευταίων, για τυχόν ενέργειες που πρέπει να γίνουν προς αποσόβηση
των κινδύνων που ενέχει το ηλεκτρολογικό υλικό που καλύπτει η εντολή
του.
Άρθρο 8 [Άρθρο R4 της απόφασης αριθ. 768/2008/ΕΚ]
Υποχρεώσεις των εισαγωγέων

1. Οι εισαγωγείς διαθέτουν στην αγορά µόνο συµµορφούµενο ηλεκτρολογικό υλικό.
2. Προτού διαθέσουν ηλεκτρολογικό υλικό στην αγορά οι εισαγωγείς διασφαλίζουν ότι ο
κατασκευαστής έχει διενεργήσει την κατάλληλη διαδικασία αξιολόγησης της συµµόρφωσης.
∆ιασφαλίζουν ότι ο κατασκευαστής έχει καταρτίσει τον τεχνικό φάκελο, ότι το
ηλεκτρολογικό υλικό φέρει τη σήµανση CE και συνοδεύεται από τα απαιτούµενα έγγραφα
και ότι ο κατασκευαστής έχει τηρήσει τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6
παράγραφοι 5 και 6.
Εφόσον εισαγωγέας θεωρεί ή έχει λόγους να πιστεύει ότι το ηλεκτρολογικό υλικό δεν
συµµορφώνεται µε τις διατάξεις του άρθρου 3 και του παραρτήµατος Ι, δεν διαθέτει το
ηλεκτρολογικό υλικό στην αγορά έως ότου το ηλεκτρολογικό υλικό συµµορφωθεί. Επίσης, ο
εισαγωγέας ενηµερώνει σχετικά τον κατασκευαστή καθώς και τις αρχές εποπτείας της αγοράς
όταν το ηλεκτρολογικό υλικό παρουσιάζει κίνδυνο.
3. Οι εισαγωγείς σηµειώνουν το όνοµα, την καταχωρισµένη εµπορική επωνυµία τους ή το
καταχωρισµένο εµπορικό σήµα τους και τη διεύθυνσή τους στο ηλεκτρολογικό υλικό ή, όταν
δεν είναι δυνατόν, στη συσκευασία του ή σε έγγραφο που συνοδεύει το ηλεκτρολογικό υλικό.
4. Οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι το ηλεκτρολογικό υλικό συνοδεύεται από οδηγίες
ασφάλειας σε γλώσσα ευκόλως κατανοητή από τους καταναλωτές και άλλους τελικούς
χρήστες, όπως έχει αποφασίσει το οικείο κράτος µέλος.
5. Οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι, ενόσω το ηλεκτρολογικό υλικό βρίσκεται υπό την ευθύνη
τους, οι συνθήκες αποθήκευσης ή µεταφοράς δεν θέτουν σε κίνδυνο τη συµµόρφωσή του µε
τους στόχους ασφάλειας που καθορίζονται στο άρθρο 3 και στο παράρτηµα Ι.
6. Όταν κρίνεται σκόπιµο λόγω των κινδύνων που παρουσιάζει το ηλεκτρολογικό υλικό, οι
εισαγωγείς διενεργούν, για την προστασία της ασφάλειας των καταναλωτών, δοκιµές µε
δειγµατοληψία στο ηλεκτρολογικό υλικό που έχει καταστεί διαθέσιµο στην αγορά, ερευνούν
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τις σχετικές καταγγελίες και διατηρούν, εφόσον απαιτείται, αρχείο µε τις καταγγελίες, το µη
συµµορφούµενο ηλεκτρολογικό υλικό και τις ανακλήσεις ηλεκτρολογικού υλικού, και
τηρούν ενήµερους τους διανοµείς για τις έρευνές τους.
7. Οι εισαγωγείς που θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι ηλεκτρολογικό υλικό το οποίο
έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας
λαµβάνουν αµέσως τα αναγκαία διορθωτικά µέτρα για να εξασφαλίσουν τη συµµόρφωση του
ηλεκτρολογικού υλικού, το αποσύρουν ή το ανακαλούν, κατά περίπτωση. Πέραν τούτου,
όταν το ηλεκτρολογικό υλικό παρουσιάζει κίνδυνο, οι εισαγωγείς ενηµερώνουν αµέσως
σχετικά µε το θέµα αυτό τις αρµόδιες εθνικές αρχές των κρατών µελών στα οποία καθιστούν
διαθέσιµο το ηλεκτρολογικό υλικό και παραθέτουν λεπτοµέρειες, συγκεκριµένα, για τη µη
συµµόρφωση και τα τυχόν διορθωτικά µέτρα που έλαβαν.
8. Οι εισαγωγείς τηρούν, επί 10 έτη µετά τη διάθεση του ηλεκτρολογικού υλικού στην αγορά,
αντίγραφο της δήλωσης συµµόρφωσης ΕΕ στη διάθεση των αρχών που είναι αρµόδιες για
την εποπτεία της αγοράς και εξασφαλίζουν ότι ο τεχνικός φάκελος µπορεί να τεθεί στη
διάθεση των εν λόγω αρχών, κατόπιν αιτήµατός τους.
9. Οι εισαγωγείς παρέχουν στις αρµόδιες εθνικές αρχές, κατόπιν αιτιολογηµένου αιτήµατος
των αρχών αυτών, όλες τις πληροφορίες και την τεκµηρίωση που απαιτούνται για να
αποδειχθεί η συµµόρφωση του ηλεκτρολογικού υλικού, σε γλώσσα ευκόλως κατανοητή από
τις εν λόγω αρχές. Συνεργάζονται µε τις αρχές αυτές κατόπιν αιτήµατος των τελευταίων, για
τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να αποσοβηθούν οι κίνδυνοι από το ηλεκτρολογικό
υλικό που έχουν διαθέσει στην αγορά.
Άρθρο 9 [Άρθρο R5 της απόφασης αριθ. 768/2008/ΕΚ]
Υποχρεώσεις των διανοµέων
1. Όταν οι διανοµείς καθιστούν διαθέσιµο ηλεκτρολογικό υλικό στην αγορά ενεργούν µε τη
δέουσα προσοχή σε σχέση µε τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.
2. Οι διανοµείς, προτού καταστήσουν ηλεκτρολογικό υλικό διαθέσιµο στην αγορά,
επαληθεύουν ότι το ηλεκτρολογικό υλικό φέρει τη σήµανση CE, ότι συνοδεύεται από τις
οδηγίες ασφάλειας σε γλώσσα ευκόλως κατανοητή από τους καταναλωτές και άλλους
τελικούς χρήστες στο κράτος µέλος στην αγορά του οποίου πρόκειται να καταστεί διαθέσιµο
και ότι ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν τηρήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 6
παράγραφοι 5 και 6 και του άρθρου 8 παράγραφος 3.
Εφόσον διανοµέας θεωρεί ή έχει λόγους να πιστεύει ότι συγκεκριµένο ηλεκτρολογικό υλικό
δεν συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις του άρθρου 3 και του παραρτήµατος Ι, δεν καθιστά
διαθέσιµο το ηλεκτρολογικό υλικό στην αγορά έως ότου αυτό συµµορφωθεί. Ο διανοµέας
ενηµερώνει επίσης τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα καθώς και τις αρχές εποπτείας της
αγοράς, όταν το ηλεκτρολογικό υλικό παρουσιάζει κίνδυνο.
3. Οι διανοµείς εξασφαλίζουν ότι, ενόσω το ηλεκτρολογικό υλικό βρίσκεται υπό την ευθύνη
τους, οι συνθήκες αποθήκευσης ή µεταφοράς δεν θέτουν σε κίνδυνο τη συµµόρφωσή του µε
τις απαιτήσεις του άρθρου 3 και του παραρτήµατος Ι.
4. Οι διανοµείς που θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι ηλεκτρολογικό υλικό που έχουν
καταστήσει διαθέσιµο στην αγορά δεν συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις της παρούσας
οδηγίας φροντίζουν αµέσως να ληφθούν τα αναγκαία διορθωτικά µέτρα για να εξασφαλίσουν
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τη συµµόρφωση του ηλεκτρολογικού υλικού, το αποσύρουν ή το ανακαλούν, κατά
περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν το ηλεκτρολογικό υλικό παρουσιάζει κίνδυνο, οι διανοµείς
ενηµερώνουν αµέσως σχετικά µε το θέµα αυτό τις αρµόδιες εθνικές αρχές των κρατών µελών
στα οποία καθιστούν διαθέσιµο το ηλεκτρολογικό υλικό και παραθέτουν λεπτοµέρειες,
συγκεκριµένα, για τη µη συµµόρφωση και τα τυχόν διορθωτικά µέτρα που έλαβαν.
5. Οι διανοµείς παρέχουν στις αρµόδιες εθνικές αρχές, κατόπιν αιτιολογηµένου αιτήµατος
των αρχών αυτών, όλες τις πληροφορίες και την τεκµηρίωση που απαιτούνται για να
αποδειχθεί η συµµόρφωση του ηλεκτρολογικού υλικού. Συνεργάζονται µε τις αρχές αυτές,
κατόπιν αιτήµατος των τελευταίων, για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να
αποσοβηθούν οι κίνδυνοι από το ηλεκτρολογικό υλικό που έχουν καταστήσει διαθέσιµο στην
αγορά.
Άρθρο 10 [Άρθρο R6 της απόφασης αριθ. 768/2008/ΕΚ]
Περιπτώσεις στις οποίες οι υποχρεώσεις των κατασκευαστών εφαρµόζονται στους
εισαγωγείς και στους διανοµείς
Ένας εισαγωγέας ή διανοµέας θεωρείται κατασκευαστής για τους σκοπούς της παρούσας
οδηγίας και υπόκειται στις υποχρεώσεις του κατασκευαστή σύµφωνα µε το άρθρο 6, όταν
διαθέτει ηλεκτρολογικό υλικό στην αγορά µε το όνοµα ή το εµπορικό σήµα του ή τροποποιεί
ηλεκτρολογικό υλικό που έχει ήδη διατεθεί στην αγορά κατά τρόπο που µπορεί να επηρεάσει
τη συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.
Άρθρο 11 [Άρθρο R7 της απόφασης αριθ. 768/2008/ΕΚ]
Ταυτοποίηση των οικονοµικών φορέων
Οι οικονοµικοί φορείς αναφέρουν, εάν ζητηθεί, στις αρχές εποπτείας της αγοράς, τα
ακόλουθα:
α)

κάθε οικονοµικό φορέα ο οποίος τους έχει προµηθεύσει ηλεκτρολογικό υλικό·

β)

κάθε οικονοµικό φορέα στον οποίο έχουν προµηθεύσει ηλεκτρολογικό υλικό.

Οι οικονοµικοί φορείς πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλουν τις πληροφορίες που
αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο για περίοδο 10 ετών από τη στιγµή που έχουν
προµηθευτεί το ηλεκτρολογικό υλικό και για περίοδο 10 ετών από τη στιγµή που έχουν
προµηθεύσει οι ίδιοι το ηλεκτρολογικό υλικό.
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Κεφάλαιο 3
Συµµόρφωση του ηλεκτρολογικού υλικού
Άρθρο 12 [Άρθρο R8 της απόφασης αριθ. 768/2008/ΕΚ]
Τεκµήριο συµµόρφωσης προς τα εναρµονισµένα πρότυπα
Το ηλεκτρολογικό υλικό το οποίο συµµορφώνεται µε εναρµονισµένα πρότυπα ή µέρη αυτών,
τα στοιχεία αναφοράς των οποίων έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεκµαίρεται ότι συµµορφώνεται προς τους στόχους ασφάλειας που
αφορούν τα εν λόγω πρότυπα ή µέρη τους, όπως προβλέπονται στο άρθρο 3 και στο
παράρτηµα Ι.
[Όταν ένα εναρµονισµένο πρότυπο πληροί τις απαιτήσεις που αφορά και οι οποίες ορίζονται
στο άρθρο 3 και στο παράρτηµα Ι, η Επιτροπή δηµοσιεύει τα στοιχεία αναφοράς αυτών των
προτύπων στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.]

2006/95 (προσαρµοσµένο)
νέο
Άρθρο 136
⌦ Τεκµήριο συµµόρφωσης προς τα διεθνή πρότυπα ⌫
1. Εφόσον τα εναρµονισµένα κατά την έννοια του άρθρου 5 πρότυπα ⌦ πρότυπα που
αναφέρονται στο άρθρο 12 ⌫ δεν έχουν εισέτι καταρτισθεί και δηµοσιευθεί, τα κράτη µέλη
λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα, ώστε οι αρµόδιες διοικητικές αρχές τους να θεωρούν,
εν όψει της διάθεσης
διαθεσιµότητας  στην αγορά του άρθρου 23 ή της ελεύθερης
κυκλοφορίας του άρθρου 34, ως επίσης ανταποκρινόµενο προς τις διατάξεις του άρθρου το
άρθρο 32 ⌦ και το παράρτηµα Ι ⌫, το ηλεκτρολογικό υλικό, που συνάδει µε τις διατάξεις
περί ασφαλείας ⌦ για την ασφάλεια ⌫ της ∆ιεθνούς Επιτροπής Κανονισµών Εγκρίσεως
Ηλεκτρολογικού Εξοπλισµού (CEE) ή της ∆ιεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC), ως
προς τις οποίες έχει περατωθεί η διαδικασία δηµοσίευσης των άρθρων 3 και 23.
2. Οι διατάξεις περί ασφαλείας ⌦ για την ασφάλεια ⌫ της παραγράφου 1 κοινοποιούνται
στα κράτη µέλη από την Επιτροπή από της ενάρξεως της ισχύος της παρούσας οδηγίας και,
στη συνέχεια, από της δηµοσιεύσεώς τους. Η Επιτροπή, κατόπιν διαβουλεύσεως
διαβούλευσης µε τα κράτη µέλη, υποδεικνύει τις διατάξεις και ιδίως τις παραλλαγές των
οποίων συνιστά τη δηµοσίευση.
3. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή, εντός προθεσµίας τριών µηνών, τις τυχόν
αντιρρήσεις ενστάσεις τους ως προς τις διατάξεις που έχουν κοινοποιηθεί κατά τον τρόπο
αυτό, ⌦ σύµφωνα µε την παράγραφο 2 ⌫, επισηµαίνοντας τους λόγους
⌦ ασφάλειας ⌫ασφαλείας, οι οποίοι αντιτίθενται στην αποδοχή της µιας ή της άλλης
σχετικής διατάξεως ⌦ διάταξης. ⌫
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Οι διατάξεις ⌦ για την ασφάλεια ⌫ περί ασφαλείας, ως προς τις οποίες δεν έχει διατυπωθεί
αντίρρηση ένσταση, δηµοσιεύονται, προς ενηµέρωση, στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 147
⌦ Τεκµήριο συµµόρφωσης προς τα εθνικά πρότυπα ⌫
Εφόσον δεν υπάρχουν εισέτι ⌦ακόµη τα ⌫ εναρµονισµένα πρότυπα κατά την έννοια του
άρθρου ⌦ που αναφέρονται στο άρθρο ⌫ 5 12 ή οι διατάξεις περί ⌦ ασφάλειας ⌫
ασφαλείας δηµοσιευθείσες σύµφωνα µε το ⌦ που αναφέρονται στο ⌫ άρθρο 613, τα κράτη
µέλη λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα, ώστε οι αρµόδιες διοικητικές αρχές τους να
θεωρούν, εν όψει της διαθέσεως
διαθεσιµότητας  στην αγορά του άρθρου 23 ή της
ελεύθερης κυκλοφορίας του άρθρου 34, ως εξ ίσου ανταποκρινόµενο προς τις διατάξεις του
άρθρου 23 ⌦ και του παραρτήµατος Ι ⌫, το ηλεκτρολογικό υλικό που έχει κατασκευασθεί
σύµφωνα µε τις διατάξεις ⌦ για την ασφάλεια ⌫ περί ασφαλείας των προτύπων, που
εφαρµόζονται εντός του κράτους µέλους της κατασκευής, εάν εξασφαλίζει επίπεδο
⌦ ασφάλειας ⌫ ασφαλείας αντίστοιχο µε το απαιτούµενο στο δικό τους έδαφος.

2006/95
Άρθρο 8
1. Πριν από τη διάθεσή του στην αγορά, το ηλεκτρολογικό υλικό πρέπει να φέρει την
προβλεπόµενη στο άρθρο 10 σήµανση «CE» που υποδηλώνει την πιστότητά του προς το
σύνολο των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, συµπεριλαµβανοµένης της διαδικασίας για την
εκτίµηση της πιστότητας του παραρτήµατος IV.
2. Σε περίπτωση αµφισβήτησης, ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας δύναται να υποβάλει
έκθεση, συντεταγµένη από έναν εκ των γνωστοποιηθέντων οργανισµών σύµφωνα µε το
άρθρο 11, πρώτη παράγραφος, στοιχείο (β), σχετικά µε τη συµµόρφωση του ηλεκτρολογικού
υλικού προς τις διατάξεις του άρθρου 2.
3. Όταν το ηλεκτρολογικό υλικό καλύπτεται από άλλες οδηγίες οι οποίες αφορούν άλλα
θέµατα και προβλέπουν σήµανση «CE», η σήµανση αυτή υποδηλώνει την πιστότητα του εν
λόγω υλικού προς τις διατάξεις των οδηγιών αυτών.
Eάν, ωστόσο, µία ή περισσότερες από τις οδηγίες αυτές επιτρέπουν στον κατασκευαστή να
επιλέξει, στη διάρκεια µεταβατικής περιόδου, το σύστηµα που θα εφαρµόζει, η σήµανση
«CE» υποδηλώνει την πιστότητα µόνο προς τις διατάξεις των οδηγιών που εφαρµόζει ο
κατασκευαστής. Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία των εν λόγω οδηγιών, όπως έχουν
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να αναγράφονται στα
έγγραφα, φύλλα ή οδηγίες που απαιτούνται από τις συγκεκριµένες οδηγίες και συνοδεύουν το
ηλεκτρολογικό αυτό υλικό.
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Άρθρο 9
1. Εάν, για λόγους ασφαλείας, ένα κράτος µέλος απαγορεύει τη διάθεση στην αγορά
οποιουδήποτε ηλεκτρολογικού υλικού ή δηµιουργεί εµπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία του,
ενηµερώνει αµέσως περί αυτού τα λοιπά ενδιαφερόµενα κράτη µέλη και την Επιτροπή,
αιτιολογώντας επαρκώς την απόφασή του και διασαφηνίζοντας ιδίως:
εάν η µη συµµόρφωση προς το άρθρο 2 οφείλεται σε ελλείψεις των εναρµονισµένων
προτύπων, του άρθρου 5, των διατάξεων του άρθρου 6 ή των προτύπων του
άρθρου 7·
εάν η µη συµµόρφωση προς το άρθρο 2 οφείλεται στην κακή εφαρµογή των εν λόγω
προτύπων ή δηµοσιεύσεων ή στη µη τήρηση των κανόνων, του άρθρου αυτού.
2. Εάν άλλα κράτη µέλη διατυπώνουν αντιρρήσεις εναντίον της αποφάσεως της
παραγράφου 1, η Επιτροπή προβαίνει αµέσως σε διαβούλευση µε τα ενδιαφερόµενα κράτη
µέλη.
3. Εντός προθεσµίας τριών µηνών από την ηµεροµηνία της ενηµέρωσης που προβλέπεται στη
παράγραφο 1, εάν δεν κατέστη δυνατό να επιτευχθεί συµφωνία, η Επιτροπή λαµβάνει τη
γνώµη ενός εκ των οργανισµών που έχουν γνωστοποιηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 11, πρώτη
παράγραφος, στοιχείο (β), ο οποίος έχει την έδρα του εκτός του εδάφους των
ενδιαφεροµένων κρατών µελών και ο οποίος δεν έχει παρέµβει στην διαδικασία του
άρθρου 8. Η γνώµη αυτή προσδιορίζει µέχρι ποίου σηµείου δεν εγένοντο σεβαστές οι
διατάξεις του άρθρου 2.
4. Η Επιτροπή ανακοινώνει τη γνώµη του οργανισµού της παραγράφου 3 σ' όλα τα κράτη
µέλη, τα οποία δύνανται, εντός προθεσµίας ενός µηνός, να της γνωστοποιήσουν τις
παρατηρήσεις τους. Η Επιτροπή λαµβάνει συγχρόνως γνώση των παρατηρήσεων των
ενδιαφεροµένων µερών των σχετικών µε τη γνώµη αυτή.
5. Αφού λάβει γνώση των παρατηρήσεων αυτών, η Επιτροπή διατυπώνει, ενδεχοµένως, τις
κατάλληλες συστάσεις ή τη γνώµη της.
Άρθρο 10
1. Η αναφερόµενη στο παράρτηµα ΙΙΙ σήµανση «CE» τίθεται από τον κατασκευαστή ή τον
εγκατεστηµένο στην Κοινότητα εκπρόσωπό του επί του ηλεκτρολογικού υλικού ή, αν αυτό
δεν είναι εφικτό, επί της συσκευασίας του, των οδηγιών χρήσεως ή του δελτίου εγγυήσεως,
κατά τρόπο ευδιάκριτο, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο.
2. Απαγορεύεται η επίθεση σε ηλεκτρολογικό υλικό σηµάνσεων που θα µπορούσαν να
παραπλανήσουν τους τρίτους ως προς τη σηµασία και τη γραφική απεικόνιση της σήµανσης
«CE». Οποιαδήποτε άλλη σήµανση επιτρέπεται να τίθεται σε ηλεκτρολογικό υλικό, ή στη
συσκευασία του, στις οδηγίες χρήσεως ή στα δελτία εγγυήσεως, υπό τον όρο ότι δεν καθιστά
λιγότερο ευδιάκριτη και ευανάγνωστη τη σήµανση «CE».
3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 9:
κάθε αντικανονική επίθεση της σήµανσης «CE» που διαπιστώνεται από κράτος
µέλος συνεπάγεται την υποχρέωση για τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστηµένο στην
Κοινότητα εκπρόσωπό του να µεριµνήσει για την πιστότητα του σχετικού προϊόντος
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προς τις προδιαγραφές για τη σήµανση «CE» και την παύση της παράβασης υπό
τους όρους που επιβάλλει το εν λόγω κράτος µέλος·
αν το προϊόν εξακολουθεί να µην είναι σύµφωνο προς τις σχετικές προδιαγραφές, το
κράτος µέλος λαµβάνει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα ώστε να περιορισθεί ή να
απαγορευθεί η διάθεση στην αγορά του συγκεκριµένου προϊόντος ή να εξασφαλισθεί
η απόσυρσή του από την αγορά, σύµφωνα µε το άρθρο 9.
Άρθρο 11
Κάθε Κράτος µέλος ανακοινώνει στα λοιπά Κράτη µέλη και την Επιτροπή:
τον κατάλογο των οργανισµών του άρθρου 5, δεύτερη παράγραφος·
τον κατάλογο των οργανισµών, που συντάσσουν έκθεση σύµφωνα µε το άρθρο 8,
παράγραφος 2, ή γνωµοδοτούν σύµφωνα µε το άρθρο 9·
τα στοιχεία της δηµοσίευσης, του άρθρου 5, δεύτερη παράγραφος.
Κάθε Κράτος µέλος ανακοινώνει στα άλλα Κράτη µέλη και την Επιτροπή κάθε τροποποίηση
των ως άνω στοιχείων.
Άρθρο 12
Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται, προκειµένου περί ηλεκτρολογικού υλικού, που
προορίζεται να εξαχθεί σε τρίτες χώρες.

νέο
Άρθρο 15 [Άρθρο R10 της απόφασης αριθ. 768/2008/ΕΚ]
∆ήλωση συµµόρφωσης ΕΕ
1. Με τη δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ δηλώνεται ότι πληρούνται αποδεδειγµένα οι στόχοι
ασφάλειας που ορίζονται στο άρθρο 3 και στο παράρτηµα Ι.
2. Η δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ έχει τη δοµή που ορίζει το παράρτηµα IV της παρούσας
απόφασης, περιλαµβάνει τα στοιχεία που προσδιορίζονται στην ενότητα Α όπως ορίζονται
στο παράρτηµα ΙΙΙ της παρούσας οδηγίας και προσαρµόζεται συνεχώς στα τελευταία
δεδοµένα. Μεταφράζεται στη γλώσσα ή στις γλώσσες που απαιτεί το κράτος µέλος στην
αγορά του οποίου διατίθεται ή υπάρχει διαθέσιµο το ηλεκτρολογικό υλικό.
3. Όταν το ηλεκτρολογικό υλικό διέπεται από περισσότερες πράξεις της Ένωσης βάσει των

οποίων απαιτείται δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ, καταρτίζεται µία ενιαία δήλωση συµµόρφωσης
ΕΕ για όλες τις εν λόγω πράξεις της Ένωσης. Η δήλωση αυτή περιέχει την ταυτότητα των
οικείων πράξεων, συµπεριλαµβανοµένων των στοιχείων δηµοσίευσής τους.
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4. Με την κατάρτιση της δήλωσης συµµόρφωσης ΕΕ, ο κατασκευαστής αναλαµβάνει την
ευθύνη για τη συµµόρφωση του ηλεκτρολογικού υλικού.
Άρθρο 16 [Άρθρο R11 της απόφασης αριθ. 768/2008/ΕΚ]
Γενικές αρχές της σήµανσης CE
H σήµανση CE υπόκειται στις γενικές αρχές του άρθρου 30 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
765/2008.
Άρθρο 17 [Άρθρο R12 της απόφασης αριθ. 768/2008/ΕΚ]
Κανόνες και όροι για τη θέση της σήµανσης CE
1. Η σήµανση CE τοποθετείται κατά τρόπο εµφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο στο
ηλεκτρολογικό υλικό ή στην πινακίδα µε τα στοιχεία του. Όταν η φύση του ηλεκτρολογικού
υλικού δεν το επιτρέπει ή δεν το δικαιολογεί, η σήµανση CE τοποθετείται στη συσκευασία
του ηλεκτρολογικού υλικού και στα συνοδευτικά έγγραφα.
2. Η σήµανση CE τοποθετείται προτού διατεθεί το ηλεκτρολογικό υλικό στην αγορά.

Κεφάλαιο 4
Εποπτεία της ενωσιακής αγοράς, έλεγχος των προϊόντων που
εισέρχονται στην ενωσιακή αγορά και διαδικασίες διασφάλισης
Άρθρο 18
Εποπτεία της ενωσιακής αγοράς και έλεγχος των προϊόντων που εισέρχονται στην
ενωσιακή αγορά
Το άρθρο 15 παράγραφος 3 και τα άρθρα 16 έως 29 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 765/2008
εφαρµόζονται στο ηλεκτρολογικό υλικό.
Άρθρο 19 [Άρθρο R31 της απόφασης αριθ. 768/2008/ΕΚ]
∆ιαδικασία αντιµετώπισης του ηλεκτρολογικού υλικού που παρουσιάζει κίνδυνο σε
εθνικό επίπεδο
1. Εάν οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενός κράτους µέλους έχουν ενεργήσει σύµφωνα µε το
άρθρο 20 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 ή όταν έχουν επαρκείς λόγους να πιστεύουν
ότι ηλεκτρολογικό υλικό που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία παρουσιάζει κίνδυνο για
την ασφάλεια των προσώπων, των κατοικίδιων ζώων ή της ιδιοκτησίας, διενεργούν
αξιολόγηση για το εν λόγω ηλεκτρολογικό υλικό που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις της
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παρούσας οδηγίας. Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς συνεργάζονται κατά οποιονδήποτε
αναγκαίο τρόπο µε τις αρχές εποπτείας της αγοράς.
Εάν, κατά την εν λόγω αξιολόγηση, οι αρχές εποπτείας της αγοράς διαπιστώσουν ότι το
ηλεκτρολογικό υλικό δεν συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, ζητούν
αµέσως από τον οικείο οικονοµικό φορέα να λάβει όλα τα αναγκαία διορθωτικά µέτρα για να
θέσει το ηλεκτρολογικό υλικό σε συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις ή να αποσύρει το
ηλεκτρολογικό υλικό από την αγορά ή να το ανακαλέσει εντός εύλογου χρονικού
διαστήµατος, ανάλογου προς τη φύση του κινδύνου, το οποίο αυτές ορίζουν.
Το άρθρο 21 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 ισχύει για τα προαναφερθέντα στο
δεύτερο εδάφιο µέτρα.
2. Εάν οι αρχές εποπτείας της αγοράς θεωρούν ότι η µη συµµόρφωση δεν περιορίζεται στην
εθνική επικράτεια, ενηµερώνουν την Επιτροπή και άλλα κράτη µέλη για τα αποτελέσµατα
της αξιολόγησης και τα µέτρα που ζήτησαν να λάβει ο οικονοµικός φορέας.
3. Ο οικονοµικός φορέας εξασφαλίζει ότι λαµβάνονται όλα τα ενδεικνυόµενα διορθωτικά
µέτρα για όλο το ηλεκτρολογικό υλικό που έχει καταστήσει διαθέσιµο στην αγορά σε όλη την
Ένωση.
4. Εάν ο οικείος οικονοµικός φορέας, εντός του χρονικού διαστήµατος στο οποίο αναφέρεται
το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, δεν λάβει τα αναγκαία διορθωτικά µέτρα, οι αρχές
εποπτείας της αγοράς λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα προσωρινά µέτρα για να απαγορεύσουν
ή να περιορίσουν τη διαθεσιµότητα του ηλεκτρολογικού υλικού στην εθνική αγορά ή να
αποσύρουν το ηλεκτρολογικό υλικό από την αγορά ή να το ανακαλέσουν.
Οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη µέλη
για τα µέτρα αυτά.
5. Στις κατά την παράγραφο 4 πληροφορίες περιλαµβάνονται όλα τα διαθέσιµα στοιχεία,
ιδίως τα στοιχεία που απαιτούνται για την ταυτοποίηση του µη συµµορφούµενου
ηλεκτρολογικού υλικού, την καταγωγή του ηλεκτρολογικού υλικού, τη φύση της τυχόν µη
συµµόρφωσης και του σχετικού κινδύνου, τη φύση και τη διάρκεια των εθνικών µέτρων που
ελήφθησαν, καθώς και τα επιχειρήµατα που προβάλλει ο σχετικός οικονοµικός φορέας.
Συγκεκριµένα, οι αρχές εποπτείας της αγοράς αναφέρουν σε ποιους από τους κατωτέρω
λόγους οφείλεται η µη συµµόρφωση:
α) το ηλεκτρολογικό υλικό δεν πληροί τις απαιτήσεις που αφορούν την ασφάλεια των
προσώπων, των κατοικίδιων ζώων ή της ιδιοκτησίας·
β) υπάρχουν ελλείψεις στα εναρµονισµένα πρότυπα που αναφέρονται στο άρθρο 12 και στα
οποία βασίζεται το τεκµήριο της συµµόρφωσης.
6. Τα κράτη µέλη πλην του κράτους µέλους που κίνησε τη διαδικασία ενηµερώνουν αµέσως
την Επιτροπή και τα άλλα κράτη µέλη για τα µέτρα που έλαβαν και παρέχουν τυχόν άλλες
πρόσθετες πληροφορίες που έχουν όσον αφορά τη µη συµµόρφωση του ηλεκτρολογικού
υλικού και, σε περίπτωση διαφωνίας µε κοινοποιηθέν εθνικό µέτρο, για τις τυχόν ενστάσεις
τους.
7. Εάν εντός δύο µηνών από τη λήψη των κατά την παράγραφο 4 πληροφοριών δεν έχει
διατυπωθεί ένσταση από κράτος µέλος ή την Επιτροπή σε σχέση µε προσωρινό µέτρο που
έχει λάβει κράτος µέλος, το µέτρο θεωρείται δικαιολογηµένο.
8. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι λαµβάνονται αµέσως τα κατάλληλα περιοριστικά µέτρα
όσον αφορά το σχετικό ηλεκτρολογικό υλικό.
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Άρθρο 20 [Άρθρο R32 της απόφασης αριθ. 768/2008/ΕΚ]
Ενωσιακή διαδικασία διασφάλισης
1. Εάν κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 19 παράγραφοι 3 και 4,
διατυπωθούν ενστάσεις για µέτρο που έχει λάβει κράτος µέλος ή εάν η Επιτροπή θεωρήσει το
εθνικό µέτρο ως αντίθετο µε τη νοµοθεσία της Ένωσης, η Επιτροπή διαβουλεύεται αµέσως
µε τα κράτη µέλη και τον σχετικό οικονοµικό φορέα ή φορείς και διενεργεί αξιολόγηση του
εθνικού µέτρου. Βάσει των αποτελεσµάτων αυτής της αξιολόγησης, η Επιτροπή αποφασίζει
αν το εθνικό µέτρο είναι δικαιολογηµένο.
Η Επιτροπή απευθύνει την απόφασή της σε όλα τα κράτη µέλη και την ανακοινώνει αµέσως
σε αυτά και στον σχετικό οικονοµικό φορέα (ή φορείς).
2. Εάν το εθνικό µέτρο θεωρηθεί δικαιολογηµένο, όλα τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα
αναγκαία µέτρα για να εξασφαλίσουν ότι το µη συµµορφούµενο ηλεκτρολογικό υλικό
αποσύρεται από τις αγορές τους. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή σχετικά. Εάν το
εθνικό µέτρο δεν θεωρηθεί δικαιολογηµένο, το οικείο κράτος µέλος ανακαλεί το µέτρο.
3. Εάν το εθνικό µέτρο θεωρηθεί δικαιολογηµένο και η µη συµµόρφωση του ηλεκτρολογικού
υλικού αποδοθεί σε ελλείψεις του εναρµονισµένου προτύπου, κατά το άρθρο 19 παράγραφος
5 στοιχείο β) της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή εφαρµόζει τη διαδικασία που προβλέπεται
στο άρθρο 8 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. [../..] [για την ευρωπαϊκή τυποποίηση].
Άρθρο 21 [Άρθρο R33 της απόφασης αριθ. 768/2008/ΕΚ]
Συµµορφούµενο ηλεκτρολογικό υλικό που παρουσιάζει κίνδυνο για την ασφάλεια
1. Όταν ένα κράτος µέλος διαπιστώσει, αφού έχει διενεργήσει αξιολόγηση βάσει του άρθρου
19 παράγραφος 1, ότι συγκεκριµένο ηλεκτρολογικό υλικό, µολονότι συµµορφώνεται µε την
παρούσα οδηγία, παρουσιάζει κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων, απαιτεί
από το σχετικό οικονοµικό φορέα να λάβει όλα τα κατάλληλα µέτρα για να εξασφαλίσει ότι
το συγκεκριµένο ηλεκτρολογικό υλικό, όταν διατεθεί στην αγορά, δεν παρουσιάζει πλέον τον
εν λόγω κίνδυνο ή για να αποσύρει το ηλεκτρολογικό υλικό από την αγορά ή να το
ανακαλέσει εντός εύλογης περιόδου που το κράτος µέλος ορίζει, ανάλογης µε τη φύση του
κινδύνου.
2. Ο οικονοµικός φορέας εξασφαλίζει ότι λαµβάνονται όλα τα ενδεικνυόµενα διορθωτικά
µέτρα για όλο το ηλεκτρολογικό υλικό που έχει καταστήσει διαθέσιµο στην αγορά σε όλη την
Ένωση.
3. Το οικείο κράτος µέλος ενηµερώνει αµέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη µέλη για τα
διορθωτικά µέτρα που έλαβε. Στις κατά την παράγραφο 4 πληροφορίες περιλαµβάνονται όλα
τα διαθέσιµα στοιχεία, ιδίως τα στοιχεία που απαιτούνται για την ταυτοποίηση του
συγκεκριµένου ηλεκτρολογικού υλικού, την καταγωγή και την αλυσίδα εφοδιασµού του
ηλεκτρολογικού υλικού, τη φύση του σχετικού κινδύνου, καθώς και τη φύση και τη διάρκεια
των εθνικών µέτρων που ελήφθησαν.
4. Η Επιτροπή διαβουλεύεται αµέσως µε τα κράτη µέλη και τον σχετικό οικονοµικό φορέα ή
φορείς και διενεργεί αξιολόγηση των διορθωτικών µέτρων που ελήφθησαν. Βάσει των
αποτελεσµάτων αυτής της αξιολόγησης, η Επιτροπή αποφασίζει αν το εθνικό µέτρο είναι
δικαιολογηµένο και, κατά περίπτωση, προτείνει κατάλληλα µέτρα.
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5. Η Επιτροπή απευθύνει την απόφασή της σε όλα τα κράτη µέλη και την ανακοινώνει
αµέσως σε αυτά και στο σχετικό οικονοµικό φορέα (ή φορείς).
Άρθρο 22 [Άρθρο R34 της απόφασης αριθ. 768/2008/ΕΚ]
Τυπική µη συµµόρφωση
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 19, όταν ένα κράτος µέλος προβεί σε µία από τις κατωτέρω
διαπιστώσεις, απαιτεί από τον οικείο οικονοµικό φορέα να θέσει τέλος στη µη συµµόρφωση:
α) η σήµανση CE έχει τοποθετηθεί κατά παράβαση του άρθρου 30 του κανονισµού (ΕΚ)
αριθ. 765/2008 ή του άρθρου 17 της παρούσας οδηγίας·
β) δεν έχει τοποθετηθεί η σήµανση CE·
γ) δεν έχει καταρτιστεί δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ·
δ) η δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ δεν έχει καταρτιστεί σωστά·
ε) ο τεχνικός φάκελος είτε δεν είναι διαθέσιµος είτε δεν είναι πλήρης.
2. Εάν η µη συµµόρφωση της παραγράφου 1 εξακολουθήσει να υφίσταται, το οικείο κράτος
µέλος λαµβάνει όλα τα δέοντα µέτρα για να περιορίσει ή να απαγορεύσει τη διαθεσιµότητα
στην αγορά του ηλεκτρολογικού υλικού ή για να εξασφαλίσει ότι αυτό ανακαλείται ή
αποσύρεται από την αγορά.

Κεφάλαιο 5
Μεταβατικές και τελικές διατάξεις
Άρθρο 23
Κυρώσεις
Τα κράτη µέλη θεσπίζουν κανόνες για τις κυρώσεις που επιβάλλονται στους οικονοµικούς
φορείς σε περιπτώσεις παράβασης των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται κατ’ εφαρµογήν
της παρούσας οδηγίας και λαµβάνουν κάθε αναγκαίο µέτρο για να εξασφαλίζεται η επιβολή
τους.
Οι κυρώσεις αυτές είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.
Τα κράτη µέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή το αργότερο έως
[ηµεροµηνία - την ηµεροµηνία που προσδιορίζεται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 25
παράγραφος 1] και κοινοποιούν αµέσως στην Επιτροπή κάθε µεταγενέστερη τροποποίησή
τους.
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Άρθρο 24
Μεταβατικές διατάξεις
Τα κράτη µέλη δεν εµποδίζουν τη διαθεσιµότητα στην αγορά του ηλεκτρολογικού υλικού
που καλύπτεται από την οδηγία 2006/95/ΕΚ, το οποίο συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της
οδηγίας αυτής και το οποίο διατέθηκε στην αγορά πριν από [την ηµεροµηνία που
προσδιορίζεται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 25 παράγραφος 1].

Άρθρο 25
Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο
1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν και δηµοσιεύουν, πριν από τις [ηµεροµηνία - 2 έτη µετά τη
θέσπιση] το αργότερο, τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για
να συµµορφωθούν µε το άρθρο 2, το άρθρο 3 παράγραφος 1, τα άρθρα 6, 7, 8, 9, 10, 11 ,12,
το άρθρο 13 παράγραφος 1, τα άρθρα 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 και 24 και τα
παραρτήµατα III και IV. Ανακοινώνουν αµέσως στην Επιτροπή το κείµενο των εν λόγω
διατάξεων καθώς και πίνακα αντιστοιχίας µεταξύ αυτών των διατάξεων και των διατάξεων
της παρούσας οδηγίας.
Εφαρµόζουν τις διατάξεις αυτές από την [ηµέρα µετά την ηµεροµηνία που ορίζεται στο
πρώτο εδάφιο].
Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην
παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους.
Οι εν λόγω διατάξεις περιλαµβάνουν επίσης δήλωση που διευκρινίζει ότι οι αναφορές στην
οδηγία που καταργείται από την παρούσα οδηγία, οι οποίες περιέχονται σε ισχύουσες
νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, θεωρούνται ότι γίνονται στην παρούσα
οδηγία. Ο τρόπος της αναφοράς και ο τρόπος διατύπωσης της δήλωσης αποφασίζονται από
τα κράτη µέλη.

2006/95 (προσαρµοσµένο)
Άρθρο 13
2. Τα κράτη µέλη γνωστοποιούνανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των
ουσιαστικώνουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου πουτις οποίες θεσπίζουν στον τοµέα
που διέπεται από την παρούσα οδηγία.
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Άρθρο 1426
⌦ Κατάργηση ⌫
Η οδηγία 73/23/EΟΚ2006/95/EΚ καταργείται µε την παρούσα οδηγία ⌦ από [την
ηµεροµηνία που ορίζεται στο άρθρο 25 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της παρούσας
οδηγίας], ⌫ µε την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών µελών όσον αφορά στις
προθεσµίες ενσωµάτωσης στο εθνικό δίκαιο και εφαρµογής των οδηγιών που αναφέρονται
στο µέρος Β του παραρτήµατος V, µέρος Β της οδηγίας 2006/95/ΕΚ.
Οι αναφορές στην καταργούµενη οδηγία θεωρούνται ⌦ αναφορές ⌫ ότι γίνονται στην
παρούσα οδηγία και θα πρέπει να διαβάζονται σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοιχίας του
παραρτήµατος Vπαραρτήµατος VI.
Άρθρο 2715
⌦ Έναρξη ισχύος ⌫

2006/95
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το άρθρο 1, το άρθρο 3 παράγραφος 2, το άρθρο 4, το άρθρο 5, το άρθρο 13 παράγραφοι 2
και 3 και τα παραρτήµατα I, II και V εφαρµόζονται από [την ηµεροµηνία που αναφέρεται στο
άρθρο 25 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο].
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2006/95 (προσαρµοσµένο)
Άρθρο 2816
⌦ Aποδέκτες ⌫

2006/95
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
[Τόπος],

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος
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Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
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2006/95 (προσαρµοσµένο)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΑΣΕΩΣ

1. Γενικοί όροι
α) Tτα βασικά χαρακτηριστικά, η γνώση και η τήρηση των οποίων διασφαλίζουν τη σύµφωνη
µε τον προορισµό χρήση και την ακίνδυνη λειτουργία, αναγράφονται επί του ηλεκτρολογικού
υλικού ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, ⌦ σε σηµείωση ⌫ επί σηµειώσεως η οποία το
συνοδεύει.·
β) Το βιοµηχανικό ή το εµπορικό σήµα θα πρέπει να τοποθετείται εµφανώς επί του
ηλεκτρολογικού υλικού ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, επί της συσκευασίας.
γ)β) Tτο ηλεκτρολογικό υλικό, καθώς και τα συστατικά στοιχεία του, θα πρέπει να είναι
κατασκευασµένα έτσι ώστε να δύνανται να συναρµολογηθούν και να συνδεθούν κατά τρόπο
ασφαλή και αποτελεσµατικό.·
δ)γ) Tτο ηλεκτρολογικό υλικό σχεδιάζεται και κατασκευάζεται θα πρέπει να έχει σχεδιασθεί
και κατασκευασθεί κατά τρόπο ώστε η προστασία εναντίον των κινδύνων, οι οποίοι
αριθµούνται στα σηµεία 2 και 3 του παρόντος παραρτήµατος, να διασφαλίζεται υπό την
επιφύλαξη της σύµφωνης προς τον προορισµόν του ⌦ χρήσης ⌫ χρήσεως και της ορθής
συντήρησης συντηρήσεως.
2. Προστασία εναντίον των κινδύνων οι οποίοι δύνανται να προέλθουν ⌦ από το
ηλεκτρολογικό υλικό⌫ εκ του ηλεκτρολογικού υλικού.
Μέτρα τεχνικής φύσεως θα πρέπει να θεσπισθούν Θεσπίζονται µέτρα τεχνικής φύσης
σύµφωνα µε το σηµείο 1 ώστε να:
α) προστατεύονται οι άνθρωποι και τα κατοικίδια ζώα κατά τρόπο αποτελεσµατικό
εναντίον των κινδύνων τραυµατισµού ή άλλων βλαβών, που θα ήταν δυνατόν να
προξενηθούν από άµεσες ή έµµεσες επαφές·
β) µην δηµιουργούνται θερµοκρασίες, τόξα ή ακτινοβολίες που θα προκαλούσαν
οποιοδήποτε κίνδυνο·
γ) προστατεύονται επαρκώς οι άνθρωποι, τα κατοικίδια ζώα και η ιδιοκτησία
εναντίον των κινδύνων µη ηλεκτρικής ⌦ φύσης ⌫φύσεως, που προέρχονται από
το ηλεκτρολογικό υλικό και προκύπτουν από την εµπειρία·
δ) προσαρµοσθεί η µόνωση προς τις προβλέψιµες συνθήκες.
3. Προστασία εναντίον των κινδύνων που µπορούν να προξενηθούν από εξωτερικές
επιδράσεις επί του ηλεκτρολογικού υλικού
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Προβλέπονται µέτρα τεχνικής ⌦ φύσης ⌫ φύσεως σύµφωνα µε το σηµείο 1 ώστε:
α) το ηλεκτρολογικό υλικό να ανταποκρίνεται προς τις προβλεπόµενες µηχανικές
απαιτήσεις κατά τρόπο ώστε οι άνθρωποι, τα κατοικίδια ζώα και η ιδιοκτησία να µην
εκτίθενται σε κίνδυνο·
β) το ηλεκτρολογικό υλικό να αντέχει στις µη µηχανικές επιδράσεις εντός των
⌦ προβλεπόµενων ⌫προβλεποµένων συνθηκών περιβάλλοντος, κατά τρόπο ώστε
οι άνθρωποι, τα κατοικίδια ζώα και η ιδιοκτησία να µην εκτίθενται σε κίνδυνο·
γ) το ηλεκτρολογικό υλικό να µην εκθέτει σε κίνδυνο τους ανθρώπους, τα κατοικίδια
ζώα και την ιδιοκτησία εντός των προβλέψιµων συνθηκών ⌦ υπερφόρτισης ⌫
υπερφορτίσεως.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ
ΠΑΡΟΥΣΑΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ

Ηλεκτρολογικό υλικό προοριζόµενο να χρησιµοποιηθεί εντός εκρηκτικής ατµόσφαιρας·
Υλικό ηλεκτροραδιολογίας και ηλεκτρισµού για ιατρική χρήση·
Ηλεκτρολογικά µέρη ανελκυστήρων και ανυψωτικών µηχανηµάτων·
Μετρητές ηλεκτρικού ρεύµατος·
Ρευµατολήπτες (υποδοχές και βύσµατα) για οικιακή χρήση·
Συστήµατα ελέγχου ηλεκτρικών περιφράξεων·
Ραδιοηλεκτρικά παράσιτα·
Ειδικό ηλεκτρολογικό υλικό, προοριζόµενο να χρησιµοποιηθεί εντός πλοίων ή αεροπλάνων ή
σιδηροδρόµων, ανταποκρινόµενο προς τις διατάξεις ασφαλείας που έχουν εκδοθεί από
διεθνείς οργανισµούς στους οποίους συµµετέχουν τα κράτη µέλη.
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2006/95
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ «CE» ΚΑΙ ∆ΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ CE

ΣΗΜΑΝΣΗ «CE» ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ
Η σήµανση πιστότητας «ΕΚ» αποτελείται από το ακρωνύµιο «CE» µε την ακόλουθη γραφική
απεικόνιση:

–

Σε περίπτωση σµίκρυνσης ή µεγέθυνσης της σήµανσης, πρέπει να διατηρούνται οι
αναλογίες που προκύπτουν από την παραπάνω βαθµολογηµένη γραφική απεικόνιση.

–

Τα διάφορα στοιχεία της σήµανσης «CE» πρέπει να έχουν την ίδια κατακόρυφη
διάσταση, που δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 5 mm.

∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ "CΕ"
Η δήλωση πιστότητας ΕΚ πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

EL

–

επωνυµία και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εγκατεστηµένου στην Κοινότητα
εκπροσώπου του,

–

περιγραφή του ηλεκτρολογικού υλικού,

–

παραποµπή σε εναρµονισµένα πρότυπα,

–

κατά περίπτωση, παραποµπή στις προδιαγραφές προς τις οποίες δηλώνεται η
πιστότητα,

39

EL

EL

–

ταυτότητα του υπογράφοντος που έχει εξουσιοδοτηθεί να δεσµεύει τον
κατασκευαστή ή τον εγκατεστηµένο στην Κοινότητα εκπρόσωπό του,

–

τα δύο τελευταία ψηφία του έτους επίθεσης της σήµανσης «CE».
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νέο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III [Παράρτηµα II, ενότητα A, της απόφασης αριθ. 768/2008/ΕΚ]
Ενότητα Α
Εσωτερικός έλεγχος παραγωγής
1. Ο εσωτερικός έλεγχος της παραγωγής είναι η διαδικασία αξιολόγησης της συµµόρφωσης
µε την οποία ο κατασκευαστής εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στα σηµεία 2,
3 και 4, και βεβαιώνει και δηλώνει µε αποκλειστική του ευθύνη ότι το οικείο ηλεκτρολογικό
υλικό πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.
2. Τεχνικός φάκελος
Ο κατασκευαστής καταρτίζει τον τεχνικό φάκελο. Ο τεχνικός φάκελος δίνει τη δυνατότητα
να αξιολογηθεί η συµµόρφωση του ηλεκτρολογικού υλικού µε τις σχετικές απαιτήσεις και
περιλαµβάνει επαρκή ανάλυση και εκτίµηση του (των) κινδύνου(-ων). Ο τεχνικός φάκελος
προσδιορίζει τις ισχύουσες απαιτήσεις και καλύπτει –στο βαθµό που αυτό απαιτείται για την
αξιολόγηση– τον σχεδιασµό, την κατασκευή και τη λειτουργία του ηλεκτρολογικού υλικού.
Ο τεχνικός φάκελος περιέχει, κατά περίπτωση, τουλάχιστον τα εξής:
- τη γενική περιγραφή του ηλεκτρολογικού υλικού,
- σχέδια αρχικής σύλληψης και κατασκευής, καθώς και διαγράµµατα συστατικών µερών,
υποσυγκροτηµάτων, κυκλωµάτων κ.λπ.,
- τις περιγραφές και εξηγήσεις που είναι αναγκαίες για την κατανόηση των εν λόγω σχεδίων
και διαγραµµάτων και της λειτουργίας του ηλεκτρολογικού υλικού,
- πίνακα των εναρµονισµένων προτύπων και/ή άλλων σχετικών τεχνικών προδιαγραφών των
οποίων τα στοιχεία έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
τα οποία εφαρµόζονται πλήρως ή εν µέρει, καθώς και περιγραφές των λύσεων που
εφαρµόζονται για την τήρηση των απαιτήσεων ασφάλειας της παρούσας οδηγίας εφόσον δεν
έχουν εφαρµοστεί τα εν λόγω εναρµονισµένα πρότυπα Σε περίπτωση µερικώς
εφαρµοζόµενων εναρµονισµένων προτύπων, ο τεχνικός φάκελος προσδιορίζει τα µέρη που
έχουν εφαρµοστεί,
- τα αποτελέσµατα των υπολογισµών σχεδιασµού, των ελέγχων που διενεργήθηκαν κ.λπ., και
- τις εκθέσεις δοκιµών.
3. Κατασκευή
Ο κατασκευαστής λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου η διαδικασία κατασκευής
και η παρακολούθησή της να διασφαλίζουν τη συµµόρφωση του ηλεκτρολογικού υλικού
προς τον τεχνικό φάκελο στον οποίο αναφέρεται το σηµείο 2 και προς τις απαιτήσεις της
παρούσας οδηγίας.
4. Σήµανση CE και δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ
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4.1. Ο κατασκευαστής τοποθετεί τη σήµανση CE σε κάθε ηλεκτρολογικό υλικό που
ικανοποιεί τις ισχύουσες απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.
4.2. Ο κατασκευαστής συντάσσει γραπτή δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ για κάθε µοντέλο
προϊόντος και τη θέτει, µαζί µε τον τεχνικό φάκελο, στη διάθεση των εθνικών αρχών επί δέκα
έτη από τη διάθεση του ηλεκτρολογικού υλικού στην αγορά. Η δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ
αναφέρει το ηλεκτρολογικό υλικό για το οποίο έχει συνταχθεί.
Στις αρµόδιες αρχές, εφόσον το ζητήσουν, διατίθεται αντίγραφο της δήλωσης συµµόρφωσης
ΕΕ.
5. Εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος
Οι υποχρεώσεις του κατασκευαστή που καθορίζονται στο σηµείο 4 είναι δυνατόν να
εκπληρώνονται από τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του, εξ ονόµατός του και υπό την
ευθύνη του, υπό την προϋπόθεση ότι ορίζονται λεπτοµερώς στην εντολή.
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2006/95
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
1. Εσωτερικός έλεγχος της κατασκευής είναι η διαδικασία µε την οποία ο κατασκευαστής, ή
ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εκπρόσωπός του, ο οποίος τηρεί τις υποχρεώσεις της
παραγράφου 2, διασφαλίζει και δηλώνει ότι το ηλεκτρολογικό υλικό ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας που ισχύουν γι' αυτό. Ο κατασκευαστής ή ο
εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εκπρόσωπος του θέτει τη σήµανση «CE» σε κάθε προϊόν
και συντάσσει έγγραφη δήλωση πιστότητας.
2. Ο κατασκευαστής συντάσσει τον τεχνικό φάκελο που περιγράφεται στην παράγραφο 3 και
διατηρεί, ο ίδιος ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εκπρόσωπος του, τον φάκελο αυτόν
στο έδαφος της Κοινότητας στη διάθεση των αρµόδιων εθνικών αρχών για σκοπούς
επιθεώρησης επί χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δέκα ετών από την τελευταία ηµεροµηνία
κατασκευής του προϊόντος.
Όταν ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο εκπρόσωπός του είναι εγκατεστηµένοι στην Κοινότητα, η
υποχρέωση αυτή βαρύνει τον υπεύθυνο για τη διάθεση του ηλεκτρολογικού υλικού στην
κοινοτική αγορά.
3. Ο τεχνικός φάκελος πρέπει να επιτρέπει την εκτίµηση της πιστότητας του ηλεκτρολογικού
υλικού προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Πρέπει να καλύπτει, στον βαθµό που αυτό
απαιτείται για την εκτίµηση, τον σχεδιασµό, την κατασκευή και τη λειτουργία του
ηλεκτρολογικού υλικού. Ο φάκελος αυτός περιέχει:
–

γενική περιγραφή του ηλεκτρολογικού υλικού,

–
σχέδια αρχικής σύλληψης και κατασκευής, καθώς και διαγράµµατα συστατικών
µερών, υποσυγκροτηµάτων, κυκλωµάτων, κ.λπ.,
–
τις περιγραφές και εξηγήσεις που είναι αναγκαίες για την κατανόηση των
προαναφερόµενων σχεδίων και διαγραµµάτων και της λειτουργίας του προϊόντος,
–
κατάλογο των προτύπων που εφαρµόζονται πλήρως ή εν µέρει, καθώς και περιγραφές
των λύσεων που υιοθετούνται για την κάλυψη των απαιτήσεων ασφάλειας της παρούσας
οδηγίας, όταν δεν εφαρµόζονται τα πρότυπα,
–

τα αποτελέσµατα των υπολογισµών σχεδιασµού, των διενεργηθέντων ελέγχων, κλπ.,

–

τις εκθέσεις δοκιµών.

4. Μαζί µε τον τεχνικό φάκελο, ο κατασκευαστής ή ο εκπρόσωπός του φυλάσσει αντίγραφο
της δήλωσης πιστότητας.
5. Ο κατασκευαστής λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα ώστε η διαδικασία κατασκευής να
εξασφαλίζει την πιστότητα των κατασκευαζόµενων προϊόντων προς τον τεχνικό φάκελο που
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αναφέρεται στην παράγραφο 2 και προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας που ισχύουν γι'
αυτά.
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νέο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV [Παράρτηµα III της απόφασης αριθ. 768/2008/ΕΚ]
∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ
1.

Αριθ. xxxxxx (αποκλειστικό στοιχείο ταυτοποίησης του ηλεκτρολογικού υλικού)

2.

Επωνυµία και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου
του:

3.

Η παρούσα δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ εκδίδεται µε αποκλειστική ευθύνη του
κατασκευαστή:

4.

Στόχος της δήλωσης (ταυτοποίηση ηλεκτρολογικού υλικού που καθιστά δυνατή την
ιχνηλασιµότητα. Περιλαµβάνει έγχρωµη εικόνα επαρκούς διαύγειας για να είναι
δυνατή η ταυτοποίηση του ηλεκτρολογικού υλικού).

5.

Ο στόχος της δήλωσης που περιγράφεται παραπάνω είναι σύµφωνος προς την
σχετική ενωσιακή νοµοθεσία εναρµόνισης…….…

6.

Μνεία των σχετικών εναρµονισµένων προτύπων που χρησιµοποιούνται ή µνεία των
προδιαγραφών σε σχέση µε τις οποίες δηλώνεται η συµµόρφωση:

7.

Πρόσθετες πληροφορίες:

Υπογραφή για και εξ ονόµατος:………………………….
(τόπος και ηµεροµηνία έκδοσης)
(όνοµα, θέση) (υπογραφή)

EL

45

EL

2006/95 (προσαρµοσµένο)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΜΕΡΟΣ Α
Καταργούµενη οδηγία µε την τροποποίησή της
Οδηγία 73/23/ΕΟΚ του Συµβουλίου

(EE L 77, 26.3.1973, σ. 29)

Οδηγία 93/68/ΕΟΚ του Συµβουλίου

(EE L 220, 30.08.1993, σ. 1)

µόνον το άρθρο 1, σηµείο 12 και το άρθρο 13
MΕΡΟΣ Β
Κατάλογος προθεσµιών µεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και εφαρµογής
(που αναφέρονται στο άρθρο 14)
Οδηγία

11
12

EL

Ηµεροµηνία
εφαρµογής

Λήξη προθεσµίας
µεταφοράς στο εθνικό
δίκτυο

73/23/ΕΟΚ

21 Aυγούστου 197411

-

93/68/ΕΟΚ

1η Ιουλίου 1994

1η Ιανουαρίου
199512

Στην περίπτωση της ∆ανίας, η προθεσµία είχε παραταθεί κατά πέντε έτη, ήτοι έως την
21η Φεβρουαρίου 1978. Βλ. άρθρο 13, παράγραφος 1, της οδηγίας 73/23/ΕΟΚ.
Mέχρι την 1η Ιανουαρίου 1997, τα κράτη µέλη επέτρεπαν τη διάθεση στην αγορά και τη λειτουργία
των προϊόντων που ήταν σύµφωνα µε το καθεστώς σήµανσης που ίσχυε πριν από την 1η Ιανουαρίου
1995. Βλ. άρθρο 14, παράγραφος 2, της οδηγίας 93/68/ΕΟΚ.
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2006/95 (προσαρµοσµένο)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
Πίνακας αντιστοιχίας
Οδηγία 73/23/EΟΚ ⌦ 2006/95/EΚ ⌫

EL

Παρούσα οδηγία

Άρθρα 1 έως 7

Άρθρα 1 έως 7

Άρθρο 8, παράγραφος 1

Άρθρο 8, παράγραφος 1

Άρθρο 8, παράγραφος 2

Άρθρο 8, παράγραφος 2

Αρθρο 8, παράγραφος 3, στοιχείο (α)

Αρθρο 8, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο

Αρθρο 8, παράγραφος 3, στοιχείο (β)

Αρθρο 8, παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 9, παράγραφος 1, πρώτη περίπτωση

Αρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχείο (α)

Άρθρο 9, παράγραφος 1, δεύτερη περίπτωση

Αρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχείο (β)

Αρθρο 9, παράγραφοι 2 έως 5

Αρθρο 9, παράγραφοι 2 έως 5

Άρθρο 10

Άρθρο 10

Άρθρο 11, πρώτη περίπτωση

Άρθρο 11, στοιχείο (α)

Άρθρο 11, δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 11, στοιχείο (β)

Άρθρο 11, τρίτη περίπτωση

Άρθρο 11, στοιχείο (γ)

Άρθρο 12

Άρθρο 12

Άρθρο 13, παράγραφος 1

—

Άρθρο 13, παράγραφος 2

Άρθρο 13

—

Άρθρο 14

—

Άρθρο 15

Άρθρο 14

Άρθρο 16

Παραρτήµατα I έως IV

Παραρτήµατα I έως IV

—

Παράρτηµα V

—

Παράρτηµα VI

⌦Άρθρο 1

⌦Άρθρο 1
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Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 5

Άρθρο 12

Άρθρο 6

Άρθρο 13

Άρθρο 7

Άρθρο 14

Άρθρο 8 παράγραφος 1

Άρθρο 16

Άρθρο 8 παράγραφος 2

-

Άρθρο 8 παράγραφος 3

-

Άρθρο 9

Άρθρα 18 έως 20

Άρθρο 10

Άρθρα 16 και 17

Άρθρο 11

-

Άρθρο 12

-

Άρθρο 13

Άρθρο 25 παράγραφος 2

Άρθρο 14

Άρθρο 26

Άρθρο 15

Άρθρο 27

Παράρτηµα I

Παράρτηµα I

Παράρτηµα II

Παράρτηµα II

Παράρτηµα III

Άρθρα 15 και 16 και παράρτηµα IV

Παράρτηµα IV

Παράρτηµα III

Παράρτηµα V⌫

-⌫
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