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Ο∆ΗΓΙΑ 1999/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τηr 9ηr Μαρτου 1999
σχετικ µε το ραδιοεξοπλισµ και τον τηλεπικοινωνιακ τερµατικ εξοπλισµ και την αµοιβαα αναγνριση τηr πισττηταr των εξοπλισµν αυτν
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟIΝΟΒΟΥΛIΟ ΚΑI ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
και ιδωr το ρθρο 100 Α,
την πρταση τηr Επιτροπr (1),
τη γνµη τηr Οικονοµικr και Κοινωνικr Επιτροπr (2),
Αποφασζονταr σµφωνα µε τη διαδικασα του ρθρου 189
Β τηr συνθκηr (3), υπ το πρσµα του κοινο σχεδου που
εγκρθηκε απ την επιτροπ συνδιαλλαγr στιr 8 ∆εκεµβρου 1998,
Εκτιµνταr:
(1) τι ο τοµαr του ραδιοεξοπλισµο και τηλεπικοινωνιακο τερµατικο εξοπλισµο εναι ουσιδεr µροr τηr
αγορr των τηλεπικοινωνιν, η οποα µε τη σειρ τηr
εναι νευραλγικ στοιχεο τηr οικονοµαr στην Κοιντητα· τι οι οδηγεr που διπουν τον τοµα του
τερµατικο εξοπλισµο τηλεπικοινωνιν δεν καλπτουν πλον επαρκr τιr αναµενµενεr µεταβολr που
οφελονται στη να τεχνολογα, τιr εξελξειr τηr αγορr και τη νοµοθεσα περ δικτων·
(2) τι, σµφωνα µε τιr αρχr τηr επικουρικτηταr και τηr
αναλογικτηταr που αναφρονται στο ρθρο 3 Β τηr
συνθκηr, ο στχοr τηr δηµιουργαr µιαr ανοικτr
ανταγωνιστικr ενιααr αγορr για τον τηλεπικοινωνιακ εξοπλισµ δεν µπορε να επιτευχθε επαρκr
απ τα κρτη µλη και δναται συνεπr να επιτευχθε
καλτερα σε κοινοτικ εππεδο· τι η παροσα οδηγα
δεν υπερβανει τα αναγκαα ρια για την επτευξη του
εν λγω στχου·
(3) τι τα κρτη µλη δνανται να επικαλεστον το ρθρο
36 τηr συνθκηr προκειµνου να εξαιρσουν κποιεr
κατηγορεr εξοπλισµο απ την παροσα οδηγα·
(4) τι η οδηγα 98/13/ΕΚ (4) κωδικοποησε τιr διατξειr
για την προσγγιση των νοµοθεσιν των κρατν
µελν των σχετικν µε τον τερµατικ εξοπλισµ τηλεπικοινωνιν καθr και των µτρων για την αµοιβαα
αναγνριση τηr πισττηταr αυτν των εξοπλισµν·
(1) ΕΕ C 248 τηr 14.8.1997, σ. 4.
(2) ΕΕ C 73 τηr 9.3.1998, σ. 10.
(3) Γνµη του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου τηr 29ηr Iανουαρου
1998 (ΕΕ C 56 τηr 23.2.1998, σ. 27), κοιν θση του Συµβουλου τηr 8ηr Iουνου 1998 (ΕΕ C 227 τηr 20.7.1998, σ. 37) και
απφαση του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου τηr 6ηr Οκτωβρου
1998 (ΕΕ C 328 τηr 26.10.1998, σ. 32). Απφαση του Συµβουλου τηr 25ηr Iανουαρου 1999 και απφαση του Ευρωπαϊκο
Κοινοβουλου τηr 10ηr Vεβρουαρου 1999.
(4) ΕΕ L 74 τηr 12.3.1998, σ. 1.

(5) τι η εν λγω οδηγα δεν καλπτει σηµαντικ µροr
τηr αγορr ραδιοεξοπλισµο·
(6) τι τα αγαθ διπλr χρσεωr υπκεινται στο κοινοτικ καθεστr ελγχου των εξαγωγν που θεσπστηκε
µε τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ. 3381/94 του Συµβουλου (5)·
(7) τι το ευρ πεδο εφαρµογr τηr παροσαr οδηγαr
απαιτε νουr ορισµοr των εννοιν του ραδιοεξοπλισµο και του τηλεπικοινωνιακο τερµατικο εξοπλισµο· τι να καθεστr κανονιστικν ρυθµσεων που
στοχεει στην ανπτυξη µιαr ενιααr αγορr ραδιοεξοπλισµο και τηλεπικοινωνιακο τερµατικο εξοπλισµο θα πρπει να επιτρπει στιr επενδσειr, την
παραγωγ και τιr πωλσειr να πραγµατοποιονται
συµβαδζονταr µε τιr εξελξειr στην τεχνολογα και
την αγορ·
(8) τι, δεδοµνηr τηr αυξανµενηr σηµασαr του τηλεπικοινωνιακο τερµατικο εξοπλισµο και του δικτου
που χρησιµοποιε τη µετδοση µσω ραδιοκυµτων
παρλληλα µε το συνδεδεµνο καλωδιακ εξοπλισµ,
οποιαδποτε ρθµιση σχετικ µε την κατασκευ, την
εµπορα και τη χρση ραδιοεξοπλισµο και τηλεπικοινωνιακο τερµατικο εξοπλισµο θα πρπει να
καλπτει και τιr δο κατηγορεr ττοιου εδουr εξοπλισµο·
(9) τι η οδηγα 98/10/ΕΚ του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου
και του Συµβουλου, τηr 26ηr Vεβρουαρου 1998, για
την εφαρµογ τηr παροχr ανοικτο δικτου (ΟΝΡ)
στη φωνητικ τηλεφωνα και για την καθολικ υπηρεσα για τιr τηλεπικοινωνεr σε ανταγωνιστικ περιβλλον (6), απαιτε απ τιr εθνικr κανονιστικr αρχr
να διασφαλζουν τη δηµοσευση στοιχεων προδιαγραφν τεχνικr διεπαφr για την πρσβαση στο
δκτυο µε σκοπ τη διασφλιση ανταγωνιστικr αγορr για την προµθεια τερµατικο εξοπλισµο·
(10) τι οι στχοι τηr οδηγαr 73/23/ΕΟΚ του Συµβουλου,
τηr 19ηr Vεβρουαρου 1973, περ προσεγγσεωr των
νοµοθεσιν των κρατν µελν των αναφεροµνων στο
ηλεκτρολογικ υλικ που προορζεται να χρησιµοποιηθε εντr ορισµνων ορων τσεωr (7), καλπτουν
επαρκr το ραδιοεξοπλισµ και τον τηλεπικοινωνιακ
τερµατικ εξοπλισµ, αλλ χωρr την επιβολ καττατου ορου τσηr·
(5) ΕΕ L 367 τηr 31.12.1994, σ. 1.
(6) ΕΕ L 101 τηr 1.4.1998, σ. 24.
(7) ΕΕ L 77 τηr 26.3.1973, σ. 29· οδηγα πωr τροποποιθηκε τελευταα απ την οδηγα 93/68/ΕΟΚ (ΕΕ L 220 τηr 30.8.1993, σ. 1).
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(11) τι οι συναφεr µε την ηλεκτροµαγνητικ συµβαττητα απαιτσειr προστασαr τηr οδηγαr 89/336/
ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr 3ηr Μαου 1989, για την
προσγγιση των νοµοθεσιν των κρατν µελν σχετικ µε την ηλεκτροµαγνητικ συµβαττητα (1), καλπτουν επαρκr το ραδιοεξοπλισµ και τον τηλεπικοινωνιακ τερµατικ εξοπλισµ·
(12) τι το κοινοτικ δκαιο προβλπει τι εµπδια στην
ελεθερη διακνηση εµπορευµτων εντr τηr Κοιντηταr, τα οποα προρχονται απ διαφορr των εθνικν
νοµοθεσιν που αναφρονται στην εµπορα των
προϊντων, µπορον να δικαιολογηθον µνο στο
βαθµ που οι εθνικr απαιτσειr εναι απαρατητεr και
αναλογικr· τι, κατ συνπεια, η εναρµνιση των
νοµοθεσιν πρπει να περιορισθε στιr απαιτσειr
αυτr που εναι απαρατητεr για την κλυψη των
βασικν απαιτσεων των αναφερµενων στον ραδιοεξοπλισµ και τον τηλεπικοινωνιακ τερµατικ εξοπλισµ·
(13) τι οι βασικr απαιτσειr που αναφρονται σε κατηγορα ραδιοεξοπλισµο και τηλεπικοινωνιακο τερµατικο εξοπλισµο θα πρπει να εξαρτνται απ το
χαρακτρα και τιr ανγκεr τηr εν λγω κατηγοραr
εξοπλισµο· τι οι εν λγω απαιτσειr πρπει να εφαρµζονται µε ευθυκρισα στε να µην παρεµποδζεται η
τεχνολογικ καινοτοµα  η κλυψη των αναγκν τηr
οικονοµαr τηr ελεθερηr αγορr·
(14) τι θα πρπει να ληφθε µριµνα στε ο ραδιοεξοπλισµr και ο τηλεπικοινωνιακr τερµατικr εξοπλισµr
να µην συνιστον κποιο κνδυνο για την υγεα, ο
οποοr θα µποροσε να αποφευχθε·
(15) τι οι τηλεπικοινωνεr εναι σηµαντικr για την ευηµερα και την απασχληση ατµων µε ειδικr ανγκεr,
που αποτελον αξιλογο και αυξανµενο ποσοστ του
πληθυσµο τηr Ευρπηr· τι ο ραδιοεξοπλισµr και ο
τηλεπικοινωνιακr τερµατικr εξοπλισµr θα πρπει
κατ συνπεια, ποτε αυτ εναι δυνατ, να σχεδιζεται κατ ττοιο τρπο στε να µπορε να χρησιµοποιεται απ τοµα µε ειδικr ανγκεr χωρr ανγκη
προσαρµογr  µε ελχιστεr µνο προσαρµογr·
(16) τι ο ραδιοεξοπλισµr και ο τηλεπικοινωνιακr τερµατικr εξοπλισµr µπορον να παρχουν ορισµνεr λειτουργεr απαρατητεr για υπηρεσεr κτακτηr ανγκηr·
(17) τι ορισµνα χαρακτηριστικ θα πρπει σωr να εισαχθον στο ραδιοεξοπλισµ και τον τηλεπικοινωνιακ
τερµατικ εξοπλισµ προκειµνου να αποτρπεται η
παραβαση των προσωπικν στοιχεων και τηr ιδιωτικr ζωr του χρστη και του συνδροµητ /και να
αποφεγεται η απτη·
(18) τι σε ορισµνεr περιπτσειr µπορε να εναι χρσιµη
η διασυνεργασα µσω δικτων µε λλεr συσκευr
κατ την ννοια τηr παροσαr οδηγαr και η σνδεση
µε διεπαφr του κατλληλου τπου σε ολκληρη την
Κοιντητα·
(1) ΕΕ L 139 τηr 23.5.1989, σ. 19· οδηγα πωr τροποποιθηκε τελευταα απ την οδηγα 93/68/ΕΟΚ.
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(19) τι θα πρπει λοιπν να εναι δυνατν να καθορζονται και να προστθενται συγκεκριµνεr βασικr
απαιτσειr ωr προr την ιδιωτικ ζω του χρστη,
χαρακτηριστικ για τοµα µε ειδικr ανγκεr,
χαρακτηριστικ για υπηρεσεr µεσηr βοθειαr /και
χαρακτηριστικ για την αποτροπ τηr απτηr·
(20) τι αναγνωρζεται τι, σε µια ανταγωνιστικ αγορ,
τα συστµατα εθελοντικr πιστοποησηr και
σµανσηr, τα οποα αναπτσσουν οι οργανσειr καταναλωτν, οι κατασκευαστr, οι οργανισµο τηλεπικοινωνιν και οι λλοι βιοµηχανικο φορεr συµβλλουν στην νοδο τηr ποιτηταr και αποτελον
χρσιµο µσο για τη βελτωση τηr εµπιστοσνηr των
καταναλωτν στα προϊντα και τιr υπηρεσεr των
τηλεπικοινωνιν· τι τα κρτη µλη µπορον να
υποστηρζουν τα συστµατα αυτ· τι τα εν λγω
συστµατα θα πρπει να συµβιβζονται µε τουr καννεr περ ανταγωνισµο τηr συνθκηr·
(21) τι θα πρπει να παρεµποδζεται η απαρδεκτη υποβθµιση τηr υπηρεσαr για λλα πρσωπα εκτr απ
το χρστη του ραδιοεξοπλισµο και του τηλεπικοινωνιακο τερµατικο εξοπλισµο· τι οι κατασκευαστr
των τερµατικν θα πρπει να κατασκευζουν τον εξοπλισµ κατ τρπο στε να παρεµποδζει τη βλβη
των δικτων µε αποτλεσµα την υποβθµιση τηr
υπηρεσαr, ταν τα δκτυα χρησιµοποιονται υπ
κανονικr επιχειρησιακr συνθκεr· τι οι φορεr των
δικτων θα πρπει να κατασκευζουν τα δκτυ τουr
κατ τρπο στε να µην εξαναγκζονται οι κατασκευαστr τερµατικο εξοπλισµο να λαµβνουν
δυσανλογα µτρα για την πρληψη τηr βλβηr των
δικτων· τι το ευρωπαϊκ ινστιτοτο τηλεπικοινωνιακν προτπων (ETSI) θα πρπει να λαµβνει
δεντωr υπψη αυτν το στχο κατ τη θσπιση
προτπων σχετικ µε την πρσβαση σε δηµσια
δκτυα·
(22) τι θα πρπει να εξασφαλζεται η αποτελεσµατικ
χρση των ραδιοσυχνοττων προκειµνου να αποφεγονται επιβλαβεr παρεµβολr· τι θα πρπει να
ενθαρρνεται η αποτελεσµατικτερη δυνατ χρση
των περιορισµνων πρων πωr οι ραδιοσυχντητεr,
σµφωνα µε την εξλιξη τηr τεχνολογαr·
(23) τι οι εναρµονισµνεr διεπαφr µεταξ τερµατικν
εξοπλισµν και δικτων τηλεπικοινωναr συµβλλουν
στη δηµιουργα ανταγωνιστικν αγορν τσο για τουr
τερµατικοr εξοπλισµοr σο και για τιr υπηρεσεr
δικτου·
(24) τι οι φορεr δηµσιων τηλεπικοινωνιακν δικτων θα
πρπει, ωστσο, να χουν τη δυναττητα να καθορζουν τα τεχνικ χαρακτηριστικ των διεπαφν τουr µε
την επιφλαξη των καννων ανταγωνισµο τηr
συνθκηr· τι θα πρπει, συνεπr, να δηµοσιεουν
ακριβεr και επαρκεr τεχνικr προδιαγραφr για τιr
διεπαφr αυτr που να επιτρπουν στουr κατασκευαστr να σχεδιζουν τηλεπικοινωνιακ τερµατικ εξοπλισµ ανταποκρινµενο στιr απαιτσειr τηr παροσαr οδηγαr·
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(25) τι, ωστσο, οι καννεr ανταγωνισµο τηr συνθκηr
καθr και η οδηγα 88/301/ΕΟΚ τηr Επιτροπr, τηr
16ηr Μαου 1988, σχετικ µε τον ανταγωνισµ στιr
αγορr τηλεπικοινωνιακν τερµατικν εξοπλισµν (1),
θεσπζουν την αρχ τηr σηr, διαφανοr και αµερληπτηr µεταχερισηr λων των τεχνικν προδιαγραφν που χουν κανονιστικr επιπτσειr· τι, ωr εκ
τοτου, εναι καθκον τηr Κοιντηταr και των κρατν
µελν να εξασφαλζουν την ουδετερτητα του κανονιστικο πλαισου που θεσπζεται µε την παροσα οδηγα µετ απ διαβουλεσειr µε τουr επιχειρηµατικοr
φορεr·
(26) τι εναι καθκον των ευρωπαϊκν οργανσεων τυποποησηr και ιδωr του ETSI να εξασφαλζουν την
κατλληλη ενηµρωση των εναρµονισµνων προτπων
και τη διατπωσ τουr µε τρπο που δεν επιδχεται
παρερµηνεεr· τι η θσπιση, η ερµηνεα και η εφαρµογ εναρµονισµνων προτπων συνιστον πολ ειδικευµνουr τοµεr αυξανµενηr τεχνικr πολυπλοκτηταr· τι τα καθκοντα αυτ απαιτον την ενεργ
συµµετοχ εµπειρογνωµνων απ τουr επιχειρηµατικοr φορεr· τι ενοτε απαιτεται εσπευσµνη ερµηνεα  διρθωση των εναρµονισµνων προτπων που
δεν εναι δυνατν να γνει µε τιr συνθειr διαδικασεr
των ευρωπαϊκν οργανισµν τυποποησηr που λειτουργον σµφωνα µε την οδηγα 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου και του Συµβουλου, τηr 22αr
Iουνου 1998, για την καθιρωση µιαr διαδικασαr
πληροφρησηr στον τοµα των τεχνικν προτπων και
προδιαγραφν και των καννων σχετικ µε τιr υπηρεσεr τηr κοινωναr των πληροφοριν (2)·
(27) τι, για τη διασφλιση του δηµοσου συµφροντοr
εναι επιθυµητ η παρξη εναρµονισµνων προτπων
σε ευρωπαϊκ εππεδο κατ το σχεδιασµ και την
παραγωγ ραδιοεξοπλισµο και τηλεπικοινωνιακο
τερµατικο εξοπλισµο· τι η συµµρφωση προr τα εν
λγω εναρµονισµνα πρτυπα αποτελε τεκµριο τηr
πισττηταr προr τιr βασικr απαιτσειr· τι επιτρπονται και λλα µσα απδειξηr τηr πισττηταr προr τιr
βασικr απαιτσειr·
(28) τι ο καθορισµr αναγνωριστικν κωδικν κατηγοραr εξοπλισµο θα πρπει να βασζεται στην περα
τηr CEPT/ERC και των αρµδιων ευρωπαϊκν οργανισµν τυποποησηr για θµατα ραδιοεπικοινωναr·
τι πρπει να ενθαρρνονται, εφσον εναι δυνατν,
και λλεr µορφr συνεργασαr µε τουr φορεr αυτοr·
(29) τι, για να παρακολουθε η Επιτροπ αποτελεσµατικ
τον λεγχο τηr αγορr, τα κρτη µλη θα πρπει να
παρχουν τιr σχετικr πληροφορεr αναφορικ µε τουr
τπουr διεπαφν, τα ακατλληλα  ανακριβr εφαρµοζµενα εναρµονισµνα πρτυπα, τουr κοινοποιηµνουr οργανισµοr και τιr εποπτεουσεr αρχr·
(1) ΕΕ L 131 τηr 27.5.1988, σ. 73· οδηγα πωr τροποποιθηκε απ
την οδηγα 94/46/ΕΚ (ΕΕ L 268 τηr 19.10.1994, σ. 15).
(2) ΕΕ L 204 τηr 21.7.1998, σ. 37· οδηγα πωr τροποποιθηκε απ
την οδηγα 98/48/ΕΚ (ΕΕ L 217 τηr 5.8.1998, σ. 18).
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(30) τι οι κοινοποιηµνοι οργανισµο και οι εποπτικr
αρχr θα πρπει να ανταλλσσουν πληροφορεr για
τον ραδιοεξοπλισµ και τον τηλεπικοινωνιακ τερµατικ εξοπλισµ προκειµνου να καθσταται εφικτ η
αποτελεσµατικ εποπτεα τηr αγορr· τι η συνεργασα αυτ θα πρπει, σο γνεται περισστερο, να κνει
χρση ηλεκτρονικν µσων· τι, ιδωr, η συνεργασα
αυτ θα πρπει να δνει στιr εθνικr αρχr τη δυναττητα να ενηµερνονται σχετικ µε ραδιοεξοπλισµοr που εισρχονται στην αγορ τουr και οι οποοι
λειτουργον σε συχντητεr που δεν εναι εναρµονισµνεr στην Κοιντητα·

(31) τι οι κατασκευαστr θα πρπει να κοινοποιον στα
κρτη µλη την πρθεσ τουr να διαθσουν στην
αγορ ραδιοεξοπλισµ που χρησιµοποιε ζνεr
συχνοττων των οποων η χρση δεν εναι εναρµονισµνη σε λη την Κοιντητα· τι συνεπr τα κρτη
µλη πρπει να θεσπσουν διαδικασεr για αυτr τιr
κοινοποισειr· τι οι διαδικασεr αυτr θα πρπει να
εναι ανλογεr και να µην αποτελον πρσθετη διαδικασα αξιολγησηr τηr πισττηταr εκτr των προβλεπµενων στα παραρτµατα IV και V· τι οι διαδικασεr αυτr θα πρπει να εναι εναρµονισµνεr και κατ
προτµηση να εφαρµζονται µε ηλεκτρονικ µσα και
µονοαπευθυντικ διαδικασα (one stop shopping)·

(32) τι θα πρπει να επιτρπεται η ελεθερη κυκλοφορα
ραδιοεξοπλισµο και τηλεπικοινωνιακο τερµατικο
εξοπλισµο που συµµορφοται µε τιr σχετικr βασικr
απαιτσειr· τι η θση σε λειτουργα του εξοπλισµο
αυτο θα πρπει να επιτρπεται για το σκοπ για τον
οποο προβλπεται· τι η θση σε λειτουργα µπορε να
υπκειται σε δειεr για τη χρση του φσµατοr των
ραδιοσυχνοττων και την παροχ τηr σχετικr υπηρεσαr·

(33) τι, για σκοποr εµπορικν και λλων εκθσεων κ.λπ.,
πρπει να εναι δυνατ η επδειξη ραδιοεξοπλισµο και
τηλεπικοινωνιακο τερµατικο εξοπλισµο που δεν
συµµορφνεται προr την παροσα οδηγα· τι,
ωστσο, τα ενδιαφερµενα µρη θα πρπει να ενηµερνονται κατ τρπο επαρκ τι ο συγκεκριµνοr
εξοπλισµr δεν συµµορφνεται και δεν µπορε να αγοραστε στην κατσταση αυτ· τι τα κρτη µλη µπορον να περιορζουν τη θση σε λειτουργα, συµπεριλαµβανοµνηr τηr ενεργοποησηr, ττοιου εδουr
εκτιθµενου ραδιοεξοπλισµο για λγουr που πτονται
τηr αποτελεσµατικr και ορθr χρησιµοποησηr του
ραδιοφωνικο φσµατοr, τηr αποφυγr των επιβλαβν
παρεµβολν  ζητηµτων δηµσιαr υγεαr·

(34) τι οι ραδιοσυχντητεr κατανµονται σε εθνικ εππεδο και, στο µτρο που δεν χουν εναρµονιστε, παραµνουν στην αποκλειστικ αρµοδιτητα των κρατν
µελν· τι πρπει να περιληφθε ρτρα διασφλισηr η
οποα να επιτρπει στα κρτη µλη, σµφωνα µε το
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ρθρο 36 τηr συνθκηr, να απαγορεουν, να περιορζουν  να απαιτον την απσυρση απ την οικεα
αγορ του ραδιοεξοπλισµο ο οποοr χει προκαλσει,
 ευλγωr θεωρεται τι θα προκαλσει επιβλαβεr
παρεµβολr· τι οι παρεµβολr µε τιr εθνικr κατανεµµενεr ραδιοσυχντητεr συνιστον βσιµο λγο για
τη λψη µτρων διασφλισηr απ τα κρτη µλη·
(35) τι οι κατασκευαστr ευθνονται για τιr ζηµεr που
προκαλονται απ τιr ελαττωµατικr συσκευr τουr
σµφωνα µε τιr διατξειr τηr οδηγαr 85/374/ΕΟΚ του
Συµβουλου (1)· τι, µε την επιφλαξη τηr ευθνηr του
κατασκευαστ, κθε πρσωπο που εισγει επαγγελµατικ στην Κοιντητα συσκευr προr πληση ευθνεται
σµφωνα µε την εν λγω οδηγα· τι ο κατασκευαστr, ο εξουσιοδοτηµνοr αντιπρσωπr του 
το πρσωπο που εναι υπεθυνο για τη διθεση τηr
συσκευr στην κοινοτικ αγορ ευθνονται σµφωνα
µε την νοµοθεσα των κρατν µελν περ συµβατικr
και εξωσυµβατικr ευθνηr·
(36) τι τα µτρα που ενδεκνυται να ληφθον απ τα
κρτη µλη  την Επιτροπ ταν συσκευ, δηλωµνη
ωr σµφωνη µε τιr διατξειr τηr παροσαr οδηγαr,
προκαλε σοβαρr ζηµεr σε δκτυο  επιβλαβεr ραδιοηλεκτρικr παρεµβολr, πρπει να καθορζονται
σµφωνα µε τιr γενικr αρχr του κοινοτικο δικαου
και, ειδικτερα, τιr αρχr τηr αντικειµενικτηταr, τηr
αναλογικτηταr και τηr αποφυγr των διακρσεων·
(37) τι στιr 22 Iουλου 1993 το Συµβολιο εξδωσε την
απφαση 93/465/ΕΟΚ για τιr εντητεr που αφορον
τιr διφορεr φσειr των διαδικασιν αξιολγησηr τηr
πισττηταr και τουr καννεr επθεσηr και χρσηr τηr
σµανσηr πισττηταr «CE» που προορζονται να
χρησιµοποιηθον στιr οδηγεr τεχνικr εναρµνισηr (2)· τι οι εφαρµοστεr διαδικασεr αξιολγησηr
τηr πισττηταr θα πρπει να επιλγονται κατ προτµηση απ τιr υφιστµενεr εντητεr που ορζονται
στην εν λγω απφαση·
(38) τι τα κρτη µλη µπορον να ζητον τη διαπστευση,
σµφωνα µε τα κατλληλα ευρωπαϊκ πρτυπα, των
κοινοποιηµνων οργανισµν τουr οποουr ορζουν και
των εποπτευουσν αρχν τουr·
(39) τι η συµµρφωση του ραδιοεξοπλισµο και τηλεπικοινωνιακο τερµατικο εξοπλισµο προr τιr απαιτσειr των οδηγιν 73/23/ΕΟΚ και 89/336/ΕΟΚ θα πρπει να µπορε να καταδεικνεται χρησιµοποινταr τιr
διαδικασεr που ορζονται σε αυτr τιr οδηγεr ταν η
συσκευ εµππτει στο πεδο εφαρµογr τουr· τι,
συνεπr, η διαδικασα του ρθρου 10 παργραφοr 1
τηr οδηγαr 89/336/ΕΟΚ µπορε να χρησιµοποιεται
εκε που η εφαρµογ εναρµονισµνων προτπων
παρχει τεκµριο πισττηταr προr τιr απαιτσειr
(1) ΕΕ L 210 τηr 7.8.1985, σ. 29.
(2) ΕΕ L 220 τηr 30.8.1993, σ. 23.
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προστασαr· τι η διαδικασα του ρθρου 10 παργραφοr 2 µπορε να εφαρµζεται εκε που ο κατασκευαστr δεν χει εφαρµσει εναρµονισµνα πρτυπα
 εκε που αυτ δεν υπρχουν·
(40) τι οι κοινοτικr επιχειρσειr θα πρπει να χουν
πραγµατικ και συγκρσιµη πρσβαση στιr αγορr
τρτων χωρν και να τυγχνουν σε αυτr µεταχερισηr
παρµοιαr µε εκενη που ισχει στην Κοιντητα για
τιr επιχειρσειr που ανκουν πλρωr, ελγχονται µσω
πλειοψηφικr ιδιοκτησαr  ελγχονται στην πρξη
απ υπηκουr των αντστοιχων τρτων χωρν·
(41) τι εναι σκπιµη η συγκρτηση επιτροπr που θα
συµπεριλβει τα µρη που εµπλκονται µεσα στην
εφαρµογ των κανονιστικν ρυθµσεων για τον ραδιοεξοπλισµ και τον τηλεπικοινωνιακ τερµατικ εξοπλισµ, ιδωr τουr εθνικοr οργανισµοr αξιολγησηr
τηr πισττηταr και τουr εθνικοr οργανισµοr που
εναι υπεθυνοι για την εποπτεα τηr αγορr, προκειµνου να επικουρον την Επιτροπ στην επτευξη
εναρµονισµνηr και αναλογικr εφαρµογr των ρυθµσεων στε να ανταποκρνονται στιr ανγκεr τηr αγορr και του ευρτερου κοινο· τι, σε ενδεδειγµνεr
περιπτσειr, θα πρπει να γνεται διαβολευση µε
εκπροσπουr των τηλεπικοινωνιακν οργανισµν,
των χρηστν, των καταναλωτν, των κατασκευαστν
και των παρεχντων υπηρεσεr·
(42) τι στιr 20 ∆εκεµβρου 1994 συνφθη συµφωνα για
να «modus vivendi» µεταξ του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου, του Συµβουλου και τηr Επιτροπr, ωr προr
τα εκτελεστικ µτρα που θα ισχουν για σεr πρξειr
εκδδονται µε τη διαδικασα του ρθρου 189 Β τηr
συνθκηr (3)·
(43) τι η Επιτροπ θα πρπει να παρακολουθε την υλοποηση και την πρακτικ εφαρµογ τηr παροσαr οδηγαr και λλων σχετικν οδηγιν και θα προβε σε
ενργειεr για τη διασφλιση του συντονισµο τηr
εφαρµογr λων των σχετικν οδηγιν προκειµνου
να αποφευχθον τυχν επιδρσειr στον τηλεπικοινωνιακ εξοπλισµ που επηρεζουν την ανθρπινη υγεα
 προκαλον ζηµεr σε περιουσα·
(44) τι η λειτουργα τηr παροσαr οδηγαr θα πρπει να
επενεξεταστε σε εθετο χρνο υπ το φωr τηr εξλιξηr
στον τοµα τηλεπικοινωνιν και τηr περαr που θα
αποκοµιστε απ την εφαρµογ των βασικν απαιτσεων και των διαδικασιν αξιολγησηr τηr πισττηταr που προβλπονται στην παροσα οδηγα·
(45) τι, µε τιr τροποποισειr του κανονιστικο καθεσττοr, εναι απαρατητη η εξασφλιση οµαλr µετβασηr απ το προηγοµενο καθεστr στε να αποφευχθε αποδιοργνωση τηr αγορr και νοµικ ασφεια·
(3) ΕΕ C 102 τηr 4.4.1996, σ. 1.
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(46) τι η παροσα οδηγα αντικαθιστ την οδηγα 98/
13/ΕΚ, η οποα ωr εκ τοτου θα πρπει να καταργηθε·
τι οι οδηγεr 73/23/ΕΟΚ και 89/336/ΕΟΚ δεν θα
εφαρµζονται εφεξr σε συσκευr που υπγονται στην
παροσα οδηγα εξαιρουµνων των απαιτσεων προστασαr και ασφλειαr και ορισµνων διαδικασιν
αξιολγησηr τηr πισττηταr,

ασφλεια (συµπεριλαµβανοµνηr τηr οικονοµικr ευηµεραr του κρτουr στην περπτωση δραστηριοττων που σχετζονται µε θµατα κρατικr ασφαλεαr) και για δραστηριτητεr του κρτουr στον τοµα του ποινικο δικαου.
ρθρο 2
Ορισµο

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓIΑ:
ΚΕVΑΛΑIΟ I
ΓΕΝΙΚΑ

ρθρο 1
Πεδο εφαρµογr και στχοι
1.
Η παροσα οδηγα καθιερνει κανονιστικ πλασιο
για τη διθεση στην αγορ, την ελεθερη κυκλοφορα και
τη θση σε λειτουργα στην Κοιντητα ραδιοεξοπλισµο
και τηλεπικοινωνιακο τερµατικο εξοπλισµο.
2.
ταν η συσκευ πωr ορζεται στο ρθρο 2 στοιχεο
α) περιλαµβνει, ωr αναπσπαστο µροr,  ωr εξρτηµα:
α) ιατροτεχνολογικ προϊν κατ την ννοια του ρθρου 1
τηr οδηγαr 93/42/ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr 14ηr Ιουνου 1993, περ των ιατροτεχνολογικν προϊντων (1) 
β) ενεργ εµφυτεσιµο ιατρικ βοθηµα κατ την ννοια
του ρθρου 1 τηr οδηγαr 90/385/ΕΟΚ του Συµβουλου,
τηr 20r Iουνου 1990, για την προσγγιση των νοµοθεσιν των κρατν µελν σχετικ µε τα ενεργ εµφυτεσιµα ιατρικ βοηθµατα (2),
η συσκευ διπεται απ την παροσα οδηγα, µε την επιφλαξη τηr εφαρµογr των οδηγιν 93/42/ΕΟΚ και 90/385/
ΕΟΚ στο ιατροτεχνολογικ προϊν και το ενεργ εµφυτεσιµο ιατρικ βοθηµα, αντιστοχωr.
3.
ταν η συσκευ αποτελε κατασκευαστικ στοιχεο 
χωριστ τεχνικ µονδα οχµατοr κατ την ννοια τηr
οδηγαr 72/245/ΕΟΚ του Συµβουλου (3), για τα ραδιοηλεκτρικ παρσιτα (ηλεκτροµαγνητικ συµβαττητα) των οχηµτων  κατασκευαστικ στοιχεο  χωριστ τεχνικ
µονδα οχµατοr κατ την ννοια του ρθρου 1 τηr οδηγαr 92/61/ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr 30r Ιουνου 1992,
περ εγκρσεωr τπου των δικκλων  τρικκλων οχηµτων
µε κινητρα (4), η συσκευ διπεται απ την παροσα οδηγα µε την επιφλαξη τηr εφαρµογr τηr οδηγαr 72/245/
ΕΟΚ  τηr οδηγαr 92/61/ΕΟΚ, αντιστοχωr.
4.
Η παροσα οδηγα δεν εφαρµζεται στον εξοπλισµ
που αναφρεται στο παρρτηµα I.
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Για τουr σκοποr τηr παροσαr οδηγαr ισχουν οι ακλουθοι ορισµο:
α) «συσκευ»: κθε εξοπλισµr που εναι ετε ραδιοεξοπλισµr ετε τηλεπικοινωνιακr τερµατικr εξοπλισµr
ετε και τα δο·
β) «τηλεπικοινωνιακr τερµατικr εξοπλισµr»: προϊν
που επιτρπει την επικοινωνα,  σχετικ κατασκευαστικ στοιχεο του, το οποο χει σχεδιαστε για να
συνδεται µεσα  µµεσα καθ’ οιονδποτε τρπο µε
διεπαφr δηµσιων τηλεπικοινωνιακν δικτων
(δηλαδ τηλεπικοινωνιακν δικτων που χρησιµοποιονται πλρωr  εν µρει για την παροχ τηλεπικοινωνιακν υπηρεσιν που εναι προσιτr στο κοιν)·
γ) «ραδιοεξοπλισµr»: προϊν  σχετικ κατασκευαστικ
στοιχεο του, το οποο εναι ικαν να αποκαταστσει
επικοινωνα µσω εκποµπr /και λψηr ραδιοκυµτων και το οποο χρησιµοποιε φσµα που χει
παραχωρηθε στιr επγειεr/δορυφορικr ραδιοεπικοινωνεr·
δ) «ραδιοκµατα»: ηλεκτροµαγνητικ κµατα συχντηταr µεταξ 9 kHz και 3 000 GHz, που µεταδδονται
στο διστηµα χωρr τεχνητ οδηγ·
ε) «∆ιεπαφ»:
i) σηµεο απληξηr δικτου, το οποο εναι να
σηµεο υλικr σνδεσηr στο οποο παρχεται στο
χρστη πρσβαση στο δηµσιο τηλεπικοινωνιακ
δκτυο, /και
ii) ερτζιαν διεπαφ που προσδιορζει τη ραδιοεπικοινωνιακ οδ µεταξ ραδιοεξοπλισµο
και οι τεχνικr προδιαγραφr τουr.
στ) «κατηγορα εξοπλισµο»: κατηγορα που προσδιορζει
συγκεκριµνουr τπουr συσκευν οι οποοι θεωρονται παρµοιοι βσει τηr παροσαr οδηγαr και τιr
διεπαφr για τιr οποεr χουν σχεδιαστε οι συσκευr.
Οι συσκευr µπορον να ανκουν σε περισστερεr τηr
µιαr κατηγορεr εξοπλισµο·

5.
Η παροσα οδηγα δεν εφαρµζεται στιr συσκευr που
χρησιµοποιονται αποκλειστικ για δραστηριτητεr που
αφορον τη δηµσια ασφλεια, την µυνα, την κρατικ

ζ) «τεχνικr φκελοr κατασκευr»: φκελοr στον οποο
περιγρφεται η συσκευ και παρχονται πληροφορεr
και επεξηγσειr για τον τρπο µε τον οποο χουν
τηρηθε οι εφαρµοστεr βασικr απαιτσειr·

(1) ΕΕ L 169 τηr 12.7.1993, σ. 1.
(2) ΕΕ L 189 τηr 20.7.1990, σ. 17· οδηγα πωr τροποποιθηκε απ
την οδηγα 93/68/ΕΚ (ΕΕ L 220 τηr 30.8.1993, σ. 1).
(3) ΕΕ L 152 τηr 6.7.1972, σ. 15· οδηγα πωr τροποποιθηκε τελευταα απ την οδηγα 95/45/ΕΚ τηr Επιτροπr (ΕΕ L 266 τηr
8.11.1995, σ. 1).
(4) ΕΕ L 225 τηr 10.8.1992, σ. 71· οδηγα πωr τροποποιθηκε απ
την πρξη προσχρησηr του 1994.

η) «εναρµονισµνο πρτυπο»: τεχνικ προδιαγραφ που
χει εγκριθε απ αναγνωρισµνο οργανισµ τυποποησηr κατπιν εντολr τηr Επιτροπr σµφωνα µε
τιr διαδικασεr που ορζει η οδηγα 98/34/ΕΚ µε
σκοπ την καθιρωση ευρωπαϊκr απατησηr, η
συµµρφωση προr την οποα δεν εναι υποχρεωτικ·
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θ) «επιβλαβr παρεµβολ»: παρεµβολ η οποα θτει σε
κνδυνο τη λειτουργα υπηρεσαr ραδιοπλογησηr 
λλων υπηρεσιν ασφαλεαr  η οποα καθ’ οιονδποτε τρπο υποβαθµζει σοβαρ, εµποδζει,  επανειληµµνα διακπτει µια ραδιοεπικοινωνιακ υπηρεσα που λειτουργε σµφωνα µε τουr εφαρµοστουr
κοινοτικοr  εθνικοr κανονισµοr.
ρθρο 3
Βασικr απαιτσειr
1.
Οι ακλουθεr βασικr απαιτσειr ισχουν για λεr τιr
συσκευr:
α) η προστασα τηr υγεαr  τηr ασφλειαr των χρηστν
καθr και οποιουδποτε λλου προσπου, συµπεριλαµβανοµνων των στχων τηr οδηγαr 73/23/ΕΟΚ, σον
αφορ τιr απαιτσειr ασφαλεαr, αλλ χωρr την επιβολ καττατου ορου τσηr·
β) οι απαιτσειr προστασαr τηr οδηγαr 89/336/ΕΟΚ,
σον αφορ την ηλεκτροµαγνητικ συµβαττητα,
2.
Ο ραδιοεξοπλισµr πρπει επιπλον να κατασκευζεται κατ τρπο που να χρησιµοποιε αποτελεσµατικ το
φσµα που χει παραχωρηθε στιr επγειεr/δορυφορικr
ραδιοεπικοινωνεr και τιr τροχιακr δυναττητεr, στε να
αποφεγονται οι επιβλαβεr παρεµβολr.
3.
Με τη διαδικασα του ρθρου 15, η Επιτροπ µπορε
να αποφασσει τι οι συσκευr ορισµνων κατηγοριν εξοπλισµο  συγκεκριµνων τπων, πρπει να κατασκευζονται κατ ττοιο τρπο στε:
α) να υπρχει διαλειτουργα µσω δικτων µε λλεr συσκευr και να µπορον να συνδονται µε διεπαφr
κατλληλου τπου σε ολκληρη την Κοιντητα /και
β) να µην βλπτονται το δκτυο  η λειτουργα του οτε
να γνεται κατχρηση των πρων του δικτου µε αποτλεσµα την απαρδεκτη υποβθµιση τηr υπηρεσαr
/και
γ) να περιλαµβνουν διασφαλσειr τηr προστασαr των
δεδοµνων προσωπικο χαρακτρα και τηr ιδιωτικr
ζωr του χρστη και του συνδροµητ, /και
δ) να υποστηρζουν ορισµνεr λειτουργεr που εξασφαλζουν την αποφυγ τηr απτηr /και
ε) να υποστηρζουν ορισµνεr λειτουργεr που εξασφαλζουν την πρσβαση σε υπηρεσεr µεσηr βοθειαr /
και
στ) να υποστηρζουν ορισµνεr λειτουργεr προκειµνου να
διευκολνεται η χρησιµοποησ τουr απ τοµα µε
ειδικr ανγκεr.
ρθρο 4
Κοινοποηση και δηµοσευση των προδιαγραφν διεπαφr
1.
Τα κρτη µλη κοινοποιον στην Επιτροπ τιr διεπαφr που χουν ρυθµσει, εφσον δεν χουν κοινοποιηθε
δυνµει των διατξεων τηr οδηγαr 98/34/ΕΚ. Η Επιτροπ,
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αφο ζητσει τη γνµη τηr επιτροπr µε τη διαδικασα του
ρθρου 15, θεσπζει την ισοδυναµα µεταξ των κοινοποιηµνων διεπαφν και καθορζει ναν αναγνωριστικ κωδικ
κατηγοραr εξοπλισµο, λεπτοµρειεr του οποου δηµοσιεονται στην Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων.
2.
Κθε κρτοr µλοr κοινοποιε στην Επιτροπ τουr
τπουr των διεπαφν που προσφρονται στο εν λγω κρτοr απ τουr φορεr εκµετλλευσηr των δηµσιων τηλεπικοινωνιακν δικτων. Τα κρτη µλη διασφαλζουν τι οι
εν λγω φορεr εκµετλλευσηr δηµοσιεουν ακριβεr και
επαρκεr τεχνικr προδιαγραφr λων αυτν των διεπαφν
πριν καταστον προσιτr στο κοιν οι υπηρεσεr που παρχονται µσω των διεπαφν αυτν, και τι δηµοσιεουν
τακτικ τιr ενηµερωµνεr προδιαγραφr. Οι προδιαγραφr
πρπει να εναι αρκετ λεπτοµερεr στε να επιτρπουν το
σχεδιασµ τηλεπικοινωνιακο τερµατικο εξοπλισµο που
µπορε να χρησιµοποιε λεr τιr υπηρεσεr που παρχονται
µσω τηr αντστοιχηr διεπαφr. Οι προδιαγραφr πρπει να
περιλαµβνουν, µεταξ λλων, λεr τιr πληροφορεr που
απαιτονται για να µπορον οι κατασκευαστr να πραγµατοποιον, κατ την επιλογ τουr, τιr σχετικr δοκιµr των
βασικν απαιτσεων που ισχουν για τον τηλεπικοινωνιακ τερµατικ εξοπλισµ. Τα κρτη µλη εξασφαλζουν
τι οι προδιαγραφr αυτr διατθενται εκολα απ τουr
φορεr εκµετλλευσηr.

ρθρο 5
Εναρµονισµνα πρτυπα
1.
Εφσον η συσκευ ανταποκρνεται στα οικεα εναρµονισµνα πρτυπα,  σε µρη των προτπων αυτν, των
οποων οι αριθµο αναφορr χουν δηµοσιευθε στην
Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων, τα
κρτη µλη τεκµαρουν τι υπρχει συµµρφωση µε τιr
βασικr απαιτσειr που αναφρονται στο ρθρο 3, πωr
καλπτονται απ τα εν λγω εναρµονισµνα πρτυπα  τα
µρη των προτπων.
2.
Σε περπτωση που κρτοr µλοr  η Επιτροπ κρνει
τι η συµµρφωση προr εναρµονισµνο πρτυπο δεν εξασφαλζει συµµρφωση προr τιr βασικr απαιτσειr που
αναφρονται στο ρθρο 3 τιr οποεr προορζεται να καλψει το πρτυπο αυτ, η Επιτροπ  το ενδιαφερµενο κρτοr µλοr θτει το ζτηµα ενπιον τηr επιτροπr.
3.
Εφσον υπρχουν ελλεψειr στα εναρµονισµνα
πρτυπα σε σχση µε τιr ουσιδειr απαιτσειr, η Επιτροπ,
αφο ζητσει τη γνµη τηr επιτροπr και σµφωνα µε τη
διαδικασα του ρθρου 14, µπορε να δηµοσιεσει στην
Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων κατευθυντριεr γραµµr για την ερµηνεα εναρµονισµνων
προτπων  τιr προϋποθσειr υπ τιr οποεr η τρηση του
συγκεκριµνου προτπου συνιστ τεκµριο συµµρφωσηr.
Μετ απ διαβολευση µε την επιτροπ και σµφωνα µε τη
διαδικασα του ρθρου 14, η Επιτροπ µπορε να αποσρει
εναρµονισµνα πρτυπα µε δηµοσευση ανακονωσηr στην
Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων.
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ρθρο 6
∆ιθεση στην αγορ
1.
Τα κρτη µλη εξασφαλζουν τι η συσκευ διατθεται στην αγορ µνον εφσον συµµορφοται προr τιr ενδεδειγµνεr βασικr απαιτσειr που προβλπονται στο ρθρο
3 και προr τιr λλεr σχετικr διατξειr τηr παροσαr οδηγαr ταν εγκαθσταται και συντηρεται κατλληλα και
χρησιµοποιεται για τον προορισµ τηr. ∆εν υπκειται σε
περαιτρω εθνικ ρθµιση σον αφορ τη διθεση στην
αγορ.
2.
Κατ τη λψη απφασηr σχετικ µε την εφαρµογ
βασικν απαιτσεων δυνµει του ρθρου 3, παργραφοr 3,
η Επιτροπ καθορζει την ηµεροµηνα εφαρµογr των
απαιτσεων. Εφσον καθορζεται τι µια κατηγορα εξοπλισµο οφελει να συµµορφνεται προr συγκεκριµνεr
βασικr απαιτσειr δυνµει του ρθρου 3 παργραφοr 3,
οποιαδποτε συσκευ τηr εν λγω κατηγοραr εξοπλισµο
τεθε για πρτη φορ στην αγορ πριν απ την ηµεροµηνα
εφαρµογr τηr σχετικr απφασηr τηr Επιτροπr µπορε να
εξακολουθσει να διατθεται στην αγορ επ ελογο χρονικ διστηµα. Τσο η ηµεροµηνα εφαρµογr σο και το
χρονικ διστηµα πρπει να καθορζονται απ την Επιτροπ µε τη διαδικασα του ρθρου 14.
3.
Tα κρτη µλη εξασφαλζουν τι ο κατασκευαστr 
το πρσωπο που εναι υπθυνο για τη διθεση τηr συσκευr
στην αγορ παρχει στο χρστη πληροφορεr για τον προορισµ τηr συσκευr, µαζ µε τη δλωση τηr πισττηταr
προr τιr βασικr απαιτσειr. Προκειµνου για ραδιοεξοπλισµ, οι πληροφορεr αυτr πρπει να επαρκον για τον
προσδιορισµ, επ τηr συσκευασαr και στιr οδηγεr χρσηr
τηr συσκευr, των κρατν µελν  τηr γεωγραφικr
περιοχr εντr ενr κρτουr µλουr που προορζεται να
χρησιµοποιηθε ο εξοπλισµr και ειδοποιον το χρστη µε
σµανση επ τηr συσκευr, που αναφρεται στο παρρτηµα
VII σηµεο 5, σον αφορ τουr δυνητικοr περιορισµοr 
απαιτσειr δειαr για τη χρση του ραδιοεξοπλισµο σε
ορισµνα κρτη µλη. Προκειµνου για τηλεπικοινωνιακ
τερµατικ εξοπλισµ, οι πληροφορεr αυτr πρπει να επαρκον για να προσδιορζονται οι διεπαφr των δηµσιων
τηλεπικοινωνιακν δικτων µε τα οποα η συσκευ χει
σχεδιαστε για να συνδεται. Οι πληροφορεr αυτr πρπει
να εµφανονται σαφr σε λεr τιr συσκευr.
4.
Στην περπτωση ραδιοεξοπλισµο που χρησιµοποιε
ζνεr συχνοττων η χρση των οποων δεν εναι εναρµονισµνη σε ολκληρη την Κοιντητα, ο κατασκευαστr  ο
εξουσιοδοτηµνοr αντιπρσωπr του που εναι εγκατεστηµνοr στην Κοιντητα  το πρσωπο που εναι υπεθυνο
για τη διθεση τηr συσκευr στην αγορ κοινοποιον, στην
εθνικ αρχ του οικεου κρτουr µλουr που εναι αρµδια
για τη διαχεριση του φσµατοr των συχνοττων, την
πρθεσ τουr για διθεση στην εθνικ αγορ του εξοπλισµο αυτο.
Η κοινοποηση αυτ εκδδεται τουλχιστον τσσεριr εβδοµδεr πριν απ τη διθεση στην αγορ του προϊντοr και
παρχει πληροφορεr για τα ραδιοχαρακτηριστικ του εξοπλισµο (ιδιατερα τιr ζνεr συχνοττων, το διστηµα
µεταξ διαλων, τον τπο τηr διαµρφωσηr και την ισχ
τηr ραδιοσυχντηταr) και τον αναγνωριστικ αριθµ του
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κοινοποιηµνου οργανισµο που αναφρεται στα παραρτµατα IV  V.
ρθρο 7
Θση σε λειτουργα και δικαωµα σνδεσηr
1.
Τα κρτη µλη επιτρπουν τη θση τηr συσκευr σε
λειτουργα για το σκοπ για τον οποο χει σχεδιαστε
ταν συµµορφοται προr τιr αντστοιχεr βασικr απαιτσειr που αναφρονται στο ρθρο 3 και τιr λοιπr σχετικr
διατξειr τηr παροσαr οδηγαr.
2.
Παρ την παργραφο 1 και µε την επιφλαξη των
προϋποθσεων που συνδονται µε την δεια παροχr τηr
σχετικr υπηρεσαr σµφωνα µε το κοινοτικ δκαιο, τα
κρτη µλη µπορον να περιορζουν τη θση σε λειτουργα
ραδιοεξοπλισµο µνο για λγουr που αφορον την αποτελεσµατικ και κατλληλη χρση του φσµατοr των ραδιοσυχνοττων, την αποφυγ επιβλαβν παρεµβολν 
θµατα δηµσιαr υγεαr.
3.
Με την επιφλαξη τηr παραγρφου 4, τα κρτη µλη
εξασφαλζουν τι οι φορεr εκµετλλευσηr των δηµοσων
τηλεπικοινωνιακν δικτων δεν αρνονται τη σνδεση
τηλεπικοινωνιακο τερµατικο εξοπλισµο σε κατλληλεr
διεπαφr για τεχνικοr λγουr, εφσον ο εν λγω εξοπλισµr συµµορφοται προr τιr εφαρµοστεr απαιτσειr του
ρθρου 3.
4.
ταν να κρτοr µλοr θεωρε τι µια συσκευ που
χει δηλωθε ωr τηροσα τιr διατξειr τηr παροσαr οδηγαr, δηµιουργε σοβαρr βλβεr σε να δκτυο  επιβλαβεr
ραδιοεπικοινωνιακr παρεµβολr  βλβη στο δκτυο  τη
λειτουργα του, µπορε να επιτρπει στο φορα εκµετλλευσηr να αρνεται τη σνδεση, να αποσυνδει  να παει
να παρχει υπηρεσα απ τη συσκευ αυτ. Τα κρτη µλη
κοινοποιον κθε ττοια δεια στην Επιτροπ, η οποα
συγκαλε την επιτροπ προκειµνου να γνωµοδοτσει.
Αφο ζητηθε η γνµη τηr επιτροπr, η Επιτροπ µπορε να
κινε τιr διαδικασεr του ρθρου 5 παργραφοι 2 και 3. Η
Επιτροπ και τα κρτη µλη δνανται να λαµβνουν και
λλα κατλληλα µτρα.
5.
Σε κτακτεr περιπτσειr οι φορεr εκµετλλευσηr µπορον να αποσυνδουν συσκευr, εφσον τοτο απαιτεται
επειγντωr για την προστασα του δικτου και εφσον
µπορε να παρασχεθε στο χρστη εναλλακτικ δυναττητα
χωρr καθυστρηση και χωρr κστοr γι’ αυτν. Οι φορεr
εκµετλλευσηr ενηµερνουν αµσωr την εθνικ αρχ που
εναι αρµδια για την εφαρµογ τηr παραγρφου 4 και του
ρθρου 9.
ρθρο 8
Ελεθερη κυκλοφορα συσκευν
1.
Τα κρτη µλη δεν απαγορεουν, περιορζουν 
θτουν εµπδια στην εµπορα και εγκατσταση στην επικρτει τουr συσκευν µε το σµα CE που αναφρεται στο
παρρτηµα VII και το οποο δηλνει τη συµµρφωσ τουr
προr λεr τιr διατξειr τηr παροσαr οδηγαr, συµπεριλαµβανοµνων των διαδικασιν για την αξιολγηση τηr πισττηταr, οι οποεr αναφρονται στο κεφλαιο II. Τοτο
ισχει µε την επιφλαξη του ρθρου 6 παργραφοr 4, του
ρθρου 7 παργραφοr 2 και του ρθρου 9 παργραφοr 5.
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2.
Σε εµπορικr εκθσειr και λλεr εκθσειr, επιδεξειr,
κ.λπ., τα κρτη µλη δεν δηµιουργον εµπδια στην παρουσαση συσκευν που δεν συµµορφνονται προr την
παροσα οδηγα, µε την προϋπθεση τι µια εµφανr
νδειξη επισηµανει µε σαφνεια τι η συγκεκριµνη
συσκευ δεν µπορε να κυκλοφορσει στο εµπριο  να
τεθε σε λειτουργα ωr του καταστε συµβατ.
3.
Στιr περιπτσειr που η συσκευ υπκειται σε λλεr
οδηγεr που αφορον λλεr πτυχr και οι οποεr επσηr
απαιτον την επισµανση µε τα αρχικ CE, η τελευταα θα
αναφρει επσηr τι η συγκεκριµνη συσκευ πληρο τιr
απαιτσειr των εν λγω λλων οδηγιν. Ωστσο, αν µα 
περισστερεr απ τιr εν λγω οδηγεr επιτρπουν στον
κατασκευαστ, κατ τη διρκεια µεταβατικr περιδου, να
επιλξει ποιεr ρυθµσειr θα εφαρµσει, το σµα CE θα
υποδεικνει τι η συσκευ πληρο τιr απαιτσειr µνο των
οδηγιν που εφαρµζει ο κατασκευαστr. Στην περπτωση
αυτ, τα στοιχεα των εφαρµοζοµνων οδηγιν, πωr δηµοσιεονται στην Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων, πρπει να αναφρονται στα συνοδευτικ γγραφα,
ανακοινσειr  οδηγεr χρσηr που απαιτονται απ τιr
ανωτρω οδηγεr.

4.
Εν η απφαση τηr παραγρφου 1 οφελεται σε ελλεψειr των εναρµονισµνων προτπων του ρθρου 5 παργραφοr 1, η Επιτροπ υποβλλει το ζτηµα στην επιτροπ
εντr διµνου. Η επιτροπ γνωµοδοτε µε τη διαδικασα
του ρθρου 14. Μετ τη διαβολευση αυτ, η Επιτροπ
ενηµερνει τα κρτη µλη για τα πορσµατ τηr και για τη
γνµη τηr ωr προr το εν τα µτρα του κρτουr µλουr
εναι αιτιολογηµνα. Εν η Επιτροπ διαπιστσει τι τα
µτρα εναι δικαιολογηµνα, κινε αµσωr τη διαδικασα
του ρθρου 5 παργραφοr 2.
5. α) Παρ τιr διατξειr του ρθρου 6, να κρτοr µλοr
µπορε, ενεργνταr σµφωνα µε τη συνθκη, ιδωr δε
µε τα ρθρα 30 και 36, να λαµβνει οποιαδποτε
κατλληλα µτρα προκειµνου:
i) να απαγορεει  να περιορζει τη διθεση στην
αγορ του /και
ii) να απαιτε την απσυρση απ την οικεα αγορ
του ραδιοεξοπλισµο, συµπεριλαµβανοµνων τπων
ραδιοεξοπλισµο, ο οποοr χει προκαλσει  ο
οποοr ευλγωr πιστεεται τι θα προκαλσει επιβλαβεr παρεµβολr, συµπεριλαµβανοµνων των
παρεµβολν µε τιr υφιστµενεr  προβλεπµενεr
υπηρεσεr σε εθνικr κατανεµµενεr ζνεr
συχνοττων.

ρθρο 9
∆ιασφαλσειr
1.
Σε περπτωση που να κρτοr µλοr εκτιµ τι
συσκευ που εµππτει στο πεδο εφαρµογr τηr παροσαr
οδηγαr δεν συµµορφοται προr τιr απαιτσειr τηr παροσαr οδηγαr, λαµβνει λα τα κατλληλα µτρα στην επικρτει του για την απσυρση τηr συσκευr απ την αγορ
 την υπηρεσα, την απαγρευση τηr διθεσr τηr στην
αγορ  τηr θσηr σε λειτουργα  τον περιορισµ τηr
ελεθερηr κυκλοφοραr τηr.
2.
Το ενδιαφερµενο κρτοr µλοr κοινοποιε πραυτα
στην Επιτροπ τα µτρα αυτ, εξηγνταr τουr λγουr που
το οδγησαν στην απφαση αυτ και εκθτονταr κατ
πσον η µη συµµρφωση οφελεται:
α) σε εσφαλµνη εφαρµογ των εναρµονισµνων προτπων
του ρθρου 5 παργραφοr 1·
β) σε ελλεψειr των εναρµονισµνων προτπων του ρθρου
5 παργραφοr 1·
γ) σε µη τρηση των απαιτσεων του ρθρου 3, ταν η
συσκευ δεν συµµορφοται προr τα εναρµονισµνα
πρτυπα του ρθρου 5 παργραφοr 1·
3.
Εν τα µτρα που αναφρονται στην παργραφο 1
οφελονται σε λανθασµνη εφαρµογ των εναρµονισµνων
προτπων του ρθρου 5 παργραφοr 1  σε µη τρηση των
απαιτσεων που αναφρονται στο ρθρο 3 ταν η συσκευ
δεν πληρο τα εναρµονισµνα πρτυπα του ρθρου 5 παργραφοr 1, η Επιτροπ συµβουλεεται το συντοµτερο
δυνατ τουr ενδιαφεροµνουr. Η Επιτροπ ενηµερνει
αµσωr τα κρτη µλη, για τα πορσµατ τηr και για τη
γνµη τηr ωr προr το εν τα µτρα εναι αιτιολογηµνα,
εντr δο µηνν απ την κοινοποηση των εν λγω µτρων
στην Επιτροπ.
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β)

ταν να κρτοr µλοr λαµβνει µτρα σµφωνα µε
το στοιχεο α), ενηµερνει αµσωr την Επιτροπ για
τα µτρα αυτ, αναφρονταr τουr λγουr για τουr
οποουr τα λαβε.

6.
ταν να κρτοr µλοr κοινοποιε στην Επιτροπ
µτρο το οποο αναφρεται στιr παραγρφουr 1  5, η
τελευταα ενηµερνει σχετικ τα λλα κρτη µλη και
καλε σε διαβολευση την επιτροπ σχετικ µε το θµα.
Εφσον, µετ απ µια ττοια διαβολευση, η Επιτροπ
θεωρε τι:
 το µτρο εναι δικαιολογηµνο, ενηµερνει αµσωr σχετικ τσο το κρτοr µλοr που λαβε την πρωτοβουλα
σο και τα λλα κρτη µλη·
 το µτρο εναι αδικαιολγητο, ενηµερνει αµσωr σχετικ το κρτοr µλοr που λαβε την πρωτοβουλα και
του ζητε να αποσρει το µτρο.
7.
Η Επιτροπ τηρε στοιχεα των περιπτσεων που
χουν κοινοποισει τα κρτη µλη και τουr τα παρχει
κατπιν σχετικr αιτσεωr.
ΚΕVΑΛΑIΟ II
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ

ρθρο 10
∆ιαδικασεr για την αξιολγηση τηr πισττηταr
1.
Οι προσδιοριζµενεr στο παρν ρθρο διαδικασεr για
την αξιολγηση τηr πισττηταr πρπει να χρησιµοποιονται
για απδειξη τηr συµµρφωσηr τηr συσκευr προr λεr τιr
συναφεr βασικr απαιτσειr του ρθρου 3.
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2.
Ανλογα µε την επιθυµα του κατασκευαστ, αντ των
διαδικασιν που αναφρονται παρακτω, η συµµρφωση
τηr συσκευr προr τιr βασικr απαιτσειr του ρθρου 3
παργραφοr 1 στοιχεα α) και β) µπορε να αποδεικνεται
µε τιr διαδικασεr που ορζονται στην οδηγα 73/23/ΕΟΚ
και στην οδηγα 89/336/ΕΟΚ αντιστοχωr, ταν η συσκευ
εµππτει στο πεδο εφαρµογr των οδηγιν αυτν.
3.
Ο τηλεπικοινωνιακr τερµατικr εξοπλισµr ο οποοr
δεν χρησιµοποιε το φσµα που χει παραχωρηθε στιr
επγειεr/δορυφορικr ραδιοεπικοινωνεr και οι δκτεr
ραδιοεξοπλισµο υπκεινται, κατ’ επιλογν του κατασκευαστ, στιr διαδικασεr που περιγρφονται στα
παραρτµατα II, IV  V.
4.
ταν ναr κατασκευαστr εφαρµζει τα εναρµονισµνα πρτυπα του ρθρου 5 παργραφοr 1, ο ραδιοεξοπλισµr που δεν εµππτει στο πεδο εφαρµογr τηr παραγρφου 3 υπκειται, κατ’ επιλογν του κατασκευαστ, στιr
διαδικασεr που περιγρφονται στα παραρτµατα III, IV 
V.
5.
ταν ναr κατασκευαστr δεν εφαρµζει  εφαρµζει
µνο εν µρει τα εναρµονισµνα πρτυπα του ρθρου 5
παργραφοr 1, ο ραδιοεξοπλισµr που δεν εµππτει στο
πεδο εφαρµογr τηr παραγρφου 3 του παρντοr ρθρου
υπκειται, κατ’ επιλογν του κατασκευαστ, στιr διαδικασεr που περιγρφονται στα παραρτµατα IV  V.
6.
Τα σχετικ µε τιr διαδικασεr αξιολγησηr τηr πισττηταr βιβλα και αλληλογραφα που αναφρονται στιr
παραγρφουr 2 ωr 5 συντσσονται σε επσηµη γλσσα
του κρτουr µλουr στο οποο διεξγεται η διαδικασα  σε
γλσσα αποδεκτ απ τον συγκεκριµνο κοινοποιηµνο
οργανισµ.

ρθρο 11
Κοινοποιηµνοι οργανισµο και εποπτεουσεr αρχr
1.
Τα κρτη µλη κοινοποιον στην Επιτροπ τουr οργανισµοr που χουν καθορσει για την σκηση των σχετικν
καθηκντων που αναφρονται στο ρθρο 10. Τα κρτη
µλη εφαρµζουν τα κριτρια του παραρτµατοr VI για την
αξιολγηση των οργανισµν που πρκειται να καθορσουν.
2.
Τα κρτη µλη κοινοποιον στην Επιτροπ τιr εγκατεστηµνεr στην επικρτει τουr αρχr που διεξγουν τα
καθκοντα εποπτεαr που αφορον τη λειτουργα τηr
παροσαr οδηγαr.
3.
Η Επιτροπ δηµοσιεει στην Επσηµη Εφηµερδα των
Ευρωπαϊκν Κοινοττων κατλογο των κοινοποιηµνων
οργανισµν, καθr και των αναγνωριστικν αριθµν τουr
και των καθηκντων για τα οποα χουν κοινοποιηθε. Η
Επιτροπ δηµοσιεει επσηr στην Επσηµη Εφηµερδα των
Ευρωπαϊκν Κοινοττων κατλογο των εποπτευουσν
αρχν. Τα κρτη µλη παρχουν στην Επιτροπ λεr τιr
απαιτοµενεr πληροφορεr για την ενηµρωση των καταλγων αυτν.
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ΚΕVΑΛΑIΟ III

ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ CE ΚΑΙ ΕΠΙΓΡΑVΕΣ

ρθρο 12
Σµανση CE
1.
Συσκευ που συµµορφοται προr λεr τιr συναφεr
βασικr απαιτσειr φρει την αναφερµενη στο παρρτηµα
VII σµανση πισττηταr CE. Η σµανση τθεται υπ την
ευθνη του κατασκευαστ, του εξουσιοδοτηµνου αντιπροσπου του εντr τηr Κοιντηταr  του προσπου που
εναι υπεθυνο για τη διθεση τηr συσκευr στην αγορ.
ταν χρησιµοποιονται οι διαδικασεr που καθορζονται
στα παραρτµατα III, IV  V, η σµανση συνοδεεται απ
τον αναγνωριστικ αριθµ του κοινοποιηµνου οργανισµο
που αναφρεται στην παργραφο 1 του ρθρου 11. Επιπλον ο ραδιοεξοπλισµr, πρπει να συνοδεεται απ
αναγνωριστικ κωδικ κατηγοραr εξοπλισµο, εφσον του
χει αποδοθε ττοιοr κωδικr. Επ του εξοπλισµο δναται
να τοποθετηθε οποιαδποτε λλη σµανση υπ την προϋπθεση τι δεν µεινεται η οραττητα και αναγνωσιµτητα
τηr σµανσηr CE.
2.
Καµι συσκευ, ανεξαρττωr τηr συµµρφωσr τηr µε
τιr συναφεr βασικr απαιτσειr, δεν πρπει να φρει λλη
σµανση που εναι δυνατν να παραπλανσει τρτουr, σον
αφορ τη σηµασα και τη µορφ τηr καθοριζµενηr στο
παρρτηµα VII σµανσηr CE.
3.
Το αρµδιο κρτοr µλοr λαµβνει τα ενδεδειγµνα
µτρα εναντον οποιουδποτε επιθτει σµανση που δεν
συµµορφοται µε τιr παραγρφουr 1 και 2 του παρντοr
ρθρου. Σε περπτωση που δεν εναι δυνατr ο προσδιορισµr του προσπου που χει επιθσει τη σµανση, εναι
δυνατν να λαµβνονται µτρα κατ’ εκενου που ταν κτοχοr τηr συσκευr ταν αποκαλφθηκε µη συµµρφωση.
4.
Η συσκευ προσδιορζεται απ τον κατασκευαστ
µσω του τπου, τηr παρτδαr /και των αριθµν σειρr
καθr και µσω τηr επωνυµαr του κατασκευαστ  του
προσπου που εναι υπεθυνο για τη διθεση τηr συσκευr
στην αγορ.
ΚΕVΑΛΑIΟ IV
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ρθρο 13
Συγκρτηση τηr επιτροπr
Η Επιτροπ επικουρεται απ την επιτροπ αξιολγησηr τηr
πισττηταr και εποπτεαr τηr τηλεπικοινωνιακr αγορr
(TCAM), την οποα αποτελον αντιπρσωποι των κρατν
µελν και τηr οποαr προεδρεει ο αντιπρσωποr τηr Επιτροπr.
ρθρο 14
∆ιαδικασα συµβουλευτικr επιτροπr
1.
Η γνµη τηr επιτροπr ζητεται επ των θεµτων που
αναφρονται στο ρθρο 5, στο ρθρο 6 παργραφοr 2, στο
ρθρο 7 παργραφοr 4, στο ρθρο 9 παργραφοr 4 και στο
παρρτηµα VII σηµεο 5.
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2.
Η Επιτροπ ζητ, περιοδικ, τη γνµη τηr επιτροπr
σχετικ µε τα καθκοντα εποπτεαr τηr εφαρµογr τηr
παροσαr οδηγαr και, εφσον εναι σκπιµο, εκδδει κατευθυντριεr γραµµr για το θµα αυτ.
3.
Ο αντιπρσωποr τηr Επιτροπr υποβλλει στην εν
λγω επιτροπ σχδιο των µτρων που πρκειται να
ληφθον. Η επιτροπ διατυπνει τη γνµη τηr για το σχδιο αυτ, µσα σε προθεσµα που µπορε να ορσει ο πρεδροr ανλογα µε τον επεγοντα χαρακτρα του θµατοr
και, αν χρειασθε, προβανει σε ψηφοφορα.
Η γνµη καταχωρεται στα πρακτικ. Επιπλον, κθε κρτοr µλοr χει το δικαωµα να ζητσει να καταχωρηθε η
θση του στα πρακτικ.
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ΚΕVΑΛΑIΟ V

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ρθρο 16
Τρτεr χρεr
1.
Τα κρτη µλη µπορον να ενηµερνουν την Επιτροπ για τιr τυχν γενικr δυσκολεr που αντιµετωπζουν,
εκ του νµου  εκ των πραγµτων, οι κοινοτικr επιχειρσειr σον αφορ τη δυναττητα διθεσηr στην αγορ
τρτων χωρν, και οι οποεr τουr χουν επισηµανθε.

Η Επιτροπ λαµβνει ιδιατερα υπψη τη γνµη τηr επιτροπr και την ενηµερνει για τον τρπο µε τον οποο
λαβε υπψη τη γνµη αυτ, αποφασζει δε εντr µηνr
αφο λβει τη γνωµοδτηση τηr επιτροπr.

2.
ποτε η Επιτροπ ενηµερνεται σχετικ µε ττοιεr
δυσκολεr, µπορε, εφσον χρειζεται, να υποβλλει προτσειr στο Συµβολιο για κατλληλη εντολ για τη διαπραγµτευση συγκρσιµων δικαιωµτων για κοινοτικr επιχειρσειr στιr εν λγω τρτεr χρεr. Το Συµβολιο αποφασζει
µε ειδικ πλειοψηφα.

4.
Η Επιτροπ χει περιοδικr διαβουλεσειr µε τουr
εκπροσπουr των παροχν των τηλεπικοινωνιακν
δικτων, µε τουr καταναλωτr και τουr κατασκευαστr.
Ενηµερνει τακτικ την επιτροπ σχετικ µε τα αποτελσµατα των εν λγω διαβουλεσεων.

3.
Τα µτρα που λαµβνονται δυνµει τηr παραγρφου 2
δεν θγουν τιr υποχρεσειr τηr Κοιντηταr και των κρατν
µελν δυνµει των σχετικν διεθνν συµφωνιν.
ρθρο 17

ρθρο 15
∆ιαδικασα κανονιστικr επιτροπr
1.
Παρ τιr διατξειr του ρθρου 14, σον αφορ τα
θµατα που καλπτονται απ το ρθρο 3 παργραφοr 3 και
το ρθρο 4 παργραφοr 1, εφαρµζεται η ακλουθη διαδικασα.
2.
Ο αντιπρσωποr τηr Επιτροπr υποβλλει στην εν
λγω επιτροπ σχδιο των ληπτων µτρων. Η επιτροπ
διατυπνει τη γνµη τηr για το σχδιο αυτ µσα σε
προθεσµα που µπορε να ορσει ο πρεδροr ανλογα µε
τον επεγοντα χαρακτρα του θµατοr. Αποφασζει µε την
πλειοψηφα που προβλπει το ρθρο 148 παργραφοr 2 τηr
συνθκηr για την κδοση των αποφσεων που καλεται να
λβει το Συµβολιο βσει προτσεωr τηr Επιτροπr. Κατ
την ψηφοφορα στην επιτροπ, οι ψφοι των αντιπροσπων
των κρατν µελν σταθµζονται σµφωνα µε το προαναφερµενο ρθρο. Ο πρεδροr δεν ψηφζει.
3.
Η Επιτροπ θεσπζει τα σχεδιαζµενα µτρα ταν
αυτ εναι σµφωνα µε τη γνµη τηr επιτροπr.
ταν τα σχεδιαζµενα µτρα δεν εναι σµφωνα µε τη
γνµη τηr επιτροπr  ελλεψει γνµηr, η Επιτροπ υποβλλει χωρr καθυστρηση στο Συµβολιο πρταση σχετικ
µε τα ληπτα µτρα. Το Συµβολιο αποφασζει µε ειδικ
πλειοψηφα.
Αν το Συµβολιο δεν αποφανθε εντr τριν µηνν απ την
υποβολ τηr πρτασηr, η Επιτροπ θεσπζει τα προτεινµενα µτρα.

Ανασκπηση και εκθσειr
Η Επιτροπ εξετζει την εφαρµογ τηr παροσαr οδηγαr
και υποβλλει σχετικ κθεση προr το Ευρωπαϊκ Κοινοβολιο και το Συµβολιο, καταρχr στιr 7 Οκτωβρου 2000
το αργτερο και, εφεξr, αν τριετα. Στην κθεση πραγµατοποιεται επισκπηση τηr προδου στην κατρτιση σχετικν προτπων, καθr και οποιωνδποτε προβληµτων
που χουν ανακψει στην πορεα τηr εφαρµογr. Στην
κθεση σκιαγραφονται επσηr οι δραστηριτητεr τηr επιτροπr, αξιολογεται η προδοr στην επτευξη ανοικτr
ανταγωνιστικr αγορr για συσκευr σε κοινοτικ εππεδο
και εξετζεται µε ποιο τρπο θα πρπει να αναπτυχθε το
κανονιστικ πλασιο για την εµπορα και τη θση σε λειτουργα τηr συσκευr κατ τρπο στε να:
α) διασφαλζεται η επτευξη ενr συνεκτικο συστµατοr
σε κοινοτικ εππεδο για λεr τιr συσκευr·
β) καθσταται δυνατ η σγκλιση στον τοµα των τηλεπικοινωνιν, τον οπτικοακουστικ τοµα και τον τοµα
τηr τεχνολογαr τηr πληροφοραr·
γ) επιτρπεται η εναρµνιση των κανονιστικν µτρων σε
διεθνr εππεδο.
Εξετζεται, ιδωr, κατ πσον εναι ακµη απαρατητεr οι
βασικr απαιτσειr για λεr τιr κατηγορεr των καλυπτµενων συσκευν και κατ πσον οι διαδικασεr του
παραρτµατοr IV, τρτο εδφιο, εξασφαλζουν την τρηση
των βασικν απαιτσεων για τιr συσκευr που εµππτουν
στο εν λγω παρρτηµα. Εν χρειαστε, µπορε να προταθον περαιτρω µτρα στην κθεση για την πλρη υλοποηση του στχου τηr οδηγαr.
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ρθρο 18
Μεταβατικr διατξειr
1.
Τα πρτυπα δυνµει τηr οδηγαr 73/23/ΕΟΚ  τηr
οδηγαr 89/336/ΕΟΚ, οι παραποµπr των οποων χουν
δηµοσιευθε στην Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν
Κοινοττων, µπορον να χρησιµοποιονται ωr βση για
τεκµριο πισττηταr προr τιr βασικr απαιτσειr που αναφρονται στο ρθρο 3 παργραφοr 1 στοιχεα α) και β). Οι
κοινο τεχνικο κανονισµο δυνµει τηr οδηγαr 98/13/ΕΚ,
οι παραποµπr των οποων χουν δηµοσιευθε στην
Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων, δνανται να χρησιµοποιονται ωr βση για τεκµριο πισττηταr προr τιr λλεr σχετικr βασικr απαιτσειr που
αναφρονται στο ρθρο 3. Η Επιτροπ δηµοσιεει στην
Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων κατλογο παραποµπν στα πρτυπα αυτ αµσωr µετ την
ναρξη ισχοr τηr παροσαr οδηγαr.
2.
Τα κρτη µλη δεν εµποδζουν τη διθεση στην αγορ
και τη θση σε λειτουργα συσκευν οι οποεr συµµορφνονται µε τιr διατξειr τηr οδηγαr 98/13/ΕΚ  καννων
που ισχουν στην επικρτει τουr και οι οποεr εχαν
διατεθε για πρτη φορ στην αγορ πριν απ την ναρξη
ισχοr τηr παροσαr οδηγαr  το αργτερο δο τη µετ
την ναρξη ισχοr τηr παροσαr οδηγαr.
3.
Εκτr των βασικν απαιτσεων του ρθρου 3 παργραφοr 1, τα κρτη µλη µπορον να ζητσουν την δεια
να συνεχσουν, για περοδο τριντα µηνν το πολ µετ
την ηµεροµηνα που αναφρεται στην πρτη περοδο του
ρθρου 19 παργραφοr 1 και σµφωνα µε τιr διατξειr τηr
συνθκηr, να απαιτον οι τηλεπικοινωνιακο τερµατικο
εξοπλισµο να µην εναι ικανο να προκαλσουν απαρδεκτη χειροτρευση µιαr υπηρεσαr φωνητικr τηλεφωναr
προσιτr εντr του πλαισου τηr καθολικr υπηρεσαr πωr
ορζεται στην οδηγα 98/10/ΕΚ.
Τα κρτη µλη ενηµερνουν την Επιτροπ σχετικ µε τουr
λγουr για τουr οποουr ζητον τη συνχιση τηr ισχοr
µιαr ττοιαr απατησηr, την ηµεροµηνα κατ την οποα η
απατηση αυτ δεν ισχει πλον για τη συγκεκριµνη
υπηρεσα και τα µτρα που προτθενται να λβουν προκειµνου να τηρηθε η εν λγω προθεσµα. Η Επιτροπ εξετζει το ατηµα λαµβνονταr υπψη την κατσταση στο
συγκεκριµνο κρτοr µλοr και την ανγκη εξασφλισηr
ενr συνεκτικο κανονιστικο περιβλλοντοr σε κοινοτικ
εππεδο, ενηµερνει δε τα κρτη µλη κατ πσον θεωρε
τι η κατσταση στο συγκεκριµνο κρτοr µλοr δικαιολογε µια ττοια συνχιση και, αν ναι, ωr πτε δικαιολογεται η συνχιση αυτ.
ρθρο 19
Μεταφορ στο εθνικ δκαιο
1.
Τα κρτη µλη, το αργτερο µχρι τιr 7 Απριλου
2000, θεσπζουν και δηµοσιεουν τιr αναγκαεr νοµοθετικr, κανονιστικr και διοικητικr διατξειr, για να
συµµορφωθον µε την παροσα οδηγα. Ενηµερνουν
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αµσωr την Επιτροπ σχετικ. Εφαρµζουν τιr διατξειr
αυτr απ τιr 8 Απριλου 2000.
Οι διατξειr αυτr, ταν θεσπζονται απ τα κρτη µλη,
αναφρονται στην παροσα οδηγα  συνοδεονται απ την
αναφορ αυτ κατ την επσηµη δηµοσευσ τουr. Οι λεπτοµερεr διατξειr για την αναφορ αυτ καθορζονται
απ τα κρτη µλη.
2.
Τα κρτη µλη ανακοιννουν στην Επιτροπ το κεµενο των ουσιωδν διατξεων εσωτερικο δικαου τιr
οποεr θεσπζουν στον τοµα που διπεται απ την
παροσα οδηγα.
ρθρο 20
Κατργηση
1.
Η οδηγα 98/13/ΕΚ καταργεται απ τιr 8 Απριλου
2000.
2.
Η παροσα οδηγα δεν αποτελε ειδικ οδηγα κατ
την ννοια του ρθρου 2 παργραφοr 2 τηr οδηγαr 89/336/
ΕΟΚ. Οι διατξειr τηr οδηγαr 89/336/ΕΟΚ δεν εφαρµζονται στιr συσκευr που εµππτουν στο πεδο εφαρµογr τηr
παροσαr οδηγαr, µε εξαρεση τιr απαιτσειr προστασαr
του ρθρου 4 και του παραρτµατοr III και τη διαδικασα
αξιολγησηr τηr πισττηταr του ρθρου 10 παργραφοι 1
και 2 και του παραρτµατοr I τηr οδηγαr 89/336/ΕΟΚ,
απ τιr 8 Απριλου 2000.
3.
Οι διατξειr τηr οδηγαr 73/23/ΕΟΚ δεν εφαρµζονται στιr συσκευr που εµππτουν στο πεδο εφαρµογr τηr
παροσαr οδηγαr, µε εξαρεση τουr στχουr που αφορον
τιr απαιτσειr ασφαλεαr του ρθρου 2 και του παραρτµατοr I και τη διαδικασα αξιολγησηr τηr πισττηταr του
παραρτµατοr III τµµα Β και του παραρτµατοr IV τηr
οδηγαr 73/23/ΕΟΚ, απ τιr 8 Απριλου 2000.
ρθρο 21
ναρξη ισχοr
Η παροσα οδηγα αρχζει να ισχει την ηµρα τηr δηµοσευσr τηr στην Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων.
ρθρο 22
Αποδκτεr
Η παροσα οδηγα απευθνεται στα κρτη µλη.
Βρυξλλεr, 9 Μαρτου 1999.
Για το Ευρωπαϊκ
Κοινοβολιο

Για το Συµβολιο

Ο Πρεδροr

Ο Πρεδροr

J. M. GIL-ROBLES

W. RIESTER
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Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ ΟΠΩΣ ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΤΑΙ ΣΤΟ
ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡΑΓΡΑVΟΣ 4

1. Ραδιοεξοπλισµr που χρησιµοποιεται απ ραδιοερασιτχνεr κατ την ννοια του ρθρου 1 ορισµr 53, του
κανονισµο περ ραδιοεπικοινωνιν τηr διεθνοr νωσηr τηλεπικοινωνιν (ITU), εκτr εν ο εξοπλισµr
διατθεται στο εµπριο.
Σνολα τοιµα προr συναρµολγηση («Κιτ»)  εξαρτµατα προr συναρµολγηση απ ραδιοερασιτχνεr, καθr
επσηr εµπορικr εξοπλισµr τροποποιηµνοr για χρση απ ραδιοερασιτχνεr, δεν θεωρονται εξοπλισµr για
εµπορικ διθεση.
2. Eξοπλισµr που εµππτει στο πεδο εφαρµογr τηr οδηγαr 96/98/ΕΚ του Συµβουλου, τηr 20r ∆εκεµβρου
1996, σχετικ µε τον εξοπλισµ πλοων (1).
3. Καλωδισειr και συρµατσειr.
4. Ραδιοεξοπλισµr µε ικαντητα µνο λψηr, που χρησιµοποιεται αποκλειστικ για τη λψη ραδιοφωνικν και
τηλεοπτικν εκποµπν.
5. Προϊντα, συσκευr και συστατικ µρη κατ την ννοια του ρθρου 2 του κανονισµο (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91
του Συµβουλου, τηr 16ηr ∆εκεµβρου 1991, για την εναρµνιση τεχνικν καννων και διοικητικν διαδικασιν στον τοµα τηr πολιτικr αεροποραr (2).
6. Εξοπλισµr και συστµατα διαχερισηr τηr εναριαr κυκλοφοραr κατ την ννοια του ρθρου 1 τηr οδηγαr
93/65/ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr 19ηr Iουλου 1993, σχετικ µε τον καθορισµ και τη χρησιµοποηση
συµβατν τεχνικν προδιαγραφν για την προµθεια τεχνικο εξοπλισµο και συστηµτων διαχερισηr τηr
εναριαr κυκλοφοραr (3).

(1) ΕΕ L 46 τηr 17.2.1997, σ. 25.
(2) ΕΕ L 373 τηr 31.12.1991, σ. 4· κανονισµr πωr τροποποιθηκε απ τον κανονισµ (ΕΚ) αριθ 2176/96 τηr Επιτροπr (ΕΕ
L 291 τηr 14.11.1996, σ. 15).
(3) ΕΕ L 187 τηr 29.7.1993, σ. 52· οδηγα πωr τροποποιθηκε τελευταα απ την οδηγα 97/15/ΕΚ τηr Επιτροπr (ΕΕ L 95
τηr 10.4.1997, σ. 16).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑVΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 10
ΠΑΡΑΓΡΑVΟΣ 3
Εντητα Α (εσωτερικr λεγχοr παραγωγr)
1. Στην παροσα εντητα περιγρφεται η διαδικασα βσει τηr οποαr ο κατασκευαστr  ο εγκατεστηµνοr
εντr τηr Κοιντηταr εξουσιοδοτηµνοr αντιπρσωπr του, ο οποοr φρει τιr καθοριζµενεr στο σηµεο 2
υποχρεσειr, εξασφαλζει και δηλνει τι τα εν λγω προϊντα καλπτουν τιr ισχουσεr γι’ αυτ απαιτσειr
τηr παροσαr οδηγαr. Ο κατασκευαστr  ο εγκατεστηµνοr εντr τηr Κοιντηταr εξουσιοδοτηµνοr αντιπρσωπr του πρπει να επιθτει τη σµανση CE σε κθε προϊν και να συντσσει γγραφη δλωση
συµµρφωσηr.
2. Ο κατασκευαστr οφελει να καταρτζει την περιγραφµενη στο σηµεο 4 τεχνικ τεκµηρωση· ο διοr ο
κατασκευαστr  ο εγκατεστηµνοr εντr τηr Κοιντηταr εξουσιοδοτηµνοr αντιπρσωπr του, πρπει να
διατηρε την εν λγω τεκµηρωση στη διθεση των οικεων εθνικν αρχν οιουδποτε κρτουr µλουr για
περπτωση επιθερησηr επ χρονικ διστηµα τουλχιστον δκα ετν απ την κατασκευ του τελευταου
προϊντοr.
3. Σε περπτωση που οτε ο κατασκευαστr οτε ο εξουσιοδοτηµνοr αντιπρσωπr του εναι εγκατεστηµνοι
εντr τηr Κοιντηταr, η υποχρωση διατρησηr του τεχνικο φακλου εναι ευθνη του προσπου που θτει το
προϊν στην κοινοτικ αγορ.
4. Η τεχνικ τεκµηρωση πρπει να επιτρπει την αξιολγηση τηr πισττηταr του προϊντοr προr τιr βασικr
απαιτσειr. Πρπει να καλπτει τη µελτη, την κατασκευ και τη λειτουργα του προϊντοr και να περιχει
ειδικτερα:
 γενικ περιγραφ του προϊντοr,
 τη µελτη και τα κατασκευαστικ σχδια και σχµατα των εξαρτηµτων, κατασκευαστικν υποσυστηµτων, κυκλωµτων κ.λπ.,
 τιr απαρατητεr περιγραφr και επεξηγσειr για την κατανηση των εν λγω σχεδων και σχηµτων και
για τη λειτουργα του προϊντοr,
 κατλογο των αναφεροµνων στο ρθρο 5 προτπων που ισχουν εν λω  εν µρει, καθr και περιγραφr
και επεξηγσειr των λσεων που χουν επιλεχθε για την κλυψη των βασικν απαιτσεων τηr οδηγαr, σε
περπτωση που τα εν λγω αναφερµενα στο ρθρο 5 πρτυπα δεν χουν εφαρµοστε  δεν υφστανται,
 αποτελσµατα υπολογισµο τηr µελτηr, διεξαχθεσεr εξετσειr κ.λπ.,
 εκθσειr δοκιµν.
5. Ο κατασκευαστr  ο εξουσιοδοτηµνοr αντιπρσωπr του πρπει να τηρον αντγραφο τηr δλωσηr πισττηταr στο φκελο τηr τεχνικr τεκµηρωσηr.
6. Ο κατασκευαστr πρπει να λαµβνει λα τα απαρατητα µτρα στε κατ τη διαδικασα παραγωγr να
εξασφαλζεται η συµµρφωση των κατασκευαζοµνων προϊντων προr την αναφερµενη στο σηµεο 2 τεχνικ
τεκµηρωση καθr και προr τιr απαιτσειr τηr παροσαr οδηγαr που ισχουν γι’ αυτ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑVΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 10
ΠΑΡΑΓΡΑVΟΣ 4
(Εσωτερικr λεγχοr παραγωγr και ειδικr δοκιµr συσκευν) (1)
Το παρν παρρτηµα αποτελεται απ το παρρτηµα II και απ την ακλουθη συµπληρωµατικ απατηση:
Για κθε τπο συσκευr, οι ουσιδειr σειρr ραδιοδοκιµν πρπει να διεξγονται απ τον κατασκευαστ  για
λογαριασµ του. Ο προσδιορισµr των σειρν των δοκιµν που θεωρονται ουσιδειr εναι αρµοδιτητα του
κοινοποιηµνου οργανισµο που επιλγει ο κατασκευαστr, εκτr απ τιr περιπτσειr που οι σειρr των
δοκιµν καθορζονται στα εναρµονισµνα πρτυπα. Ο κοινοποιηµνοr οργανισµr λαµβνει δεντωr υπψη τιr
προηγοµενεr αποφσειr που ελφθησαν απ κοινο απ τουr κοινοποιηµνουr οργανισµοr.
Ο κατασκευαστr  ο εξουσιοδοτηµνοr αντιπρσωπr του που εναι εγκατεστηµνοr στην Κοιντητα  το
πρσωπο που εναι υπεθυνο για την διθεση τηr συσκευr στην αγορ δηλνει τι οι εν λγω δοκιµr χουν
διεξαχθε και τι η συσκευ συµµορφνεται προr τιr βασικr απαιτσειr και τοποθετε τον αναγνωριστικ
αριθµ του κοινοποιηµνου οργανισµο κατ τη διρκεια τηr διαδικασαr παραγωγr.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑVΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΠΑΡΑΓΡΑVΟΣ 5
(Τεχνικr φκελοr κατασκευr)
Το παρν παρρτηµα αποτελεται απ το παρρτηµα III και απ την ακλουθη συµπληρωµατικ απατηση:
Η τεχνικ τεκµηρωση που περιγρφεται στο σηµεο 4 του παραρτµατοr II και η δλωση πισττηταr προr
συγκεκριµνεr σειρr ραδιοδοκιµν που περιγρφεται στο παρρτηµα III αποτελον τον τεχνικ φκελο κατασκευr.
Ο κατασκευαστr, ο εξουσιοδοτηµνοr αντιπρσωπr του που εναι εγκατεστηµνοr στην Κοιντητα  το
πρσωπο που εναι υπεθυνο για τη διθεση τηr συσκευr στην αγορ, υποβλλει το φκελο σε ναν 
περισστερουr κοινοποιηµνουr οργανισµοr κθε ναr απ τουr κοινοποιηµνουr οργανισµοr ενηµερνεται για
τουr λλουr που χουν λβει το φκελο.
Ο κοινοποιηµνοr οργανισµr εξετζει το φκελο και εν κρνει τι δεν χει αποδειχθε τι πληρονται οι
απαιτσειr τηr παροσαr οδηγαr, ο κοινοποιηµνοr οργανισµr δναται να διατυπσει γνµη προr τον κατασκευαστ, τον αντιπρσωπ του  το πρσωπο που εναι υπεθυνο για τη διθεση τηr συσκευr στην αγορ και
ενηµερνει αντστοιχα τουr λλουr κοινοποιηµνουr οργανισµοr που χουν λβει το φκελο. Η γνµη αυτ
δδεται εντr τεσσρων εβδοµδων απ την παραλαβ του φακλου απ τον κοινοποιηµνο οργανισµ. Με την
παραλαβ τηr γνµηr αυτr  µετ την παρλευση τηr προθεσµαr των τεσσρων εβδοµδων, η συσκευ µπορε
να διατθεται στην αγορ µε την επιφλαξη του ρθρου 6 παργραφοr 4 και του ρθρου 9 παργραφοr 5.
Ο κατασκευαστr  ο εγκατεστηµνοr στην Κοιντητα εξουσιοδοτηµνοr αντιπρσωπr του  το πρσωπο που
εναι υπεθυνο γαι τη διθεση τηr συσκευr στην αγορ διατηρε το φκελο στη διθεση των εθνικν αρχν
κθε κρτουr µλουr για επιθερηση τουλχιστον επ δκα τη απ την κατασκευ τηr τελευτααr συσκευr.

(1) Παρρτηµα που βασζεται στην Εντητα Α µε πρσθετεr απαιτσειr που προσιδιζoυν στον τοµα αυτν.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
∆ιαδικασα αξιολγησηr τηr πισττηταr που αναφρεται στο ρθρο 10
Πλρηr διασφλιση ποιτηταr

1.

Πλρηr διασφλιση ποιτηταr λγεται η διαδικασα κατ την οποα ο κατασκευαστr ο οποοr πληρο τιr
υποχρεσειr του σηµεου 2, βεβαινει και δηλνει τι τα συγκεκριµνα προϊντα πληρον τιr απαιτσειr τηr
οδηγαr που ισχουν γι’ αυτ. Ο κατασκευαστr επιθτει σε κθε προϊν τη σµανση που αναφρεται στο
ρθρο 12 παργραφοr 1 και συντσσει γραπτ δλωση πισττηταr.

2.

Ο κατασκευαστr εφαρµζει εγκεκριµνο σστηµα ποιτηταr για το σχεδιασµ, την κατασκευ, την τελικ
επιθερηση και τη δοκιµ των προϊντων, πωr ορζεται στο σηµεο 3, και υπκειται στην επιτρηση που
αναφρεται στο σηµεο 4.

3.

Σστηµα ποιτηταr

3.1. Ο κατασκευαστr υποβλλει σε κοινοποιηµνο οργανισµ ατηση αξιολγησηr του συστµατοr ποιτηταr.
Η ατηση περιλαµβνει:
 λεr τιr σχετικr πληροφορεr για την προβλεπµενη κατηγορα προϊντων,
 το φκελο του συστµατοr ποιτηταr.
3.2. Το σστηµα ποιτηταr πρπει να διασφαλζει τη συµµρφωση των προϊντων προr τιr απαιτσειr τηr οδηγαr
που ισχουν γι’ αυτ. λα τα στοιχεα, απαιτσειr και διατξειr που εφαρµζει ο κατασκευαστr πρπει να
περιχονται, κατ συστηµατικ και τακτικ τρπο, σε να φκελο, υπ µορφ γραπτν µτρων, διαδικασιν
και οδηγιν. Ο φκελοr αυτr του συστµατοr ποιτηταr επιτρπει την ενιαα ερµηνεα των διαδικαστικν
και ποιοτικν µτρων πωr προγρµµατα, σχδια, εγχειρδια και φκελοι ποιτηταr.
Ο φκελοr περιχει ιδωr κατλληλη περιγραφ:
 των ποιοτικν στχων, του οργανογρµµατοr, των ευθυνν και των αρµοδιοττων των στελεχν σον
αφορ το σχεδιασµ και την ποιτητα των προϊντων,
 των τεχνικν προδιαγραφν, συµπεριλαµβανοµνων των εναρµονισµνων προτπων και των τεχνικν
κανονισµν καθr και των σχετικν προδιαγραφν δοκιµν που εφαρµζονται και, ταν τα πρτυπα
που αναφρονται στο ρθρο 5 παργραφοr 1 δεν εφαρµζονται πλρωr, των µσων που θα χρησιµοποιηθον στε να διασφαλζεται τι τηρονται οι βασικr απαιτσειr τηr οδηγαr που ισχουν για τα
προϊντα,
 των τεχνικν ελγχου και επαλθευσηr του σχεδιασµο, των διαδικασιν και συστηµατικν δραστηριοττων που θα χρησιµοποιονται κατ το σχεδιασµ των προϊντων σον αφορ την καλυπτµενη
κατηγορα προϊντων,
 των αντστοιχων τεχνικν κατασκευr, ποιοτικο ελγχου και διασφλισηr τηr ποιτηταr, των διαδικασιν και των συστηµατικν δραστηριοττων που θα εφαρµζονται,
 των εξετσεων και των δοκιµν που θα διεξγονται πριν, κατ και µετ την κατασκευ, και τηr
συχντηταr διεξαγωγr τουr, καθr και των αποτελεσµτων των δοκιµν που γιναν πριν απ την
κατασκευ, αν υπρχουν,
 των µσων µε τα οποα εξασφαλζεται τι οι εγκαταστσειr δοκιµν και εξετσεων πληρον τιr σχετικr
απαιτσειr για τη διεξαγωγ τηr αναγκααr δοκιµr,
 των φακλων ποιτηταr, πωr εκθσειr επιθερησηr και στοιχεα δοκιµν και βαθµονµησηr, εκθσειr
προσντων του αρµδιου προσωπικο κ.λπ.,
 των µσων που επιτρπουν να ελγχεται η επτευξη τηr επιθυµητr ποιτηταr σχεδιασµο και προϊντων
και η αποτελεσµατικ λειτουργα του συστµατοr ποιτηταr.
3.3. Ο κοινοποιηµνοr οργανισµr αξιολογε το σστηµα ποιτηταr για να διαπιστσει αν ανταποκρνεται προr
τιr απαιτσειr που αναφρονται στο σηµεο 3.2 και τεκµαρει τι τα συστµατα ποιτηταr που εφαρµζουν
το αντστοιχο εναρµονισµνο πρτυπο ανταποκρνονται προr τιr απαιτσειr αυτr.
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Ο κοινοποιηµνοr οργανισµr αξιολογε ειδικτερα το κατ πσον το σστηµα ποιοτικο ελγχου εξασφαλζει την πισττητα των προϊντων προr τιr απαιτσειr τηr οδηγαr υπ το φωr του οικεου φακλου που χει
υποβληθε σµφωνα µε τα σηµεα 3.1 και 3.2, συµπεριλαµβανοµνων, ανλογα µε την περπτωση, αποτελεσµτων δοκιµν που υποβλλει ο κατασκευαστr.
Η οµδα ελεγκτν περιλαµβνει να τουλχιστον µλοr µε περα αξιολγησηr τηr σχετικr τεχνολογαr. Η
διαδικασα αξιολγησηr περιλαµβνει επσκεψη στιr εγκαταστσειr του κατασκευαστ.
Η απφαση κοινοποιεται στον κατασκευαστ και περιλαµβνει τα πορσµατα του ελγχου και την αιτιολογηµνη απφαση αξιολγησηr.
3.4. Ο κατασκευαστr αναλαµβνει τη δσµευση να εκτελε τιr υποχρεσειr που απορρουν απ το σστηµα
ποιτηταr, πωr χει εγκριθε, και να το συντηρε στε να παραµνει κατλληλο και αποτελεσµατικ.
Ο κατασκευαστr  ο εξουσιοδοτηµνοr αντιπρσωπr του ενηµερνει τον κοινοποιηµνο οργανισµ ο
οποοr ενκρινε το σστηµα ποιτηταr για κθε µελετµενη αναπροσαρµογ του συστµατοr ποιτηταr.
Ο κοινοποιηµνοr οργανισµr αξιολογε τιr προτεινµενεr τροποποισειr και αποφασζει κατ πσον το
τροποποιηµνο σστηµα ποιτηταr θα εξακολουθε να πληρο τιr απαιτσειr που αναφρονται στο σηµεο
3.2,  κατ πσον πρπει να γνει να αξιολγηση.
Ο κοινοποιηµνοr οργανισµr κοινοποιε την απφασ του στον κατασκευαστ. Η κοινοποηση περιχει τα
συµπερσµατα του ελγχου και την αιτιολογηµνη απφαση αξιολγησηr.
4.

Επιτρηση ΕΚ υπ την ευθνη του κοινοποιηµνου οργανισµο

4.1. Σκοπr τηr επιτρησηr εναι να διασφαλζει τι ο κατασκευαστr πληρο δεντωr τιr υποχρεσειr που
προκπτουν απ το εγκεκριµνο σστηµα ποιτηταr.
4.2. Ο κατασκευαστr επιτρπει στον κοινοποιηµνο οργανισµ την πρσβαση, για λγουr επιθερησηr, στουr
χρουr σχεδιασµο, κατασκευr, επιθερησηr και δοκιµν και αποθκευσηr και του παρχει λεr τιr
απαρατητεr πληροφορεr, και ιδωr:
 το φκελο του συστµατοr ποιτηταr,
 τουr φακλουr ποιτηταr που προβλπονται απ το σχεδιαστικ µροr του συστµατοr ποιτηταr, πωr
αποτελσµατα αναλσεων, υπολογισµν, δοκιµν κ.λπ.,
 τουr φακλουr ποιτηταr πωr προβλπονται απ το κατασκευαστικ µροr του συστµατοr ελγχου
ποιτηταr, πωr εκθσειr επιθεωρσεων και στοιχεα δοκιµν, στοιχεα βαθµονοµσεων, εκθσειr προσντων του αρµδιου προσωπικο κ.λπ.
4.3. Ο κοινοποιηµνοr οργανισµr διεξγει, κατ ελογα διαστµατα, ελγχουr για να βεβαινεται τι ο
κατασκευαστr διατηρε και εφαρµζει το σστηµα ποιτηταr και χορηγε κθεση ελγχου στον κατασκευαστ.
4.4. Επιπλον, ο κοινοποιηµνοr οργανισµr µπορε να πραγµατοποιε αιφνδιεr επισκψειr στον κατασκευαστ.
Κατ τιr επισκψειr αυτr, ο κοινοποιηµνοr οργανισµr µπορε να διεξγει  να φροντζει να διεξγονται
δοκιµr για να εξακριβωθε, εν χρειζεται, η καλ λειτουργα του συστµατοr ποιτηταr χορηγε στον
κατασκευαστ κθεση τηr επσκεψηr και, εν πραγµατοποιθηκε δοκιµ, κθεση δοκιµr.
5.

Ο κατασκευαστr διατηρε στη διθεση των εθνικν αρχν, για περοδο τουλχιστον δκα ετν απ την
τελευταα ηµεροµηνα κατασκευr του προϊντοr:
 το φκελο που αναφρεται στο σηµεο 3.1 δετερο εδφιο, δετερη περπτωση,
 τιr αναπροσαρµογr που αναφρονται στο σηµεο 3.4 δετερο εδφιο,
 τιr αποφσειr και εκθσειr του κοινοποιηµνου οργανισµο που αναφρονται στο τελευταο εδφιο του
σηµεου 3.4, και στα σηµεα 4.3 και 4.4.

6.

Κθε κοινοποιηµνοr οργανισµr θτει στη διθεση των λλων κοινοποιηµνων οργανισµν τιr σχετικr
πληροφορεr που αφορον τιr χορηγοµενεr  ανακαλοµενεr εγκρσειr συστηµτων ποιτηταr µε αναφορ
του σχετικο προϊντοr  προϊντων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
ΣΤΟΙΧΕΙΩ∆Η ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΜVΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 11 ΠΑΡΑΓΡΑVΟΣ 1
1. Ο κοινοποιηµνοr οργανισµr, ο διευθυντr του και το προσωπικ που εναι αρµδιο για τη διεξαγωγ των
καθηκντων για τα οποα χει οριστε ο κοινοποιηµνοr οργανισµr δεν δνανται να εναι µελετητr,
κατασκευαστr, προµηθευτr  εγκατασττηr ραδιοεξοπλισµο  τηλεπικοινωνιακο τερµατικο εξοπλισµο 
φοραr εκµετλλευσηr δικτου  προχοr υπηρεσιν  εξουσιοδοτηµνοr αντιπρσωποr οποιουδποτε των
ανωτρω. Εναι ανεξρτητοι και δεν ενχονται µεσα στο σχεδιασµ, την κατασκευ, τη διθεση στην αγορ 
τη συντρηση ραδιοεξοπλισµο  τηλεπικοινωνιακο τερµατικο εξοπλισµο, οτε εκπροσωπον τα µρη που
ενχονται στιr δραστηριτητεr αυτr. Τοτο δεν αποκλεει τη δυναττητα ανταλλαγν τεχνικν πληροφοριν
µεταξ του κατασκευαστ και του κοινοποιηµνου οργανισµο.
2. Ο κοινοποιηµνοr οργανισµr και το προσωπικ του πρπει να ασκον τα καθκοντα για τα οποα χουν
ορισθε µε την ψιστη επαγγελµατικ ακεραιτητα και τεχνικ επρκεια και πρπει να εναι ελεθεροι απ
κθε πεση και δλεαρ, ιδωr οικονοµικο χαρακτρα, που ενδχεται να επηρεσει την κρση τουr  τα
αποτελσµατα οποιασδποτε επιθερησηr, ιδωr απ πρσωπα  οµδεr προσπων που χουν συµφρον στα
εν λγω αποτελσµατα.
3. Ο κοινοποιηµνοr οργανισµr πρπει να χει στη διθεσ του το απαρατητο προσωπικ και εγκαταστσειr
που του επιτρπουν να εκτελε ορθr τιr διοικητικr και τεχνικr εργασεr που συνδονται µε τα καθκοντα
για τα οποα χει ορισθε.
4. Το αρµδιο για τιr επιθεωρσειr προσωπικ πρπει να διαθτει:
 ορθ τεχνικ και επαγγελµατικ κατρτιση,
 ικανοποιητικ γνση των απαιτσεων των διεξαγµενων δοκιµν  επιθεωρσεων και κατλληλη περα
απ εν λγω δοκιµr και επιθεωρσειr,
 την ικαντητα να συντσσει τα πιστοποιητικ, τα µητρα και τιr εκθσειr που απαιτονται για την
επικρωση τηr εκτλεσηr των επιθεωρσεων.
5. Η αµεροληψα των επιθεωρητν πρπει να εναι εγγυηµνη. Η αµοιβ τουr δεν πρπει να εξαρτται απ τον
αριθµ των διεξαγµενων δοκιµν  επιθεωρσεων οτε απ τα αποτελσµατα των εν λγω επιθεωρσεων.
6. Ο κοινοποιηµνοr οργανισµr οφελει να συνπτει ασφλιση αστικr ευθνηr σε περπτωση που η ευθνη του
δεν αναλαµβνεται απ το κρτοr µλοr σµφωνα µε την εθνικ νοµοθεσα,  εν το κρτοr µλοr δεν εναι
αφ’ εαυτο αµσωr υπεθυνο.
7. Το προσωπικ του κοινοποιηµνου οργανισµο δεσµεεται απ την τρηση του επαγγελµατικο απορρτου
αναφορικ µε λεr τιr πληροφορεr που αποκτνται κατ την σκηση των καθηκντων του (µε εξαρεση σον
αφορ τιr αρµδιεr διοικητικr αρχr του κρτουr µλουr που ασκονται οι δραστηριτητr του) βσει τηr
παροσαr οδηγαr  οποιασδποτε ανλογηr διταξηr τηr εθνικr νοµοθεσαr.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
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1. Η σµανση πισττηταr CE αποτελεται απ τα αρχικ «CE» υπ την ακλουθη µορφ:

Εν η σµανση CE σµικρυνθε  µεγεθυνθε, πρπει να τηρονται οι διαστσειr του παραπνω υπ κλµακα
σχεδου.
2. Η σµανση CE πρπει να χει ψοr τουλχιστον 5 mm, εκτr εν αυτ δεν εναι δυνατ λγω τηr φσηr τηr
συσκευr.
3. Η σµανση CE τθεται επ του προϊντοr  επ τηr αναγνωριστικr πινακδαr του. Επιπλον, πρπει να τθεται
επ τηr συσκευασαr, εν υφσταται, καθr και στα συνοδευτικ γγραφα.
4. Η σµανση CE επιτθεται κατ τρπο ορατ, αναγνσιµο και ανεξτηλο.
5. Για τη µορφ που θα λβει ο αναγνωριστικr κωδικr τηr κατηγοραr του εξοπλισµο θα αποφασσει η
Επιτροπ σµφωνα µε τη διαδικασα του ρθρου 14.
Εν απαιτεται, θα περιλαµβνει στοιχεο το οποο θα πληροφορε το χρστη τι η συσκευ χρησιµοποιε
ραδιοσυχντητεr που η χρση τουr δεν εναι εναρµονισµνη σε ολκληρη την Ευρωπαϊκ νωση.
Τα στοιχεα του κωδικο θα χουν το διο ψοr µε τα αρχικ «CE».
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Κοιν δλωση του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου, του Συµβουλου και τηr Επιτροπr
Το Ευρωπαϊκ Κοινοβολιο, το Συµβολιο και η Επιτροπ αναγνωρζουν τη σηµασα τηr απατησηr
σχετικ µε την πρληψη βλαβν του δικτου  τηr λειτουργαr του που χουν ωr αποτλεσµα την
απαρδεκτη υποβθµιση τηr υπηρεσαr λαµβανοµνηr ιδιατερα υπψη τηr ανγκηr για προσπιση
των συµφερντων των καταναλωτν.
Επισηµανουν συνεπr τι η Επιτροπ θα παρακολουθε σε διαρκ βση την κατσταση προκειµνου να εκτιµσει κατ πσο ο συγκεκριµνοr κνδυνοr εµφανζεται συχν και, στην περπτωση
αυτ, να βρει κατλληλη λση στο πλασιο τηr κανονιστικr επιτροπr σµφωνα µε τη διαδικασα
που καθορζεται στο ρθρο 15.
Μια ττοια λση, που απαιτεται, θα συνσταται στη συστηµατικ εφαρµογ τηr ουσιαστικr
απατησηr που προβλπεται στο ρθρο 3 παργραφοr 3 στοιχεο β).
Επιπλον το Ευρωπαϊκ Κοινοβολιο, το Συµβολιο και η Επιτροπ δηλνουν τι η διαδικασα που
περιγρφεται ανωτρω εφαρµζεται µε την επιφλαξη των δυνατοττων που προβλπονται στο
ρθρο 7 παργραφοr 5 και τηr ανπτυξηr συστηµτων προαιρετικr πιστοποησηr και σµανσηr για
την πρληψη ετε τηr υποβθµισηr τηr υπηρεσαr ετε οποιασδποτε βλβηr στο δκτυο.
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