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Ο∆ΗΓΙΑ 1999/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

τηr 9ηr Μαρτ�ου 1999

σχετικ� µε το ραδιοεξοπλισµ� και τον τηλεπικοινωνιακ� τερµατικ� εξοπλισµ� και την αµοι-
βα�α αναγν�ριση τηr πιστ�τηταr των εξοπλισµ�ν αυτ�ν

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟIΝΟΒΟΥΛIΟ ΚΑI ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

�χονταr υπ�ψη:

τη συνθ�κη για την �δρυση τηr Ευρωπαϊκ�r Κοιν�τηταr,
και ιδ�ωr το �ρθρο 100 Α,

την πρ�ταση τηr Επιτροπ�r (1),

τη γν�µη τηr Οικονοµικ�r και Κοινωνικ�r Επιτροπ�r (2),

Αποφασ�ζονταr σ�µφωνα µε τη διαδικασ�α του �ρθρου 189
Β τηr συνθ�κηr (3), υπ� το πρ�σµα του κοινο� σχεδ�ου που
εγκρ�θηκε απ� την επιτροπ� συνδιαλλαγ�r στιr 8 ∆εκεµ-
βρ�ου 1998,

Εκτιµ�νταr:

(1) �τι ο τοµ�αr του ραδιοεξοπλισµο� και τηλεπικοινωνια-
κο� τερµατικο� εξοπλισµο� ε�ναι ουσι�δεr µ�ροr τηr
αγορ�r των τηλεπικοινωνι�ν, η οπο�α µε τη σειρ� τηr
ε�ναι νευραλγικ� στοιχε�ο τηr οικονοµ�αr στην Κοι-
ν�τητα· �τι οι οδηγ�εr που δι�πουν τον τοµ�α του
τερµατικο� εξοπλισµο� τηλεπικοινωνι�ν δεν καλ�-
πτουν πλ�ον επαρκ�r τιr αναµεν�µενεr µεταβολ�r που
οφε�λονται στη ν�α τεχνολογ�α, τιr εξελ�ξειr τηr αγο-
ρ�r και τη νοµοθεσ�α περ� δικτ�ων·

(2) �τι, σ�µφωνα µε τιr αρχ�r τηr επικουρικ�τηταr και τηr
αναλογικ�τηταr που αναφ�ρονται στο �ρθρο 3 Β τηr
συνθ�κηr, ο στ�χοr τηr δηµιουργ�αr µιαr ανοικτ�r
ανταγωνιστικ�r ενια�αr αγορ�r για τον τηλεπικοινω-
νιακ� εξοπλισµ� δεν µπορε� να επιτευχθε� επαρκ�r
απ� τα κρ�τη µ�λη και δ�ναται συνεπ�r να επιτευχθε�
καλ�τερα σε κοινοτικ� επ�πεδο· �τι η παρο�σα οδηγ�α
δεν υπερβα�νει τα αναγκα�α �ρια για την επ�τευξη του
εν λ�γω στ�χου·

(3) �τι τα κρ�τη µ�λη δ�νανται να επικαλεστο�ν το �ρθρο
36 τηr συνθ�κηr προκειµ�νου να εξαιρ�σουν κ�ποιεr
κατηγορ�εr εξοπλισµο� απ� την παρο�σα οδηγ�α·

(4) �τι η οδηγ�α 98/13/ΕΚ (4) κωδικοπο�ησε τιr διατ�ξειr
για την προσ�γγιση των νοµοθεσι�ν των κρατ�ν
µελ�ν των σχετικ�ν µε τον τερµατικ� εξοπλισµ� τηλε-
πικοινωνι�ν καθ�r και των µ�τρων για την αµοιβα�α
αναγν�ριση τηr πιστ�τηταr αυτ�ν των εξοπλισµ�ν·

(5) �τι η εν λ�γω οδηγ�α δεν καλ�πτει σηµαντικ� µ�ροr
τηr αγορ�r ραδιοεξοπλισµο�·

(6) �τι τα αγαθ� διπλ�r χρ�σεωr υπ�κεινται στο κοινο-
τικ� καθεστ�r ελ�γχου των εξαγωγ�ν που θεσπ�στηκε
µε τον κανονισµ� (ΕΚ) αριθ. 3381/94 του Συµβου-
λ�ου (5)·

(7) �τι το ευρ� πεδ�ο εφαρµογ�r τηr παρο�σαr οδηγ�αr
απαιτε� ν�ουr ορισµο�r των εννοι�ν του ραδιοεξοπλι-
σµο� και του τηλεπικοινωνιακο� τερµατικο� εξοπλι-
σµο�· �τι �να καθεστ�r κανονιστικ�ν ρυθµ�σεων που
στοχε�ει στην αν�πτυξη µιαr ενια�αr αγορ�r ραδιοεξο-
πλισµο� και τηλεπικοινωνιακο� τερµατικο� εξοπλι-
σµο� θα πρ�πει να επιτρ�πει στιr επενδ�σειr, την
παραγωγ� και τιr πωλ�σειr να πραγµατοποιο�νται
συµβαδ�ζονταr µε τιr εξελ�ξειr στην τεχνολογ�α και
την αγορ�·

(8) �τι, δεδοµ�νηr τηr αυξαν�µενηr σηµασ�αr του τηλεπι-
κοινωνιακο� τερµατικο� εξοπλισµο� και του δικτ�ου
που χρησιµοποιε� τη µετ�δοση µ�σω ραδιοκυµ�των
παρ�λληλα µε το συνδεδεµ�νο καλωδιακ� εξοπλισµ�,
οποιαδ�ποτε ρ�θµιση σχετικ� µε την κατασκευ�, την
εµπορ�α και τη χρ�ση ραδιοεξοπλισµο� και τηλεπι-
κοινωνιακο� τερµατικο� εξοπλισµο� θα πρ�πει να
καλ�πτει και τιr δ�ο κατηγορ�εr τ�τοιου ε�δουr εξο-
πλισµο�·

(9) �τι η οδηγ�α 98/10/ΕΚ του Ευρωπαϊκο� Κοινοβουλ�ου
και του Συµβουλ�ου, τηr 26ηr Vεβρουαρ�ου 1998, για
την εφαρµογ� τηr παροχ�r ανοικτο� δικτ�ου (ΟΝΡ)
στη φωνητικ� τηλεφων�α και για την καθολικ� υπηρε-
σ�α για τιr τηλεπικοινων�εr σε ανταγωνιστικ� περι-
β�λλον (6), απαιτε� απ� τιr εθνικ�r κανονιστικ�r αρχ�r
να διασφαλ�ζουν τη δηµοσ�ευση στοιχε�ων προδια-
γραφ�ν τεχνικ�r διεπαφ�r για την πρ�σβαση στο
δ�κτυο µε σκοπ� τη διασφ�λιση ανταγωνιστικ�r αγο-
ρ�r για την προµ�θεια τερµατικο� εξοπλισµο�·

(10) �τι οι στ�χοι τηr οδηγ�αr 73/23/ΕΟΚ του Συµβουλ�ου,
τηr 19ηr Vεβρουαρ�ου 1973, περ� προσεγγ�σεωr των
νοµοθεσι�ν των κρατ�ν µελ�ν των αναφεροµ�νων στο
ηλεκτρολογικ� υλικ� που προορ�ζεται να χρησιµοποι-
ηθε� εντ�r ορισµ�νων ορ�ων τ�σεωr (7), καλ�πτουν
επαρκ�r το ραδιοεξοπλισµ� και τον τηλεπικοινωνιακ�
τερµατικ� εξοπλισµ�, αλλ� χωρ�r την επιβολ� κατ�τα-
του ορ�ου τ�σηr·

(1) ΕΕ C 248 τηr 14.8.1997, σ. 4.
(2) ΕΕ C 73 τηr 9.3.1998, σ. 10.
(3) Γν�µη του Ευρωπαϊκο� Κοινοβουλ�ου τηr 29ηr Iανουαρ�ου

1998 (ΕΕ C 56 τηr 23.2.1998, σ. 27), κοιν� θ�ση του Συµβου-
λ�ου τηr 8ηr Iουν�ου 1998 (ΕΕ C 227 τηr 20.7.1998, σ. 37) και
απ�φαση του Ευρωπαϊκο� Κοινοβουλ�ου τηr 6ηr Οκτωβρ�ου
1998 (ΕΕ C 328 τηr 26.10.1998, σ. 32). Απ�φαση του Συµβου-
λ�ου τηr 25ηr Iανουαρ�ου 1999 και απ�φαση του Ευρωπαϊκο�
Κοινοβουλ�ου τηr 10ηr Vεβρουαρ�ου 1999.

(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· οδηγ�α �πωr τροποποι�θηκε τελε-

υτα�α απ� την οδηγ�α 93/68/ΕΟΚ (ΕΕ L 220 τηr 30.8.1993, σ. 1).(4) ΕΕ L 74 τηr 12.3.1998, σ. 1.
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(11) �τι οι συναφε�r µε την ηλεκτροµαγνητικ� συµβα-
τ�τητα απαιτ�σειr προστασ�αr τηr οδηγ�αr 89/336/
ΕΟΚ του Συµβουλ�ου, τηr 3ηr Μα�ου 1989, για την
προσ�γγιση των νοµοθεσι�ν των κρατ�ν µελ�ν σχε-
τικ� µε την ηλεκτροµαγνητικ� συµβατ�τητα (1), καλ�-
πτουν επαρκ�r το ραδιοεξοπλισµ� και τον τηλεπι-
κοινωνιακ� τερµατικ� εξοπλισµ�·

(12) �τι το κοινοτικ� δ�καιο προβλ�πει �τι εµπ�δια στην
ελε�θερη διακ�νηση εµπορευµ�των εντ�r τηr Κοιν�τη-
ταr, τα οπο�α προ�ρχονται απ� διαφορ�r των εθνικ�ν
νοµοθεσι�ν που αναφ�ρονται στην εµπορ�α των
προϊ�ντων, µπορο�ν να δικαιολογηθο�ν µ�νο στο
βαθµ� που οι εθνικ�r απαιτ�σειr ε�ναι απαρα�τητεr και
αναλογικ�r· �τι, κατ� συν�πεια, η εναρµ�νιση των
νοµοθεσι�ν πρ�πει να περιορισθε� στιr απαιτ�σειr
αυτ�r που ε�ναι απαρα�τητεr για την κ�λυψη των
βασικ�ν απαιτ�σεων των αναφερ�µενων στον ραδιο-
εξοπλισµ� και τον τηλεπικοινωνιακ� τερµατικ� εξο-
πλισµ�·

(13) �τι οι βασικ�r απαιτ�σειr που αναφ�ρονται σε κατηγο-
ρ�α ραδιοεξοπλισµο� και τηλεπικοινωνιακο� τερµατι-
κο� εξοπλισµο� θα πρ�πει να εξαρτ�νται απ� το
χαρακτ�ρα και τιr αν�γκεr τηr εν λ�γω κατηγορ�αr
εξοπλισµο�· �τι οι εν λ�γω απαιτ�σειr πρ�πει να εφαρ-
µ�ζονται µε ευθυκρισ�α �στε να µην παρεµποδ�ζεται η
τεχνολογικ� καινοτοµ�α � η κ�λυψη των αναγκ�ν τηr
οικονοµ�αr τηr ελε�θερηr αγορ�r·

(14) �τι θα πρ�πει να ληφθε� µ�ριµνα �στε ο ραδιοεξοπλι-
σµ�r και ο τηλεπικοινωνιακ�r τερµατικ�r εξοπλισµ�r
να µην συνιστο�ν κ�ποιο κ�νδυνο για την υγε�α, ο
οπο�οr θα µπορο�σε να αποφευχθε�·

(15) �τι οι τηλεπικοινων�εr ε�ναι σηµαντικ�r για την ευηµε-
ρ�α και την απασχ�ληση ατ�µων µε ειδικ�r αν�γκεr,
που αποτελο�ν αξι�λογο και αυξαν�µενο ποσοστ� του
πληθυσµο� τηr Ευρ�πηr· �τι ο ραδιοεξοπλισµ�r και ο
τηλεπικοινωνιακ�r τερµατικ�r εξοπλισµ�r θα πρ�πει
κατ� συν�πεια, �ποτε αυτ� ε�ναι δυνατ�, να σχεδι�ζε-
ται κατ� τ�τοιο τρ�πο �στε να µπορε� να χρησιµο-
ποιε�ται απ� �τοµα µε ειδικ�r αν�γκεr χωρ�r αν�γκη
προσαρµογ�r � µε ελ�χιστεr µ�νο προσαρµογ�r·

(16) �τι ο ραδιοεξοπλισµ�r και ο τηλεπικοινωνιακ�r τερµα-
τικ�r εξοπλισµ�r µπορο�ν να παρ�χουν ορισµ�νεr λει-
τουργ�εr απαρα�τητεr για υπηρεσ�εr �κτακτηr αν�γκηr·

(17) �τι ορισµ�να χαρακτηριστικ� θα πρ�πει �σωr να εισα-
χθο�ν στο ραδιοεξοπλισµ� και τον τηλεπικοινωνιακ�
τερµατικ� εξοπλισµ� προκειµ�νου να αποτρ�πεται η
παραβ�αση των προσωπικ�ν στοιχε�ων και τηr ιδιω-
τικ�r ζω�r του χρ�στη και του συνδροµητ� �/και να
αποφε�γεται η απ�τη·

(18) �τι σε ορισµ�νεr περιπτ�σειr µπορε� να ε�ναι χρ�σιµη
η διασυνεργασ�α µ�σω δικτ�ων µε �λλεr συσκευ�r
κατ� την �ννοια τηr παρο�σαr οδηγ�αr και η σ�νδεση
µε διεπαφ�r του κατ�λληλου τ�που σε ολ�κληρη την
Κοιν�τητα·

(19) �τι θα πρ�πει λοιπ�ν να ε�ναι δυνατ�ν να καθορ�ζο-
νται και να προστ�θενται συγκεκριµ�νεr βασικ�r
απαιτ�σειr ωr προr την ιδιωτικ� ζω� του χρ�στη,
χαρακτηριστικ� για �τοµα µε ειδικ�r αν�γκεr,
χαρακτηριστικ� για υπηρεσ�εr �µεσηr βο�θειαr �/και
χαρακτηριστικ� για την αποτροπ� τηr απ�τηr·

(20) �τι αναγνωρ�ζεται �τι, σε µια ανταγωνιστικ� αγορ�,
τα συστ�µατα εθελοντικ�r πιστοπο�ησηr και
σ�µανσηr, τα οπο�α αναπτ�σσουν οι οργαν�σειr κατα-
ναλωτ�ν, οι κατασκευαστ�r, οι οργανισµο� τηλεπι-
κοινωνι�ν και οι �λλοι βιοµηχανικο� φορε�r συµβ�λ-
λουν στην �νοδο τηr ποι�τηταr και αποτελο�ν
χρ�σιµο µ�σο για τη βελτ�ωση τηr εµπιστοσ�νηr των
καταναλωτ�ν στα προϊ�ντα και τιr υπηρεσ�εr των
τηλεπικοινωνι�ν· �τι τα κρ�τη µ�λη µπορο�ν να
υποστηρ�ζουν τα συστ�µατα αυτ�· �τι τα εν λ�γω
συστ�µατα θα πρ�πει να συµβιβ�ζονται µε τουr καν�-
νεr περ� ανταγωνισµο� τηr συνθ�κηr·

(21) �τι θα πρ�πει να παρεµποδ�ζεται η απαρ�δεκτη υπο-
β�θµιση τηr υπηρεσ�αr για �λλα πρ�σωπα εκτ�r απ�
το χρ�στη του ραδιοεξοπλισµο� και του τηλεπικοινω-
νιακο� τερµατικο� εξοπλισµο�· �τι οι κατασκευαστ�r
των τερµατικ�ν θα πρ�πει να κατασκευ�ζουν τον εξο-
πλισµ� κατ� τρ�πο �στε να παρεµποδ�ζει τη βλ�βη
των δικτ�ων µε αποτ�λεσµα την υποβ�θµιση τηr
υπηρεσ�αr, �ταν τα δ�κτυα χρησιµοποιο�νται υπ�
κανονικ�r επιχειρησιακ�r συνθ�κεr· �τι οι φορε�r των
δικτ�ων θα πρ�πει να κατασκευ�ζουν τα δ�κτυ� τουr
κατ� τρ�πο �στε να µην εξαναγκ�ζονται οι κατα-
σκευαστ�r τερµατικο� εξοπλισµο� να λαµβ�νουν
δυσαν�λογα µ�τρα για την πρ�ληψη τηr βλ�βηr των
δικτ�ων· �τι το ευρωπαϊκ� ινστιτο�το τηλεπικοινω-
νιακ�ν προτ�πων (ETSI) θα πρ�πει να λαµβ�νει
δε�ντωr υπ�ψη αυτ�ν το στ�χο κατ� τη θ�σπιση
προτ�πων σχετικ� µε την πρ�σβαση σε δηµ�σια
δ�κτυα·

(22) �τι θα πρ�πει να εξασφαλ�ζεται η αποτελεσµατικ�
χρ�ση των ραδιοσυχνοτ�των προκειµ�νου να αποφε�-
γονται επιβλαβε�r παρεµβολ�r· �τι θα πρ�πει να
ενθαρρ�νεται η αποτελεσµατικ�τερη δυνατ� χρ�ση
των περιορισµ�νων π�ρων �πωr οι ραδιοσυχν�τητεr,
σ�µφωνα µε την εξ�λιξη τηr τεχνολογ�αr·

(23) �τι οι εναρµονισµ�νεr διεπαφ�r µεταξ� τερµατικ�ν
εξοπλισµ�ν και δικτ�ων τηλεπικοινων�αr συµβ�λλουν
στη δηµιουργ�α ανταγωνιστικ�ν αγορ�ν τ�σο για τουr
τερµατικο�r εξοπλισµο�r �σο και για τιr υπηρεσ�εr
δικτ�ου·

(24) �τι οι φορε�r δηµ�σιων τηλεπικοινωνιακ�ν δικτ�ων θα
πρ�πει, ωστ�σο, να �χουν τη δυνατ�τητα να καθορ�-
ζουν τα τεχνικ� χαρακτηριστικ� των διεπαφ�ν τουr µε
την επιφ�λαξη των καν�νων ανταγωνισµο� τηr
συνθ�κηr· �τι θα πρ�πει, συνεπ�r, να δηµοσιε�ουν
ακριβε�r και επαρκε�r τεχνικ�r προδιαγραφ�r για τιr
διεπαφ�r αυτ�r που να επιτρ�πουν στουr κατασκευα-
στ�r να σχεδι�ζουν τηλεπικοινωνιακ� τερµατικ� εξο-
πλισµ� ανταποκριν�µενο στιr απαιτ�σειr τηr παρο�-
σαr οδηγ�αr·

(1) ΕΕ L 139 τηr 23.5.1989, σ. 19· οδηγ�α �πωr τροποποι�θηκε τελε-
υτα�α απ� την οδηγ�α 93/68/ΕΟΚ.
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(25) �τι, ωστ�σο, οι καν�νεr ανταγωνισµο� τηr συνθ�κηr
καθ�r και η οδηγ�α 88/301/ΕΟΚ τηr Επιτροπ�r, τηr
16ηr Μα�ου 1988, σχετικ� µε τον ανταγωνισµ� στιr
αγορ�r τηλεπικοινωνιακ�ν τερµατικ�ν εξοπλισµ�ν (1),
θεσπ�ζουν την αρχ� τηr �σηr, διαφανο�r και αµε-
ρ�ληπτηr µεταχε�ρισηr �λων των τεχνικ�ν προδια-
γραφ�ν που �χουν κανονιστικ�r επιπτ�σειr· �τι, ωr εκ
το�του, ε�ναι καθ�κον τηr Κοιν�τηταr και των κρατ�ν
µελ�ν να εξασφαλ�ζουν την ουδετερ�τητα του κανο-
νιστικο� πλαισ�ου που θεσπ�ζεται µε την παρο�σα οδη-
γ�α µετ� απ� διαβουλε�σειr µε τουr επιχειρηµατικο�r
φορε�r·

(26) �τι ε�ναι καθ�κον των ευρωπαϊκ�ν οργαν�σεων τυπο-
πο�ησηr και ιδ�ωr του ETSI να εξασφαλ�ζουν την
κατ�λληλη ενηµ�ρωση των εναρµονισµ�νων προτ�πων
και τη διατ�πωσ� τουr µε τρ�πο που δεν επιδ�χεται
παρερµηνε�εr· �τι η θ�σπιση, η ερµηνε�α και η εφαρ-
µογ� εναρµονισµ�νων προτ�πων συνιστο�ν πολ� ειδι-
κευµ�νουr τοµε�r αυξαν�µενηr τεχνικ�r πολυπλοκ�τη-
ταr· �τι τα καθ�κοντα αυτ� απαιτο�ν την ενεργ�
συµµετοχ� εµπειρογνωµ�νων απ� τουr επιχειρηµατι-
κο�r φορε�r· �τι εν�οτε απαιτε�ται εσπευσµ�νη ερµη-
νε�α � δι�ρθωση των εναρµονισµ�νων προτ�πων που
δεν ε�ναι δυνατ�ν να γ�νει µε τιr συν�θειr διαδικασ�εr
των ευρωπαϊκ�ν οργανισµ�ν τυποπο�ησηr που λει-
τουργο�ν σ�µφωνα µε την οδηγ�α 98/34/ΕΚ του Ευρω-
παϊκο� Κοινοβουλ�ου και του Συµβουλ�ου, τηr 22αr
Iουν�ου 1998, για την καθι�ρωση µιαr διαδικασ�αr
πληροφ�ρησηr στον τοµ�α των τεχνικ�ν προτ�πων και
προδιαγραφ�ν και των καν�νων σχετικ� µε τιr υπηρε-
σ�εr τηr κοινων�αr των πληροφορι�ν (2)·

(27) �τι, για τη διασφ�λιση του δηµοσ�ου συµφ�ροντοr
ε�ναι επιθυµητ� η �παρξη εναρµονισµ�νων προτ�πων
σε ευρωπαϊκ� επ�πεδο κατ� το σχεδιασµ� και την
παραγωγ� ραδιοεξοπλισµο� και τηλεπικοινωνιακο�
τερµατικο� εξοπλισµο�· �τι η συµµ�ρφωση προr τα εν
λ�γω εναρµονισµ�να πρ�τυπα αποτελε� τεκµ�ριο τηr
πιστ�τηταr προr τιr βασικ�r απαιτ�σειr· �τι επιτρ�πο-
νται και �λλα µ�σα απ�δειξηr τηr πιστ�τηταr προr τιr
βασικ�r απαιτ�σειr·

(28) �τι ο καθορισµ�r αναγνωριστικ�ν κωδικ�ν κατηγο-
ρ�αr εξοπλισµο� θα πρ�πει να βασ�ζεται στην πε�ρα
τηr CEPT/ERC και των αρµ�διων ευρωπαϊκ�ν οργα-
νισµ�ν τυποπο�ησηr για θ�µατα ραδιοεπικοινων�αr·
�τι πρ�πει να ενθαρρ�νονται, εφ�σον ε�ναι δυνατ�ν,
και �λλεr µορφ�r συνεργασ�αr µε τουr φορε�r αυτο�r·

(29) �τι, για να παρακολουθε� η Επιτροπ� αποτελεσµατικ�
τον �λεγχο τηr αγορ�r, τα κρ�τη µ�λη θα πρ�πει να
παρ�χουν τιr σχετικ�r πληροφορ�εr αναφορικ� µε τουr
τ�πουr διεπαφ�ν, τα ακατ�λληλα � ανακριβ�r εφαρ-
µοζ�µενα εναρµονισµ�να πρ�τυπα, τουr κοινοποιηµ�-
νουr οργανισµο�r και τιr εποπτε�ουσεr αρχ�r·

(30) �τι οι κοινοποιηµ�νοι οργανισµο� και οι εποπτικ�r
αρχ�r θα πρ�πει να ανταλλ�σσουν πληροφορ�εr για
τον ραδιοεξοπλισµ� και τον τηλεπικοινωνιακ� τερµα-
τικ� εξοπλισµ� προκειµ�νου να καθ�σταται εφικτ� η
αποτελεσµατικ� εποπτε�α τηr αγορ�r· �τι η συνεργα-
σ�α αυτ� θα πρ�πει, �σο γ�νεται περισσ�τερο, να κ�νει
χρ�ση ηλεκτρονικ�ν µ�σων· �τι, ιδ�ωr, η συνεργασ�α
αυτ� θα πρ�πει να δ�νει στιr εθνικ�r αρχ�r τη δυνα-
τ�τητα να ενηµερ�νονται σχετικ� µε ραδιοεξοπλι-
σµο�r που εισ�ρχονται στην αγορ� τουr και οι οπο�οι
λειτουργο�ν σε συχν�τητεr που δεν ε�ναι εναρµονισµ�-
νεr στην Κοιν�τητα·

(31) �τι οι κατασκευαστ�r θα πρ�πει να κοινοποιο�ν στα
κρ�τη µ�λη την πρ�θεσ� τουr να διαθ�σουν στην
αγορ� ραδιοεξοπλισµ� που χρησιµοποιε� ζ�νεr
συχνοτ�των των οπο�ων η χρ�ση δεν ε�ναι εναρµονι-
σµ�νη σε �λη την Κοιν�τητα· �τι συνεπ�r τα κρ�τη
µ�λη πρ�πει να θεσπ�σουν διαδικασ�εr για αυτ�r τιr
κοινοποι�σειr· �τι οι διαδικασ�εr αυτ�r θα πρ�πει να
ε�ναι αν�λογεr και να µην αποτελο�ν πρ�σθετη διαδι-
κασ�α αξιολ�γησηr τηr πιστ�τηταr εκτ�r των προβλε-
π�µενων στα παραρτ�µατα IV και V· �τι οι διαδικα-
σ�εr αυτ�r θα πρ�πει να ε�ναι εναρµονισµ�νεr και κατ�
προτ�µηση να εφαρµ�ζονται µε ηλεκτρονικ� µ�σα και
µονοαπευθυντικ� διαδικασ�α (one stop shopping)·

(32) �τι θα πρ�πει να επιτρ�πεται η ελε�θερη κυκλοφορ�α
ραδιοεξοπλισµο� και τηλεπικοινωνιακο� τερµατικο�
εξοπλισµο� που συµµορφο�ται µε τιr σχετικ�r βασικ�r
απαιτ�σειr· �τι η θ�ση σε λειτουργ�α του εξοπλισµο�
αυτο� θα πρ�πει να επιτρ�πεται για το σκοπ� για τον
οπο�ο προβλ�πεται· �τι η θ�ση σε λειτουργ�α µπορε� να
υπ�κειται σε �δειεr για τη χρ�ση του φ�σµατοr των
ραδιοσυχνοτ�των και την παροχ� τηr σχετικ�r υπηρε-
σ�αr·

(33) �τι, για σκοπο�r εµπορικ�ν και �λλων εκθ�σεων κ.λπ.,
πρ�πει να ε�ναι δυνατ� η επ�δειξη ραδιοεξοπλισµο� και
τηλεπικοινωνιακο� τερµατικο� εξοπλισµο� που δεν
συµµορφ�νεται προr την παρο�σα οδηγ�α· �τι,
ωστ�σο, τα ενδιαφερ�µενα µ�ρη θα πρ�πει να ενη-
µερ�νονται κατ� τρ�πο επαρκ� �τι ο συγκεκριµ�νοr
εξοπλισµ�r δεν συµµορφ�νεται και δεν µπορε� να αγο-
ραστε� στην κατ�σταση αυτ�· �τι τα κρ�τη µ�λη µπο-
ρο�ν να περιορ�ζουν τη θ�ση σε λειτουργ�α, συµπερι-
λαµβανοµ�νηr τηr ενεργοπο�ησηr, τ�τοιου ε�δουr
εκτιθ�µενου ραδιοεξοπλισµο� για λ�γουr που �πτονται
τηr αποτελεσµατικ�r και ορθ�r χρησιµοπο�ησηr του
ραδιοφωνικο� φ�σµατοr, τηr αποφυγ�r των επιβλαβ�ν
παρεµβολ�ν � ζητηµ�των δηµ�σιαr υγε�αr·

(34) �τι οι ραδιοσυχν�τητεr καταν�µονται σε εθνικ� επ�-
πεδο και, στο µ�τρο που δεν �χουν εναρµονιστε�, παρα-
µ�νουν στην αποκλειστικ� αρµοδι�τητα των κρατ�ν
µελ�ν· �τι πρ�πει να περιληφθε� ρ�τρα διασφ�λισηr η
οπο�α να επιτρ�πει στα κρ�τη µ�λη, σ�µφωνα µε το

(1) ΕΕ L 131 τηr 27.5.1988, σ. 73· οδηγ�α �πωr τροποποι�θηκε απ�
την οδηγ�α 94/46/ΕΚ (ΕΕ L 268 τηr 19.10.1994, σ. 15).

(2) ΕΕ L 204 τηr 21.7.1998, σ. 37· οδηγ�α �πωr τροποποι�θηκε απ�
την οδηγ�α 98/48/ΕΚ (ΕΕ L 217 τηr 5.8.1998, σ. 18).
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�ρθρο 36 τηr συνθ�κηr, να απαγορε�ουν, να περιορ�-
ζουν � να απαιτο�ν την απ�συρση απ� την οικε�α
αγορ� του ραδιοεξοπλισµο� ο οπο�οr �χει προκαλ�σει,
� ευλ�γωr θεωρε�ται �τι θα προκαλ�σει επιβλαβε�r
παρεµβολ�r· �τι οι παρεµβολ�r µε τιr εθνικ�r κατανε-
µ�µενεr ραδιοσυχν�τητεr συνιστο�ν β�σιµο λ�γο για
τη λ�ψη µ�τρων διασφ�λισηr απ� τα κρ�τη µ�λη·

(35) �τι οι κατασκευαστ�r ευθ�νονται για τιr ζηµ�εr που
προκαλο�νται απ� τιr ελαττωµατικ�r συσκευ�r τουr
σ�µφωνα µε τιr διατ�ξειr τηr οδηγ�αr 85/374/ΕΟΚ του
Συµβουλ�ου (1)· �τι, µε την επιφ�λαξη τηr ευθ�νηr του
κατασκευαστ�, κ�θε πρ�σωπο που εισ�γει επαγγελµα-
τικ� στην Κοιν�τητα συσκευ�r προr π�ληση ευθ�νεται
σ�µφωνα µε την εν λ�γω οδηγ�α· �τι ο κατα-
σκευαστ�r, ο εξουσιοδοτηµ�νοr αντιπρ�σωπ�r του �
το πρ�σωπο που ε�ναι υπε�θυνο για τη δι�θεση τηr
συσκευ�r στην κοινοτικ� αγορ� ευθ�νονται σ�µφωνα
µε την νοµοθεσ�α των κρατ�ν µελ�ν περ� συµβατικ�r
και εξωσυµβατικ�r ευθ�νηr·

(36) �τι τα µ�τρα που ενδε�κνυται να ληφθο�ν απ� τα
κρ�τη µ�λη � την Επιτροπ� �ταν συσκευ�, δηλωµ�νη
ωr σ�µφωνη µε τιr διατ�ξειr τηr παρο�σαr οδηγ�αr,
προκαλε� σοβαρ�r ζηµ�εr σε δ�κτυο � επιβλαβε�r ραδιο-
ηλεκτρικ�r παρεµβολ�r, πρ�πει να καθορ�ζονται
σ�µφωνα µε τιr γενικ�r αρχ�r του κοινοτικο� δικα�ου
και, ειδικ�τερα, τιr αρχ�r τηr αντικειµενικ�τηταr, τηr
αναλογικ�τηταr και τηr αποφυγ�r των διακρ�σεων·

(37) �τι στιr 22 Iουλ�ου 1993 το Συµβο�λιο εξ�δωσε την
απ�φαση 93/465/ΕΟΚ για τιr εν�τητεr που αφορο�ν
τιr δι�φορεr φ�σειr των διαδικασι�ν αξιολ�γησηr τηr
πιστ�τηταr και τουr καν�νεr επ�θεσηr και χρ�σηr τηr
σ�µανσηr πιστ�τηταr «CE» που προορ�ζονται να
χρησιµοποιηθο�ν στιr οδηγ�εr τεχνικ�r εναρµ�-
νισηr (2)· �τι οι εφαρµοστ�εr διαδικασ�εr αξιολ�γησηr
τηr πιστ�τηταr θα πρ�πει να επιλ�γονται κατ� προ-
τ�µηση απ� τιr υφιστ�µενεr εν�τητεr που ορ�ζονται
στην εν λ�γω απ�φαση·

(38) �τι τα κρ�τη µ�λη µπορο�ν να ζητο�ν τη διαπ�στευση,
σ�µφωνα µε τα κατ�λληλα ευρωπαϊκ� πρ�τυπα, των
κοινοποιηµ�νων οργανισµ�ν τουr οπο�ουr ορ�ζουν και
των εποπτευουσ�ν αρχ�ν τουr·

(39) �τι η συµµ�ρφωση του ραδιοεξοπλισµο� και τηλεπι-
κοινωνιακο� τερµατικο� εξοπλισµο� προr τιr απαιτ�-
σειr των οδηγι�ν 73/23/ΕΟΚ και 89/336/ΕΟΚ θα πρ�-
πει να µπορε� να καταδεικν�εται χρησιµοποι�νταr τιr
διαδικασ�εr που ορ�ζονται σε αυτ�r τιr οδηγ�εr �ταν η
συσκευ� εµπ�πτει στο πεδ�ο εφαρµογ�r τουr· �τι,
συνεπ�r, η διαδικασ�α του �ρθρου 10 παρ�γραφοr 1
τηr οδηγ�αr 89/336/ΕΟΚ µπορε� να χρησιµοποιε�ται
εκε� �που η εφαρµογ� εναρµονισµ�νων προτ�πων
παρ�χει τεκµ�ριο πιστ�τηταr προr τιr απαιτ�σειr

προστασ�αr· �τι η διαδικασ�α του �ρθρου 10 παρ�γρα-
φοr 2 µπορε� να εφαρµ�ζεται εκε� �που ο κατα-
σκευαστ�r δεν �χει εφαρµ�σει εναρµονισµ�να πρ�τυπα
� εκε� �που αυτ� δεν υπ�ρχουν·

(40) �τι οι κοινοτικ�r επιχειρ�σειr θα πρ�πει να �χουν
πραγµατικ� και συγκρ�σιµη πρ�σβαση στιr αγορ�r
τρ�των χωρ�ν και να τυγχ�νουν σε αυτ�r µεταχε�ρισηr
παρ�µοιαr µε εκε�νη που ισχ�ει στην Κοιν�τητα για
τιr επιχειρ�σειr που αν�κουν πλ�ρωr, ελ�γχονται µ�σω
πλειοψηφικ�r ιδιοκτησ�αr � ελ�γχονται στην πρ�ξη
απ� υπηκ�ουr των αντ�στοιχων τρ�των χωρ�ν·

(41) �τι ε�ναι σκ�πιµη η συγκρ�τηση επιτροπ�r που θα
συµπεριλ�βει τα µ�ρη που εµπλ�κονται �µεσα στην
εφαρµογ� των κανονιστικ�ν ρυθµ�σεων για τον ραδιο-
εξοπλισµ� και τον τηλεπικοινωνιακ� τερµατικ� εξο-
πλισµ�, ιδ�ωr τουr εθνικο�r οργανισµο�r αξιολ�γησηr
τηr πιστ�τηταr και τουr εθνικο�r οργανισµο�r που
ε�ναι υπε�θυνοι για την εποπτε�α τηr αγορ�r, προκει-
µ�νου να επικουρο�ν την Επιτροπ� στην επ�τευξη
εναρµονισµ�νηr και αναλογικ�r εφαρµογ�r των ρυθµ�-
σεων �στε να ανταποκρ�νονται στιr αν�γκεr τηr αγο-
ρ�r και του ευρ�τερου κοινο�· �τι, σε ενδεδειγµ�νεr
περιπτ�σειr, θα πρ�πει να γ�νεται διαβο�λευση µε
εκπροσ�πουr των τηλεπικοινωνιακ�ν οργανισµ�ν,
των χρηστ�ν, των καταναλωτ�ν, των κατασκευαστ�ν
και των παρεχ�ντων υπηρεσ�εr·

(42) �τι στιr 20 ∆εκεµβρ�ου 1994 συν�φθη συµφων�α για
�να «modus vivendi» µεταξ� του Ευρωπαϊκο� Κοινο-
βουλ�ου, του Συµβουλ�ου και τηr Επιτροπ�r, ωr προr
τα εκτελεστικ� µ�τρα που θα ισχ�ουν για �σεr πρ�ξειr
εκδ�δονται µε τη διαδικασ�α του �ρθρου 189 Β τηr
συνθ�κηr (3)·

(43) �τι η Επιτροπ� θα πρ�πει να παρακολουθε� την υλο-
πο�ηση και την πρακτικ� εφαρµογ� τηr παρο�σαr οδη-
γ�αr και �λλων σχετικ�ν οδηγι�ν και θα προβε� σε
εν�ργειεr για τη διασφ�λιση του συντονισµο� τηr
εφαρµογ�r �λων των σχετικ�ν οδηγι�ν προκειµ�νου
να αποφευχθο�ν τυχ�ν επιδρ�σειr στον τηλεπικοινω-
νιακ� εξοπλισµ� που επηρε�ζουν την ανθρ�πινη υγε�α
� προκαλο�ν ζηµ�εr σε περιουσ�α·

(44) �τι η λειτουργ�α τηr παρο�σαr οδηγ�αr θα πρ�πει να
επενεξεταστε� σε ε�θετο χρ�νο υπ� το φωr τηr εξ�λιξηr
στον τοµ�α τηλεπικοινωνι�ν και τηr πε�ραr που θα
αποκοµιστε� απ� την εφαρµογ� των βασικ�ν απαιτ�-
σεων και των διαδικασι�ν αξιολ�γησηr τηr πιστ�τη-
ταr που προβλ�πονται στην παρο�σα οδηγ�α·

(45) �τι, µε τιr τροποποι�σειr του κανονιστικο� καθεστ�-
τοr, ε�ναι απαρα�τητη η εξασφ�λιση οµαλ�r µετ�-
βασηr απ� το προηγο�µενο καθεστ�r �στε να αποφευ-
χθε� αποδιοργ�νωση τηr αγορ�r και νοµικ� ασ�φεια·

(1) ΕΕ L 210 τηr 7.8.1985, σ. 29.
(2) ΕΕ L 220 τηr 30.8.1993, σ. 23. (3) ΕΕ C 102 τηr 4.4.1996, σ. 1.
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(46) �τι η παρο�σα οδηγ�α αντικαθιστ� την οδηγ�α 98/
13/ΕΚ, η οπο�α ωr εκ το�του θα πρ�πει να καταργηθε�·
�τι οι οδηγ�εr 73/23/ΕΟΚ και 89/336/ΕΟΚ δεν θα
εφαρµ�ζονται εφεξ�r σε συσκευ�r που υπ�γονται στην
παρο�σα οδηγ�α εξαιρουµ�νων των απαιτ�σεων προ-
στασ�αr και ασφ�λειαr και ορισµ�νων διαδικασι�ν
αξιολ�γησηr τηr πιστ�τηταr,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓIΑ:

ΚΕVΑΛΑIΟ I

ΓΕΝΙΚΑ

�ρθρο 1

Πεδ�ο εφαρµογ�r και στ�χοι

1. Η παρο�σα οδηγ�α καθιερ�νει κανονιστικ� πλα�σιο
για τη δι�θεση στην αγορ�, την ελε�θερη κυκλοφορ�α και
τη θ�ση σε λειτουργ�α στην Κοιν�τητα ραδιοεξοπλισµο�
και τηλεπικοινωνιακο� τερµατικο� εξοπλισµο�.

2. �ταν η συσκευ� �πωr ορ�ζεται στο �ρθρο 2 στοιχε�ο
α) περιλαµβ�νει, ωr αναπ�σπαστο µ�ροr, � ωr εξ�ρτηµα:

α) ιατροτεχνολογικ� προϊ�ν κατ� την �ννοια του �ρθρου 1
τηr οδηγ�αr 93/42/ΕΟΚ του Συµβουλ�ου, τηr 14ηr Ιου-
ν�ου 1993, περ� των ιατροτεχνολογικ�ν προϊ�ντων (1) �

β) ενεργ� εµφυτε�σιµο ιατρικ� βο�θηµα κατ� την �ννοια
του �ρθρου 1 τηr οδηγ�αr 90/385/ΕΟΚ του Συµβουλ�ου,
τηr 20�r Iουν�ου 1990, για την προσ�γγιση των νοµοθε-
σι�ν των κρατ�ν µελ�ν σχετικ� µε τα ενεργ� εµφυτε�-
σιµα ιατρικ� βοηθ�µατα (2),

η συσκευ� δι�πεται απ� την παρο�σα οδηγ�α, µε την επιφ�-
λαξη τηr εφαρµογ�r των οδηγι�ν 93/42/ΕΟΚ και 90/385/
ΕΟΚ στο ιατροτεχνολογικ� προϊ�ν και το ενεργ� εµφυτε�-
σιµο ιατρικ� βο�θηµα, αντιστο�χωr.

3. �ταν η συσκευ� αποτελε� κατασκευαστικ� στοιχε�ο �
χωριστ� τεχνικ� µον�δα οχ�µατοr κατ� την �ννοια τηr
οδηγ�αr 72/245/ΕΟΚ του Συµβουλ�ου (3), για τα ραδιοηλεκ-
τρικ� παρ�σιτα (ηλεκτροµαγνητικ� συµβατ�τητα) των οχη-
µ�των � κατασκευαστικ� στοιχε�ο � χωριστ� τεχνικ�
µον�δα οχ�µατοr κατ� την �ννοια του �ρθρου 1 τηr οδη-
γ�αr 92/61/ΕΟΚ του Συµβουλ�ου, τηr 30�r Ιουν�ου 1992,
περ� εγκρ�σεωr τ�που των δικ�κλων � τρικ�κλων οχηµ�των
µε κινητ�ρα (4), η συσκευ� δι�πεται απ� την παρο�σα οδη-
γ�α µε την επιφ�λαξη τηr εφαρµογ�r τηr οδηγ�αr 72/245/
ΕΟΚ � τηr οδηγ�αr 92/61/ΕΟΚ, αντιστο�χωr.

4. Η παρο�σα οδηγ�α δεν εφαρµ�ζεται στον εξοπλισµ�
που αναφ�ρεται στο παρ�ρτηµα I.

5. Η παρο�σα οδηγ�α δεν εφαρµ�ζεται στιr συσκευ�r που
χρησιµοποιο�νται αποκλειστικ� για δραστηρι�τητεr που
αφορο�ν τη δηµ�σια ασφ�λεια, την �µυνα, την κρατικ�

ασφ�λεια (συµπεριλαµβανοµ�νηr τηr οικονοµικ�r ευηµε-
ρ�αr του κρ�τουr στην περ�πτωση δραστηριοτ�των που σχε-
τ�ζονται µε θ�µατα κρατικ�r ασφαλε�αr) και για δραστη-
ρι�τητεr του κρ�τουr στον τοµ�α του ποινικο� δικα�ου.

�ρθρο 2

Ορισµο�

Για τουr σκοπο�r τηr παρο�σαr οδηγ�αr ισχ�ουν οι ακ�-
λουθοι ορισµο�:

α) «συσκευ�»: κ�θε εξοπλισµ�r που ε�ναι ε�τε ραδιοεξο-
πλισµ�r ε�τε τηλεπικοινωνιακ�r τερµατικ�r εξοπλισµ�r
ε�τε και τα δ�ο·

β) «τηλεπικοινωνιακ�r τερµατικ�r εξοπλισµ�r»: προϊ�ν
που επιτρ�πει την επικοινων�α, � σχετικ� κατασκευα-
στικ� στοιχε�ο του, το οπο�ο �χει σχεδιαστε� για να
συνδ�εται �µεσα � �µµεσα καθ’ οιονδ�ποτε τρ�πο µε
διεπαφ�r δηµ�σιων τηλεπικοινωνιακ�ν δικτ�ων
(δηλαδ� τηλεπικοινωνιακ�ν δικτ�ων που χρησιµο-
ποιο�νται πλ�ρωr � εν µ�ρει για την παροχ� τηλεπι-
κοινωνιακ�ν υπηρεσι�ν που ε�ναι προσιτ�r στο κοιν�)·

γ) «ραδιοεξοπλισµ�r»: προϊ�ν � σχετικ� κατασκευαστικ�
στοιχε�ο του, το οπο�ο ε�ναι ικαν� να αποκαταστ�σει
επικοινων�α µ�σω εκποµπ�r �/και λ�ψηr ραδιο-
κυµ�των και το οπο�ο χρησιµοποιε� φ�σµα που �χει
παραχωρηθε� στιr επ�γειεr/δορυφορικ�r ραδιοεπι-
κοινων�εr·

δ) «ραδιοκ�µατα»: ηλεκτροµαγνητικ� κ�µατα συχν�τη-
ταr µεταξ� 9 kHz και 3 000 GHz, που µεταδ�δονται
στο δι�στηµα χωρ�r τεχνητ� οδηγ�·

ε) «∆ιεπαφ�»:

i) σηµε�ο απ�ληξηr δικτ�ου, το οπο�ο ε�ναι �να
σηµε�ο υλικ�r σ�νδεσηr στο οπο�ο παρ�χεται στο
χρ�στη πρ�σβαση στο δηµ�σιο τηλεπικοινωνιακ�
δ�κτυο, �/και

ii) ερτζιαν� διεπαφ� που προσδιορ�ζει τη ραδιοεπι-
κοινωνιακ� οδ� µεταξ� ραδιοεξοπλισµο�

και οι τεχνικ�r προδιαγραφ�r τουr.

στ) «κατηγορ�α εξοπλισµο�»: κατηγορ�α που προσδιορ�ζει
συγκεκριµ�νουr τ�πουr συσκευ�ν οι οπο�οι θεωρο�-
νται παρ�µοιοι β�σει τηr παρο�σαr οδηγ�αr και τιr
διεπαφ�r για τιr οπο�εr �χουν σχεδιαστε� οι συσκευ�r.
Οι συσκευ�r µπορο�ν να αν�κουν σε περισσ�τερεr τηr
µιαr κατηγορ�εr εξοπλισµο�·

ζ) «τεχνικ�r φ�κελοr κατασκευ�r»: φ�κελοr στον οπο�ο
περιγρ�φεται η συσκευ� και παρ�χονται πληροφορ�εr
και επεξηγ�σειr για τον τρ�πο µε τον οπο�ο �χουν
τηρηθε� οι εφαρµοστ�εr βασικ�r απαιτ�σειr·

η) «εναρµονισµ�νο πρ�τυπο»: τεχνικ� προδιαγραφ� που
�χει εγκριθε� απ� αναγνωρισµ�νο οργανισµ� τυπο-
πο�ησηr κατ�πιν εντολ�r τηr Επιτροπ�r σ�µφωνα µε
τιr διαδικασ�εr που ορ�ζει η οδηγ�α 98/34/ΕΚ µε
σκοπ� την καθι�ρωση ευρωπαϊκ�r απα�τησηr, η
συµµ�ρφωση προr την οπο�α δεν ε�ναι υποχρεωτικ�·

(1) ΕΕ L 169 τηr 12.7.1993, σ. 1.
(2) ΕΕ L 189 τηr 20.7.1990, σ. 17· οδηγ�α �πωr τροποποι�θηκε απ�

την οδηγ�α 93/68/ΕΚ (ΕΕ L 220 τηr 30.8.1993, σ. 1).
(3) ΕΕ L 152 τηr 6.7.1972, σ. 15· οδηγ�α �πωr τροποποι�θηκε τελε-

υτα�α απ� την οδηγ�α 95/45/ΕΚ τηr Επιτροπ�r (ΕΕ L 266 τηr
8.11.1995, σ. 1).

(4) ΕΕ L 225 τηr 10.8.1992, σ. 71· οδηγ�α �πωr τροποποι�θηκε απ�
την πρ�ξη προσχ�ρησηr του 1994.
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θ) «επιβλαβ�r παρεµβολ�»: παρεµβολ� η οπο�α θ�τει σε
κ�νδυνο τη λειτουργ�α υπηρεσ�αr ραδιοπλο�γησηr �
�λλων υπηρεσι�ν ασφαλε�αr � η οπο�α καθ’ οιονδ�-
ποτε τρ�πο υποβαθµ�ζει σοβαρ�, εµποδ�ζει, � επα-
νειληµµ�να διακ�πτει µια ραδιοεπικοινωνιακ� υπηρε-
σ�α που λειτουργε� σ�µφωνα µε τουr εφαρµοστ�ουr
κοινοτικο�r � εθνικο�r κανονισµο�r.

�ρθρο 3

Βασικ�r απαιτ�σειr

1. Οι ακ�λουθεr βασικ�r απαιτ�σειr ισχ�ουν για �λεr τιr
συσκευ�r:

α) η προστασ�α τηr υγε�αr � τηr ασφ�λειαr των χρηστ�ν
καθ�r και οποιουδ�ποτε �λλου προσ�που, συµπεριλαµ-
βανοµ�νων των στ�χων τηr οδηγ�αr 73/23/ΕΟΚ, �σον
αφορ� τιr απαιτ�σειr ασφαλε�αr, αλλ� χωρ�r την επι-
βολ� κατ�τατου ορ�ου τ�σηr·

β) οι απαιτ�σειr προστασ�αr τηr οδηγ�αr 89/336/ΕΟΚ,
�σον αφορ� την ηλεκτροµαγνητικ� συµβατ�τητα,

2. Ο ραδιοεξοπλισµ�r πρ�πει επιπλ�ον να κατασκευ�ζε-
ται κατ� τρ�πο που να χρησιµοποιε� αποτελεσµατικ� το
φ�σµα που �χει παραχωρηθε� στιr επ�γειεr/δορυφορικ�r
ραδιοεπικοινων�εr και τιr τροχιακ�r δυνατ�τητεr, �στε να
αποφε�γονται οι επιβλαβε�r παρεµβολ�r.

3. Με τη διαδικασ�α του �ρθρου 15, η Επιτροπ� µπορε�
να αποφασ�σει �τι οι συσκευ�r ορισµ�νων κατηγορι�ν εξο-
πλισµο� � συγκεκριµ�νων τ�πων, πρ�πει να κατασκευ�ζο-
νται κατ� τ�τοιο τρ�πο �στε:

α) να υπ�ρχει διαλειτουργ�α µ�σω δικτ�ων µε �λλεr συ-
σκευ�r και να µπορο�ν να συνδ�ονται µε διεπαφ�r
κατ�λληλου τ�που σε ολ�κληρη την Κοιν�τητα �/και

β) να µην βλ�πτονται το δ�κτυο � η λειτουργ�α του ο�τε
να γ�νεται κατ�χρηση των π�ρων του δικτ�ου µε απο-
τ�λεσµα την απαρ�δεκτη υποβ�θµιση τηr υπηρεσ�αr
�/και

γ) να περιλαµβ�νουν διασφαλ�σειr τηr προστασ�αr των
δεδοµ�νων προσωπικο� χαρακτ�ρα και τηr ιδιωτικ�r
ζω�r του χρ�στη και του συνδροµητ�, �/και

δ) να υποστηρ�ζουν ορισµ�νεr λειτουργ�εr που εξασφαλ�-
ζουν την αποφυγ� τηr απ�τηr �/και

ε) να υποστηρ�ζουν ορισµ�νεr λειτουργ�εr που εξασφαλ�-
ζουν την πρ�σβαση σε υπηρεσ�εr �µεσηr βο�θειαr �/
και

στ) να υποστηρ�ζουν ορισµ�νεr λειτουργ�εr προκειµ�νου να
διευκολ�νεται η χρησιµοπο�ησ� τουr απ� �τοµα µε
ειδικ�r αν�γκεr.

�ρθρο 4

Κοινοπο�ηση και δηµοσ�ευση των προδιαγραφ�ν διεπαφ�r

1. Τα κρ�τη µ�λη κοινοποιο�ν στην Επιτροπ� τιr διεπα-
φ�r που �χουν ρυθµ�σει, εφ�σον δεν �χουν κοινοποιηθε�
δυν�µει των διατ�ξεων τηr οδηγ�αr 98/34/ΕΚ. Η Επιτροπ�,

αφο� ζητ�σει τη γν�µη τηr επιτροπ�r µε τη διαδικασ�α του
�ρθρου 15, θεσπ�ζει την ισοδυναµ�α µεταξ� των κοινοποιη-
µ�νων διεπαφ�ν και καθορ�ζει �ναν αναγνωριστικ� κωδικ�
κατηγορ�αr εξοπλισµο�, λεπτοµ�ρειεr του οπο�ου δηµο-
σιε�ονται στην Επ�σηµη Εφηµερ�δα των Ευρωπαϊκ�ν Κοι-
νοτ�των.

2. Κ�θε κρ�τοr µ�λοr κοινοποιε� στην Επιτροπ� τουr
τ�πουr των διεπαφ�ν που προσφ�ρονται στο εν λ�γω κρ�-
τοr απ� τουr φορε�r εκµετ�λλευσηr των δηµ�σιων τηλεπι-
κοινωνιακ�ν δικτ�ων. Τα κρ�τη µ�λη διασφαλ�ζουν �τι οι
εν λ�γω φορε�r εκµετ�λλευσηr δηµοσιε�ουν ακριβε�r και
επαρκε�r τεχνικ�r προδιαγραφ�r �λων αυτ�ν των διεπαφ�ν
πριν καταστο�ν προσιτ�r στο κοιν� οι υπηρεσ�εr που παρ�-
χονται µ�σω των διεπαφ�ν αυτ�ν, και �τι δηµοσιε�ουν
τακτικ� τιr ενηµερωµ�νεr προδιαγραφ�r. Οι προδιαγραφ�r
πρ�πει να ε�ναι αρκετ� λεπτοµερε�r �στε να επιτρ�πουν το
σχεδιασµ� τηλεπικοινωνιακο� τερµατικο� εξοπλισµο� που
µπορε� να χρησιµοποιε� �λεr τιr υπηρεσ�εr που παρ�χονται
µ�σω τηr αντ�στοιχηr διεπαφ�r. Οι προδιαγραφ�r πρ�πει να
περιλαµβ�νουν, µεταξ� �λλων, �λεr τιr πληροφορ�εr που
απαιτο�νται για να µπορο�ν οι κατασκευαστ�r να πραγµα-
τοποιο�ν, κατ� την επιλογ� τουr, τιr σχετικ�r δοκιµ�r των
βασικ�ν απαιτ�σεων που ισχ�ουν για τον τηλεπικοινω-
νιακ� τερµατικ� εξοπλισµ�. Τα κρ�τη µ�λη εξασφαλ�ζουν
�τι οι προδιαγραφ�r αυτ�r διατ�θενται ε�κολα απ� τουr
φορε�r εκµετ�λλευσηr.

�ρθρο 5

Εναρµονισµ�να πρ�τυπα

1. Εφ�σον η συσκευ� ανταποκρ�νεται στα οικε�α εναρ-
µονισµ�να πρ�τυπα, � σε µ�ρη των προτ�πων αυτ�ν, των
οπο�ων οι αριθµο� αναφορ�r �χουν δηµοσιευθε� στην
Επ�σηµη Εφηµερ�δα των Ευρωπαϊκ�ν Κοινοτ�των, τα
κρ�τη µ�λη τεκµα�ρουν �τι υπ�ρχει συµµ�ρφωση µε τιr
βασικ�r απαιτ�σειr που αναφ�ρονται στο �ρθρο 3, �πωr
καλ�πτονται απ� τα εν λ�γω εναρµονισµ�να πρ�τυπα � τα
µ�ρη των προτ�πων.

2. Σε περ�πτωση που κρ�τοr µ�λοr � η Επιτροπ� κρ�νει
�τι η συµµ�ρφωση προr εναρµονισµ�νο πρ�τυπο δεν εξα-
σφαλ�ζει συµµ�ρφωση προr τιr βασικ�r απαιτ�σειr που
αναφ�ρονται στο �ρθρο 3 τιr οπο�εr προορ�ζεται να καλ�-
ψει το πρ�τυπο αυτ�, η Επιτροπ� � το ενδιαφερ�µενο κρ�-
τοr µ�λοr θ�τει το ζ�τηµα εν�πιον τηr επιτροπ�r.

3. Εφ�σον υπ�ρχουν ελλε�ψειr στα εναρµονισµ�να
πρ�τυπα σε σχ�ση µε τιr ουσι�δειr απαιτ�σειr, η Επιτροπ�,
αφο� ζητ�σει τη γν�µη τηr επιτροπ�r και σ�µφωνα µε τη
διαδικασ�α του �ρθρου 14, µπορε� να δηµοσιε�σει στην
Επ�σηµη Εφηµερ�δα των Ευρωπαϊκ�ν Κοινοτ�των κα-
τευθυντ�ριεr γραµµ�r για την ερµηνε�α εναρµονισµ�νων
προτ�πων � τιr προϋποθ�σειr υπ� τιr οπο�εr η τ�ρηση του
συγκεκριµ�νου προτ�που συνιστ� τεκµ�ριο συµµ�ρφωσηr.
Μετ� απ� διαβο�λευση µε την επιτροπ� και σ�µφωνα µε τη
διαδικασ�α του �ρθρου 14, η Επιτροπ� µπορε� να αποσ�ρει
εναρµονισµ�να πρ�τυπα µε δηµοσ�ευση ανακο�νωσηr στην
Επ�σηµη Εφηµερ�δα των Ευρωπαϊκ�ν Κοινοτ�των.
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�ρθρο 6

∆ι�θεση στην αγορ�

1. Τα κρ�τη µ�λη εξασφαλ�ζουν �τι η συσκευ� διατ�θε-
ται στην αγορ� µ�νον εφ�σον συµµορφο�ται προr τιr ενδε-
δειγµ�νεr βασικ�r απαιτ�σειr που προβλ�πονται στο �ρθρο
3 και προr τιr �λλεr σχετικ�r διατ�ξειr τηr παρο�σαr οδη-
γ�αr �ταν εγκαθ�σταται και συντηρε�ται κατ�λληλα και
χρησιµοποιε�ται για τον προορισµ� τηr. ∆εν υπ�κειται σε
περαιτ�ρω εθνικ� ρ�θµιση �σον αφορ� τη δι�θεση στην
αγορ�.

2. Κατ� τη λ�ψη απ�φασηr σχετικ� µε την εφαρµογ�
βασικ�ν απαιτ�σεων δυν�µει του �ρθρου 3, παρ�γραφοr 3,
η Επιτροπ� καθορ�ζει την ηµεροµην�α εφαρµογ�r των
απαιτ�σεων. Εφ�σον καθορ�ζεται �τι µια κατηγορ�α εξο-
πλισµο� οφε�λει να συµµορφ�νεται προr συγκεκριµ�νεr
βασικ�r απαιτ�σειr δυν�µει του �ρθρου 3 παρ�γραφοr 3,
οποιαδ�ποτε συσκευ� τηr εν λ�γω κατηγορ�αr εξοπλισµο�
τεθε� για πρ�τη φορ� στην αγορ� πριν απ� την ηµεροµην�α
εφαρµογ�r τηr σχετικ�r απ�φασηr τηr Επιτροπ�r µπορε� να
εξακολουθ�σει να διατ�θεται στην αγορ� επ� ε�λογο χρο-
νικ� δι�στηµα. Τ�σο η ηµεροµην�α εφαρµογ�r �σο και το
χρονικ� δι�στηµα πρ�πει να καθορ�ζονται απ� την Επι-
τροπ� µε τη διαδικασ�α του �ρθρου 14.

3. Tα κρ�τη µ�λη εξασφαλ�ζουν �τι ο κατασκευαστ�r �
το πρ�σωπο που ε�ναι υπ�θυνο για τη δι�θεση τηr συσκευ�r
στην αγορ� παρ�χει στο χρ�στη πληροφορ�εr για τον προο-
ρισµ� τηr συσκευ�r, µαζ� µε τη δ�λωση τηr πιστ�τηταr
προr τιr βασικ�r απαιτ�σειr. Προκειµ�νου για ραδιοεξο-
πλισµ�, οι πληροφορ�εr αυτ�r πρ�πει να επαρκο�ν για τον
προσδιορισµ�, επ� τηr συσκευασ�αr και στιr οδηγ�εr χρ�σηr
τηr συσκευ�r, των κρατ�ν µελ�ν � τηr γεωγραφικ�r
περιοχ�r εντ�r εν�r κρ�τουr µ�λουr �που προορ�ζεται να
χρησιµοποιηθε� ο εξοπλισµ�r και ειδοποιο�ν το χρ�στη µε
σ�µανση επ� τηr συσκευ�r, που αναφ�ρεται στο παρ�ρτηµα
VII σηµε�ο 5, �σον αφορ� τουr δυνητικο�r περιορισµο�r �
απαιτ�σειr �δειαr για τη χρ�ση του ραδιοεξοπλισµο� σε
ορισµ�να κρ�τη µ�λη. Προκειµ�νου για τηλεπικοινωνιακ�
τερµατικ� εξοπλισµ�, οι πληροφορ�εr αυτ�r πρ�πει να επαρ-
κο�ν για να προσδιορ�ζονται οι διεπαφ�r των δηµ�σιων
τηλεπικοινωνιακ�ν δικτ�ων µε τα οπο�α η συσκευ� �χει
σχεδιαστε� για να συνδ�εται. Οι πληροφορ�εr αυτ�r πρ�πει
να εµφα�νονται σαφ�r σε �λεr τιr συσκευ�r.

4. Στην περ�πτωση ραδιοεξοπλισµο� που χρησιµοποιε�
ζ�νεr συχνοτ�των η χρ�ση των οπο�ων δεν ε�ναι εναρµο-
νισµ�νη σε ολ�κληρη την Κοιν�τητα, ο κατασκευαστ�r � ο
εξουσιοδοτηµ�νοr αντιπρ�σωπ�r του που ε�ναι εγκατεστη-
µ�νοr στην Κοιν�τητα � το πρ�σωπο που ε�ναι υπε�θυνο
για τη δι�θεση τηr συσκευ�r στην αγορ� κοινοποιο�ν, στην
εθνικ� αρχ� του οικε�ου κρ�τουr µ�λουr που ε�ναι αρµ�δια
για τη διαχε�ριση του φ�σµατοr των συχνοτ�των, την
πρ�θεσ� τουr για δι�θεση στην εθνικ� αγορ� του εξοπλι-
σµο� αυτο�.

Η κοινοπο�ηση αυτ� εκδ�δεται τουλ�χιστον τ�σσεριr εβδο-
µ�δεr πριν απ� τη δι�θεση στην αγορ� του προϊ�ντοr και
παρ�χει πληροφορ�εr για τα ραδιοχαρακτηριστικ� του εξο-
πλισµο� (ιδια�τερα τιr ζ�νεr συχνοτ�των, το δι�στηµα
µεταξ� δια�λων, τον τ�πο τηr διαµ�ρφωσηr και την ισχ�
τηr ραδιοσυχν�τηταr) και τον αναγνωριστικ� αριθµ� του

κοινοποιηµ�νου οργανισµο� που αναφ�ρεται στα παραρτ�-
µατα IV � V.

�ρθρο 7

Θ�ση σε λειτουργ�α και δικα�ωµα σ�νδεσηr

1. Τα κρ�τη µ�λη επιτρ�πουν τη θ�ση τηr συσκευ�r σε
λειτουργ�α για το σκοπ� για τον οπο�ο �χει σχεδιαστε�
�ταν συµµορφο�ται προr τιr αντ�στοιχεr βασικ�r απαιτ�-
σειr που αναφ�ρονται στο �ρθρο 3 και τιr λοιπ�r σχετικ�r
διατ�ξειr τηr παρο�σαr οδηγ�αr.

2. Παρ� την παρ�γραφο 1 και µε την επιφ�λαξη των
προϋποθ�σεων που συνδ�ονται µε την �δεια παροχ�r τηr
σχετικ�r υπηρεσ�αr σ�µφωνα µε το κοινοτικ� δ�καιο, τα
κρ�τη µ�λη µπορο�ν να περιορ�ζουν τη θ�ση σε λειτουργ�α
ραδιοεξοπλισµο� µ�νο για λ�γουr που αφορο�ν την αποτε-
λεσµατικ� και κατ�λληλη χρ�ση του φ�σµατοr των ραδιο-
συχνοτ�των, την αποφυγ� επιβλαβ�ν παρεµβολ�ν �
θ�µατα δηµ�σιαr υγε�αr.

3. Με την επιφ�λαξη τηr παραγρ�φου 4, τα κρ�τη µ�λη
εξασφαλ�ζουν �τι οι φορε�r εκµετ�λλευσηr των δηµοσ�ων
τηλεπικοινωνιακ�ν δικτ�ων δεν αρνο�νται τη σ�νδεση
τηλεπικοινωνιακο� τερµατικο� εξοπλισµο� σε κατ�λληλεr
διεπαφ�r για τεχνικο�r λ�γουr, εφ�σον ο εν λ�γω εξοπλι-
σµ�r συµµορφο�ται προr τιr εφαρµοστ�εr απαιτ�σειr του
�ρθρου 3.

4. �ταν �να κρ�τοr µ�λοr θεωρε� �τι µια συσκευ� που
�χει δηλωθε� ωr τηρο�σα τιr διατ�ξειr τηr παρο�σαr οδη-
γ�αr, δηµιουργε� σοβαρ�r βλ�βεr σε �να δ�κτυο � επιβλαβε�r
ραδιοεπικοινωνιακ�r παρεµβολ�r � βλ�βη στο δ�κτυο � τη
λειτουργ�α του, µπορε� να επιτρ�πει στο φορ�α εκµετ�λ-
λευσηr να αρνε�ται τη σ�νδεση, να αποσυνδ�ει � να πα�ει
να παρ�χει υπηρεσ�α απ� τη συσκευ� αυτ�. Τα κρ�τη µ�λη
κοινοποιο�ν κ�θε τ�τοια �δεια στην Επιτροπ�, η οπο�α
συγκαλε� την επιτροπ� προκειµ�νου να γνωµοδοτ�σει.
Αφο� ζητηθε� η γν�µη τηr επιτροπ�r, η Επιτροπ� µπορε� να
κινε� τιr διαδικασ�εr του �ρθρου 5 παρ�γραφοι 2 και 3. Η
Επιτροπ� και τα κρ�τη µ�λη δ�νανται να λαµβ�νουν και
�λλα κατ�λληλα µ�τρα.

5. Σε �κτακτεr περιπτ�σειr οι φορε�r εκµετ�λλευσηr µπο-
ρο�ν να αποσυνδ�ουν συσκευ�r, εφ�σον το�το απαιτε�ται
επειγ�ντωr για την προστασ�α του δικτ�ου και εφ�σον
µπορε� να παρασχεθε� στο χρ�στη εναλλακτικ� δυνατ�τητα
χωρ�r καθυστ�ρηση και χωρ�r κ�στοr γι’ αυτ�ν. Οι φορε�r
εκµετ�λλευσηr ενηµερ�νουν αµ�σωr την εθνικ� αρχ� που
ε�ναι αρµ�δια για την εφαρµογ� τηr παραγρ�φου 4 και του
�ρθρου 9.

�ρθρο 8

Ελε�θερη κυκλοφορ�α συσκευ�ν

1. Τα κρ�τη µ�λη δεν απαγορε�ουν, περιορ�ζουν �
θ�τουν εµπ�δια στην εµπορ�α και εγκατ�σταση στην επι-
κρ�τει� τουr συσκευ�ν µε το σ�µα CE που αναφ�ρεται στο
παρ�ρτηµα VII και το οπο�ο δηλ�νει τη συµµ�ρφωσ� τουr
προr �λεr τιr διατ�ξειr τηr παρο�σαr οδηγ�αr, συµπεριλαµ-
βανοµ�νων των διαδικασι�ν για την αξιολ�γηση τηr πι-
στ�τηταr, οι οπο�εr αναφ�ρονται στο κεφ�λαιο II. Το�το
ισχ�ει µε την επιφ�λαξη του �ρθρου 6 παρ�γραφοr 4, του
�ρθρου 7 παρ�γραφοr 2 και του �ρθρου 9 παρ�γραφοr 5.
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2. Σε εµπορικ�r εκθ�σειr και �λλεr εκθ�σειr, επιδε�ξειr,
κ.λπ., τα κρ�τη µ�λη δεν δηµιουργο�ν εµπ�δια στην παρου-
σ�αση συσκευ�ν που δεν συµµορφ�νονται προr την
παρο�σα οδηγ�α, µε την προϋπ�θεση �τι µια εµφαν�r
�νδειξη επισηµα�νει µε σαφ�νεια �τι η συγκεκριµ�νη
συσκευ� δεν µπορε� να κυκλοφορ�σει στο εµπ�ριο � να
τεθε� σε λειτουργ�α �ωr �του καταστε� συµβατ�.

3. Στιr περιπτ�σειr �που η συσκευ� υπ�κειται σε �λλεr
οδηγ�εr που αφορο�ν �λλεr πτυχ�r και οι οπο�εr επ�σηr
απαιτο�ν την επισ�µανση µε τα αρχικ� CE, η τελευτα�α θα
αναφ�ρει επ�σηr �τι η συγκεκριµ�νη συσκευ� πληρο� τιr
απαιτ�σειr των εν λ�γω �λλων οδηγι�ν. Ωστ�σο, αν µ�α �
περισσ�τερεr απ� τιr εν λ�γω οδηγ�εr επιτρ�πουν στον
κατασκευαστ�, κατ� τη δι�ρκεια µεταβατικ�r περι�δου, να
επιλ�ξει ποιεr ρυθµ�σειr θα εφαρµ�σει, το σ�µα CE θα
υποδεικν�ει �τι η συσκευ� πληρο� τιr απαιτ�σειr µ�νο των
οδηγι�ν που εφαρµ�ζει ο κατασκευαστ�r. Στην περ�πτωση
αυτ�, τα στοιχε�α των εφαρµοζοµ�νων οδηγι�ν, �πωr δηµο-
σιε�ονται στην Επ�σηµη Εφηµερ�δα των Ευρωπαϊκ�ν Κοι-
νοτ�των, πρ�πει να αναφ�ρονται στα συνοδευτικ� �γγραφα,
ανακοιν�σειr � οδηγ�εr χρ�σηr που απαιτο�νται απ� τιr
ανωτ�ρω οδηγ�εr.

�ρθρο 9

∆ιασφαλ�σειr

1. Σε περ�πτωση που �να κρ�τοr µ�λοr εκτιµ� �τι
συσκευ� που εµπ�πτει στο πεδ�ο εφαρµογ�r τηr παρο�σαr
οδηγ�αr δεν συµµορφο�ται προr τιr απαιτ�σειr τηr παρο�-
σαr οδηγ�αr, λαµβ�νει �λα τα κατ�λληλα µ�τρα στην επι-
κρ�τει� του για την απ�συρση τηr συσκευ�r απ� την αγορ�
� την υπηρεσ�α, την απαγ�ρευση τηr δι�θεσ�r τηr στην
αγορ� � τηr θ�σηr σε λειτουργ�α � τον περιορισµ� τηr
ελε�θερηr κυκλοφορ�αr τηr.

2. Το ενδιαφερ�µενο κρ�τοr µ�λοr κοινοποιε� π�ραυτα
στην Επιτροπ� τα µ�τρα αυτ�, εξηγ�νταr τουr λ�γουr που
το οδ�γησαν στην απ�φαση αυτ� και εκθ�τονταr κατ�
π�σον η µη συµµ�ρφωση οφε�λεται:

α) σε εσφαλµ�νη εφαρµογ� των εναρµονισµ�νων προτ�πων
του �ρθρου 5 παρ�γραφοr 1·

β) σε ελλε�ψειr των εναρµονισµ�νων προτ�πων του �ρθρου
5 παρ�γραφοr 1·

γ) σε µη τ�ρηση των απαιτ�σεων του �ρθρου 3, �ταν η
συσκευ� δεν συµµορφο�ται προr τα εναρµονισµ�να
πρ�τυπα του �ρθρου 5 παρ�γραφοr 1·

3. Ε�ν τα µ�τρα που αναφ�ρονται στην παρ�γραφο 1
οφε�λονται σε λανθασµ�νη εφαρµογ� των εναρµονισµ�νων
προτ�πων του �ρθρου 5 παρ�γραφοr 1 � σε µη τ�ρηση των
απαιτ�σεων που αναφ�ρονται στο �ρθρο 3 �ταν η συσκευ�
δεν πληρο� τα εναρµονισµ�να πρ�τυπα του �ρθρου 5 παρ�-
γραφοr 1, η Επιτροπ� συµβουλε�εται το συντοµ�τερο
δυνατ� τουr ενδιαφεροµ�νουr. Η Επιτροπ� ενηµερ�νει
αµ�σωr τα κρ�τη µ�λη, για τα πορ�σµατ� τηr και για τη
γν�µη τηr ωr προr το ε�ν τα µ�τρα ε�ναι αιτιολογηµ�να,
εντ�r δ�ο µην�ν απ� την κοινοπο�ηση των εν λ�γω µ�τρων
στην Επιτροπ�.

4. Ε�ν η απ�φαση τηr παραγρ�φου 1 οφε�λεται σε ελλε�-
ψειr των εναρµονισµ�νων προτ�πων του �ρθρου 5 παρ�γρα-
φοr 1, η Επιτροπ� υποβ�λλει το ζ�τηµα στην επιτροπ�
εντ�r διµ�νου. Η επιτροπ� γνωµοδοτε� µε τη διαδικασ�α
του �ρθρου 14. Μετ� τη διαβο�λευση αυτ�, η Επιτροπ�
ενηµερ�νει τα κρ�τη µ�λη για τα πορ�σµατ� τηr και για τη
γν�µη τηr ωr προr το ε�ν τα µ�τρα του κρ�τουr µ�λουr
ε�ναι αιτιολογηµ�να. Ε�ν η Επιτροπ� διαπιστ�σει �τι τα
µ�τρα ε�ναι δικαιολογηµ�να, κινε� αµ�σωr τη διαδικασ�α
του �ρθρου 5 παρ�γραφοr 2.

5. α) Παρ� τιr διατ�ξειr του �ρθρου 6, �να κρ�τοr µ�λοr
µπορε�, ενεργ�νταr σ�µφωνα µε τη συνθ�κη, ιδ�ωr δε
µε τα �ρθρα 30 και 36, να λαµβ�νει οποιαδ�ποτε
κατ�λληλα µ�τρα προκειµ�νου:

i) να απαγορε�ει � να περιορ�ζει τη δι�θεση στην
αγορ� του �/και

ii) να απαιτε� την απ�συρση απ� την οικε�α αγορ�

του ραδιοεξοπλισµο�, συµπεριλαµβανοµ�νων τ�πων
ραδιοεξοπλισµο�, ο οπο�οr �χει προκαλ�σει � ο
οπο�οr ευλ�γωr πιστε�εται �τι θα προκαλ�σει επι-
βλαβε�r παρεµβολ�r, συµπεριλαµβανοµ�νων των
παρεµβολ�ν µε τιr υφιστ�µενεr � προβλεπ�µενεr
υπηρεσ�εr σε εθνικ�r κατανεµ�µενεr ζ�νεr
συχνοτ�των.

β) �ταν �να κρ�τοr µ�λοr λαµβ�νει µ�τρα σ�µφωνα µε
το στοιχε�ο α), ενηµερ�νει αµ�σωr την Επιτροπ� για
τα µ�τρα αυτ�, αναφ�ρονταr τουr λ�γουr για τουr
οπο�ουr τα �λαβε.

6. �ταν �να κρ�τοr µ�λοr κοινοποιε� στην Επιτροπ�
µ�τρο το οπο�ο αναφ�ρεται στιr παραγρ�φουr 1 � 5, η
τελευτα�α ενηµερ�νει σχετικ� τα �λλα κρ�τη µ�λη και
καλε� σε διαβο�λευση την επιτροπ� σχετικ� µε το θ�µα.

Εφ�σον, µετ� απ� µια τ�τοια διαβο�λευση, η Επιτροπ�
θεωρε� �τι:

 το µ�τρο ε�ναι δικαιολογηµ�νο, ενηµερ�νει αµ�σωr σχε-
τικ� τ�σο το κρ�τοr µ�λοr που �λαβε την πρωτοβουλ�α
�σο και τα �λλα κρ�τη µ�λη·

 το µ�τρο ε�ναι αδικαιολ�γητο, ενηµερ�νει αµ�σωr σχε-
τικ� το κρ�τοr µ�λοr που �λαβε την πρωτοβουλ�α και
του ζητε� να αποσ�ρει το µ�τρο.

7. Η Επιτροπ� τηρε� στοιχε�α των περιπτ�σεων που
�χουν κοινοποι�σει τα κρ�τη µ�λη και τουr τα παρ�χει
κατ�πιν σχετικ�r αιτ�σεωr.

ΚΕVΑΛΑIΟ II

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ

�ρθρο 10

∆ιαδικασ�εr για την αξιολ�γηση τηr πιστ�τηταr

1. Οι προσδιοριζ�µενεr στο παρ�ν �ρθρο διαδικασ�εr για
την αξιολ�γηση τηr πιστ�τηταr πρ�πει να χρησιµοποιο�νται
για απ�δειξη τηr συµµ�ρφωσηr τηr συσκευ�r προr �λεr τιr
συναφε�r βασικ�r απαιτ�σειr του �ρθρου 3.
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2. Αν�λογα µε την επιθυµ�α του κατασκευαστ�, αντ� των
διαδικασι�ν που αναφ�ρονται παρακ�τω, η συµµ�ρφωση
τηr συσκευ�r προr τιr βασικ�r απαιτ�σειr του �ρθρου 3
παρ�γραφοr 1 στοιχε�α α) και β) µπορε� να αποδεικν�εται
µε τιr διαδικασ�εr που ορ�ζονται στην οδηγ�α 73/23/ΕΟΚ
και στην οδηγ�α 89/336/ΕΟΚ αντιστο�χωr, �ταν η συσκευ�
εµπ�πτει στο πεδ�ο εφαρµογ�r των οδηγι�ν αυτ�ν.

3. Ο τηλεπικοινωνιακ�r τερµατικ�r εξοπλισµ�r ο οπο�οr
δεν χρησιµοποιε� το φ�σµα που �χει παραχωρηθε� στιr
επ�γειεr/δορυφορικ�r ραδιοεπικοινων�εr και οι δ�κτεr
ραδιοεξοπλισµο� υπ�κεινται, κατ’ επιλογ�ν του κατα-
σκευαστ�, στιr διαδικασ�εr που περιγρ�φονται στα
παραρτ�µατα II, IV � V.

4. �ταν �ναr κατασκευαστ�r εφαρµ�ζει τα εναρµονι-
σµ�να πρ�τυπα του �ρθρου 5 παρ�γραφοr 1, ο ραδιοεξοπλι-
σµ�r που δεν εµπ�πτει στο πεδ�ο εφαρµογ�r τηr παραγρ�-
φου 3 υπ�κειται, κατ’ επιλογ�ν του κατασκευαστ�, στιr
διαδικασ�εr που περιγρ�φονται στα παραρτ�µατα III, IV �
V.

5. �ταν �ναr κατασκευαστ�r δεν εφαρµ�ζει � εφαρµ�ζει
µ�νο εν µ�ρει τα εναρµονισµ�να πρ�τυπα του �ρθρου 5
παρ�γραφοr 1, ο ραδιοεξοπλισµ�r που δεν εµπ�πτει στο
πεδ�ο εφαρµογ�r τηr παραγρ�φου 3 του παρ�ντοr �ρθρου
υπ�κειται, κατ’ επιλογ�ν του κατασκευαστ�, στιr διαδικα-
σ�εr που περιγρ�φονται στα παραρτ�µατα IV � V.

6. Τα σχετικ� µε τιr διαδικασ�εr αξιολ�γησηr τηr πι-
στ�τηταr βιβλ�α και αλληλογραφ�α που αναφ�ρονται στιr
παραγρ�φουr 2 �ωr 5 συντ�σσονται σε επ�σηµη γλ�σσα
του κρ�τουr µ�λουr στο οπο�ο διεξ�γεται η διαδικασ�α � σε
γλ�σσα αποδεκτ� απ� τον συγκεκριµ�νο κοινοποιηµ�νο
οργανισµ�.

�ρθρο 11

Κοινοποιηµ�νοι οργανισµο� και εποπτε�ουσεr αρχ�r

1. Τα κρ�τη µ�λη κοινοποιο�ν στην Επιτροπ� τουr οργα-
νισµο�r που �χουν καθορ�σει για την �σκηση των σχετικ�ν
καθηκ�ντων που αναφ�ρονται στο �ρθρο 10. Τα κρ�τη
µ�λη εφαρµ�ζουν τα κριτ�ρια του παραρτ�µατοr VI για την
αξιολ�γηση των οργανισµ�ν που πρ�κειται να καθορ�σουν.

2. Τα κρ�τη µ�λη κοινοποιο�ν στην Επιτροπ� τιr εγκα-
τεστηµ�νεr στην επικρ�τει� τουr αρχ�r που διεξ�γουν τα
καθ�κοντα εποπτε�αr που αφορο�ν τη λειτουργ�α τηr
παρο�σαr οδηγ�αr.

3. Η Επιτροπ� δηµοσιε�ει στην Επ�σηµη Εφηµερ�δα των
Ευρωπαϊκ�ν Κοινοτ�των κατ�λογο των κοινοποιηµ�νων
οργανισµ�ν, καθ�r και των αναγνωριστικ�ν αριθµ�ν τουr
και των καθηκ�ντων για τα οπο�α �χουν κοινοποιηθε�. Η
Επιτροπ� δηµοσιε�ει επ�σηr στην Επ�σηµη Εφηµερ�δα των
Ευρωπαϊκ�ν Κοινοτ�των κατ�λογο των εποπτευουσ�ν
αρχ�ν. Τα κρ�τη µ�λη παρ�χουν στην Επιτροπ� �λεr τιr
απαιτο�µενεr πληροφορ�εr για την ενηµ�ρωση των κατα-
λ�γων αυτ�ν.

ΚΕVΑΛΑIΟ III

ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ CE ΚΑΙ ΕΠΙΓΡΑVΕΣ

�ρθρο 12

Σ�µανση CE

1. Συσκευ� που συµµορφο�ται προr �λεr τιr συναφε�r
βασικ�r απαιτ�σειr φ�ρει την αναφερ�µενη στο παρ�ρτηµα
VII σ�µανση πιστ�τηταr CE. Η σ�µανση τ�θεται υπ� την
ευθ�νη του κατασκευαστ�, του εξουσιοδοτηµ�νου αντι-
προσ�που του εντ�r τηr Κοιν�τηταr � του προσ�που που
ε�ναι υπε�θυνο για τη δι�θεση τηr συσκευ�r στην αγορ�.

�ταν χρησιµοποιο�νται οι διαδικασ�εr που καθορ�ζονται
στα παραρτ�µατα III, IV � V, η σ�µανση συνοδε�εται απ�
τον αναγνωριστικ� αριθµ� του κοινοποιηµ�νου οργανισµο�
που αναφ�ρεται στην παρ�γραφο 1 του �ρθρου 11. Επι-
πλ�ον ο ραδιοεξοπλισµ�r, πρ�πει να συνοδε�εται απ�
αναγνωριστικ� κωδικ� κατηγορ�αr εξοπλισµο�, εφ�σον του
�χει αποδοθε� τ�τοιοr κωδικ�r. Επ� του εξοπλισµο� δ�ναται
να τοποθετηθε� οποιαδ�ποτε �λλη σ�µανση υπ� την προϋ-
π�θεση �τι δεν µει�νεται η ορατ�τητα και αναγνωσιµ�τητα
τηr σ�µανσηr CE.

2. Καµι� συσκευ�, ανεξαρτ�τωr τηr συµµ�ρφωσ�r τηr µε
τιr συναφε�r βασικ�r απαιτ�σειr, δεν πρ�πει να φ�ρει �λλη
σ�µανση που ε�ναι δυνατ�ν να παραπλαν�σει τρ�τουr, �σον
αφορ� τη σηµασ�α και τη µορφ� τηr καθοριζ�µενηr στο
παρ�ρτηµα VII σ�µανσηr CE.

3. Το αρµ�διο κρ�τοr µ�λοr λαµβ�νει τα ενδεδειγµ�να
µ�τρα εναντ�ον οποιουδ�ποτε επιθ�τει σ�µανση που δεν
συµµορφο�ται µε τιr παραγρ�φουr 1 και 2 του παρ�ντοr
�ρθρου. Σε περ�πτωση που δεν ε�ναι δυνατ�r ο προσδιορι-
σµ�r του προσ�που που �χει επιθ�σει τη σ�µανση, ε�ναι
δυνατ�ν να λαµβ�νονται µ�τρα κατ’ εκε�νου που �ταν κ�το-
χοr τηr συσκευ�r �ταν αποκαλ�φθηκε µη συµµ�ρφωση.

4. Η συσκευ� προσδιορ�ζεται απ� τον κατασκευαστ�
µ�σω του τ�που, τηr παρτ�δαr �/και των αριθµ�ν σειρ�r
καθ�r και µ�σω τηr επωνυµ�αr του κατασκευαστ� � του
προσ�που που ε�ναι υπε�θυνο για τη δι�θεση τηr συσκευ�r
στην αγορ�.

ΚΕVΑΛΑIΟ IV

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

�ρθρο 13

Συγκρ�τηση τηr επιτροπ�r

Η Επιτροπ� επικουρε�ται απ� την επιτροπ� αξιολ�γησηr τηr
πιστ�τηταr και εποπτε�αr τηr τηλεπικοινωνιακ�r αγορ�r
(TCAM), την οπο�α αποτελο�ν αντιπρ�σωποι των κρατ�ν
µελ�ν και τηr οπο�αr προεδρε�ει ο αντιπρ�σωποr τηr Επι-
τροπ�r.

�ρθρο 14

∆ιαδικασ�α συµβουλευτικ�r επιτροπ�r

1. Η γν�µη τηr επιτροπ�r ζητε�ται επ� των θεµ�των που
αναφ�ρονται στο �ρθρο 5, στο �ρθρο 6 παρ�γραφοr 2, στο
�ρθρο 7 παρ�γραφοr 4, στο �ρθρο 9 παρ�γραφοr 4 και στο
παρ�ρτηµα VII σηµε�ο 5.
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2. Η Επιτροπ� ζητ�, περιοδικ�, τη γν�µη τηr επιτροπ�r
σχετικ� µε τα καθ�κοντα εποπτε�αr τηr εφαρµογ�r τηr
παρο�σαr οδηγ�αr και, εφ�σον ε�ναι σκ�πιµο, εκδ�δει κα-
τευθυντ�ριεr γραµµ�r για το θ�µα αυτ�.

3. Ο αντιπρ�σωποr τηr Επιτροπ�r υποβ�λλει στην εν
λ�γω επιτροπ� σχ�διο των µ�τρων που πρ�κειται να
ληφθο�ν. Η επιτροπ� διατυπ�νει τη γν�µη τηr για το σχ�-
διο αυτ�, µ�σα σε προθεσµ�α που µπορε� να ορ�σει ο πρ�ε-
δροr αν�λογα µε τον επε�γοντα χαρακτ�ρα του θ�µατοr
και, αν χρειασθε�, προβα�νει σε ψηφοφορ�α.

Η γν�µη καταχωρε�ται στα πρακτικ�. Επιπλ�ον, κ�θε κρ�-
τοr µ�λοr �χει το δικα�ωµα να ζητ�σει να καταχωρηθε� η
θ�ση του στα πρακτικ�.

Η Επιτροπ� λαµβ�νει ιδια�τερα υπ�ψη τη γν�µη τηr επι-
τροπ�r και την ενηµερ�νει για τον τρ�πο µε τον οπο�ο
�λαβε υπ�ψη τη γν�µη αυτ�, αποφασ�ζει δε εντ�r µην�r
αφο� λ�βει τη γνωµοδ�τηση τηr επιτροπ�r.

4. Η Επιτροπ� �χει περιοδικ�r διαβουλε�σειr µε τουr
εκπροσ�πουr των παροχ�ν των τηλεπικοινωνιακ�ν
δικτ�ων, µε τουr καταναλωτ�r και τουr κατασκευαστ�r.
Ενηµερ�νει τακτικ� την επιτροπ� σχετικ� µε τα αποτελ�-
σµατα των εν λ�γω διαβουλε�σεων.

�ρθρο 15

∆ιαδικασ�α κανονιστικ�r επιτροπ�r

1. Παρ� τιr διατ�ξειr του �ρθρου 14, �σον αφορ� τα
θ�µατα που καλ�πτονται απ� το �ρθρο 3 παρ�γραφοr 3 και
το �ρθρο 4 παρ�γραφοr 1, εφαρµ�ζεται η ακ�λουθη διαδι-
κασ�α.

2. Ο αντιπρ�σωποr τηr Επιτροπ�r υποβ�λλει στην εν
λ�γω επιτροπ� σχ�διο των ληπτ�ων µ�τρων. Η επιτροπ�
διατυπ�νει τη γν�µη τηr για το σχ�διο αυτ� µ�σα σε
προθεσµ�α που µπορε� να ορ�σει ο πρ�εδροr αν�λογα µε
τον επε�γοντα χαρακτ�ρα του θ�µατοr. Αποφασ�ζει µε την
πλειοψηφ�α που προβλ�πει το �ρθρο 148 παρ�γραφοr 2 τηr
συνθ�κηr για την �κδοση των αποφ�σεων που καλε�ται να
λ�βει το Συµβο�λιο β�σει προτ�σεωr τηr Επιτροπ�r. Κατ�
την ψηφοφορ�α στην επιτροπ�, οι ψ�φοι των αντιπροσ�πων
των κρατ�ν µελ�ν σταθµ�ζονται σ�µφωνα µε το προαναφε-
ρ�µενο �ρθρο. Ο πρ�εδροr δεν ψηφ�ζει.

3. Η Επιτροπ� θεσπ�ζει τα σχεδιαζ�µενα µ�τρα �ταν
αυτ� ε�ναι σ�µφωνα µε τη γν�µη τηr επιτροπ�r.

�ταν τα σχεδιαζ�µενα µ�τρα δεν ε�ναι σ�µφωνα µε τη
γν�µη τηr επιτροπ�r � ελλε�ψει γν�µηr, η Επιτροπ� υπο-
β�λλει χωρ�r καθυστ�ρηση στο Συµβο�λιο πρ�ταση σχετικ�
µε τα ληπτ�α µ�τρα. Το Συµβο�λιο αποφασ�ζει µε ειδικ�
πλειοψηφ�α.

Αν το Συµβο�λιο δεν αποφανθε� εντ�r τρι�ν µην�ν απ� την
υποβολ� τηr πρ�τασηr, η Επιτροπ� θεσπ�ζει τα προτειν�-
µενα µ�τρα.

ΚΕVΑΛΑIΟ V

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

�ρθρο 16

Τρ�τεr χ�ρεr

1. Τα κρ�τη µ�λη µπορο�ν να ενηµερ�νουν την Επι-
τροπ� για τιr τυχ�ν γενικ�r δυσκολ�εr που αντιµετωπ�ζουν,
εκ του ν�µου � εκ των πραγµ�των, οι κοινοτικ�r επιχειρ�-
σειr �σον αφορ� τη δυνατ�τητα δι�θεσηr στην αγορ�
τρ�των χωρ�ν, και οι οπο�εr τουr �χουν επισηµανθε�.

2. �ποτε η Επιτροπ� ενηµερ�νεται σχετικ� µε τ�τοιεr
δυσκολ�εr, µπορε�, εφ�σον χρει�ζεται, να υποβ�λλει προτ�-
σειr στο Συµβο�λιο για κατ�λληλη εντολ� για τη διαπραγ-
µ�τευση συγκρ�σιµων δικαιωµ�των για κοινοτικ�r επιχειρ�-
σειr στιr εν λ�γω τρ�τεr χ�ρεr. Το Συµβο�λιο αποφασ�ζει
µε ειδικ� πλειοψηφ�α.

3. Τα µ�τρα που λαµβ�νονται δυν�µει τηr παραγρ�φου 2
δεν θ�γουν τιr υποχρε�σειr τηr Κοιν�τηταr και των κρατ�ν
µελ�ν δυν�µει των σχετικ�ν διεθν�ν συµφωνι�ν.

�ρθρο 17

Ανασκ�πηση και εκθ�σειr

Η Επιτροπ� εξετ�ζει την εφαρµογ� τηr παρο�σαr οδηγ�αr
και υποβ�λλει σχετικ� �κθεση προr το Ευρωπαϊκ� Κοινο-
βο�λιο και το Συµβο�λιο, καταρχ�r στιr 7 Οκτωβρ�ου 2000
το αργ�τερο και, εφεξ�r, αν� τριετ�α. Στην �κθεση πραγµα-
τοποιε�ται επισκ�πηση τηr προ�δου στην κατ�ρτιση σχε-
τικ�ν προτ�πων, καθ�r και οποιωνδ�ποτε προβληµ�των
που �χουν ανακ�ψει στην πορε�α τηr εφαρµογ�r. Στην
�κθεση σκιαγραφο�νται επ�σηr οι δραστηρι�τητεr τηr επι-
τροπ�r, αξιολογε�ται η πρ�οδοr στην επ�τευξη ανοικτ�r
ανταγωνιστικ�r αγορ�r για συσκευ�r σε κοινοτικ� επ�πεδο
και εξετ�ζεται µε ποιο τρ�πο θα πρ�πει να αναπτυχθε� το
κανονιστικ� πλα�σιο για την εµπορ�α και τη θ�ση σε λει-
τουργ�α τηr συσκευ�r κατ� τρ�πο �στε να:

α) διασφαλ�ζεται η επ�τευξη εν�r συνεκτικο� συστ�µατοr
σε κοινοτικ� επ�πεδο για �λεr τιr συσκευ�r·

β) καθ�σταται δυνατ� η σ�γκλιση στον τοµ�α των τηλεπι-
κοινωνι�ν, τον οπτικοακουστικ� τοµ�α και τον τοµ�α
τηr τεχνολογ�αr τηr πληροφορ�αr·

γ) επιτρ�πεται η εναρµ�νιση των κανονιστικ�ν µ�τρων σε
διεθν�r επ�πεδο.

Εξετ�ζεται, ιδ�ωr, κατ� π�σον ε�ναι ακ�µη απαρα�τητεr οι
βασικ�r απαιτ�σειr για �λεr τιr κατηγορ�εr των καλυπτ�-
µενων συσκευ�ν και κατ� π�σον οι διαδικασ�εr του
παραρτ�µατοr IV, τρ�το εδ�φιο, εξασφαλ�ζουν την τ�ρηση
των βασικ�ν απαιτ�σεων για τιr συσκευ�r που εµπ�πτουν
στο εν λ�γω παρ�ρτηµα. Ε�ν χρειαστε�, µπορε� να προ-
ταθο�ν περαιτ�ρω µ�τρα στην �κθεση για την πλ�ρη υλο-
πο�ηση του στ�χου τηr οδηγ�αr.
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�ρθρο 18

Μεταβατικ�r διατ�ξειr

1. Τα πρ�τυπα δυν�µει τηr οδηγ�αr 73/23/ΕΟΚ � τηr
οδηγ�αr 89/336/ΕΟΚ, οι παραποµπ�r των οπο�ων �χουν
δηµοσιευθε� στην Επ�σηµη Εφηµερ�δα των Ευρωπαϊκ�ν
Κοινοτ�των, µπορο�ν να χρησιµοποιο�νται ωr β�ση για
τεκµ�ριο πιστ�τηταr προr τιr βασικ�r απαιτ�σειr που ανα-
φ�ρονται στο �ρθρο 3 παρ�γραφοr 1 στοιχε�α α) και β). Οι
κοινο� τεχνικο� κανονισµο� δυν�µει τηr οδηγ�αr 98/13/ΕΚ,
οι παραποµπ�r των οπο�ων �χουν δηµοσιευθε� στην
Επ�σηµη Εφηµερ�δα των Ευρωπαϊκ�ν Κοινοτ�των, δ�να-
νται να χρησιµοποιο�νται ωr β�ση για τεκµ�ριο πιστ�τη-
ταr προr τιr �λλεr σχετικ�r βασικ�r απαιτ�σειr που
αναφ�ρονται στο �ρθρο 3. Η Επιτροπ� δηµοσιε�ει στην
Επ�σηµη Εφηµερ�δα των Ευρωπαϊκ�ν Κοινοτ�των κατ�-
λογο παραποµπ�ν στα πρ�τυπα αυτ� αµ�σωr µετ� την
�ναρξη ισχ�οr τηr παρο�σαr οδηγ�αr.

2. Τα κρ�τη µ�λη δεν εµποδ�ζουν τη δι�θεση στην αγορ�
και τη θ�ση σε λειτουργ�α συσκευ�ν οι οπο�εr συµµορφ�-
νονται µε τιr διατ�ξειr τηr οδηγ�αr 98/13/ΕΚ � καν�νων
που ισχ�ουν στην επικρ�τει� τουr και οι οπο�εr ε�χαν
διατεθε� για πρ�τη φορ� στην αγορ� πριν απ� την �ναρξη
ισχ�οr τηr παρο�σαr οδηγ�αr � το αργ�τερο δ�ο �τη µετ�
την �ναρξη ισχ�οr τηr παρο�σαr οδηγ�αr.

3. Εκτ�r των βασικ�ν απαιτ�σεων του �ρθρου 3 παρ�-
γραφοr 1, τα κρ�τη µ�λη µπορο�ν να ζητ�σουν την �δεια
να συνεχ�σουν, για περ�οδο τρι�ντα µην�ν το πολ� µετ�
την ηµεροµην�α που αναφ�ρεται στην πρ�τη περ�οδο του
�ρθρου 19 παρ�γραφοr 1 και σ�µφωνα µε τιr διατ�ξειr τηr
συνθ�κηr, να απαιτο�ν οι τηλεπικοινωνιακο� τερµατικο�
εξοπλισµο� να µην ε�ναι ικανο� να προκαλ�σουν απαρ�-
δεκτη χειροτ�ρευση µιαr υπηρεσ�αr φωνητικ�r τηλεφων�αr
προσιτ�r εντ�r του πλαισ�ου τηr καθολικ�r υπηρεσ�αr �πωr
ορ�ζεται στην οδηγ�α 98/10/ΕΚ.

Τα κρ�τη µ�λη ενηµερ�νουν την Επιτροπ� σχετικ� µε τουr
λ�γουr για τουr οπο�ουr ζητο�ν τη συν�χιση τηr ισχ�οr
µιαr τ�τοιαr απα�τησηr, την ηµεροµην�α κατ� την οπο�α η
απα�τηση αυτ� δεν ισχ�ει πλ�ον για τη συγκεκριµ�νη
υπηρεσ�α και τα µ�τρα που προτ�θενται να λ�βουν προκει-
µ�νου να τηρηθε� η εν λ�γω προθεσµ�α. Η Επιτροπ� εξετ�-
ζει το α�τηµα λαµβ�νονταr υπ�ψη την κατ�σταση στο
συγκεκριµ�νο κρ�τοr µ�λοr και την αν�γκη εξασφ�λισηr
εν�r συνεκτικο� κανονιστικο� περιβ�λλοντοr σε κοινοτικ�
επ�πεδο, ενηµερ�νει δε τα κρ�τη µ�λη κατ� π�σον θεωρε�
�τι η κατ�σταση στο συγκεκριµ�νο κρ�τοr µ�λοr δικαιολο-
γε� µια τ�τοια συν�χιση και, αν ναι, �ωr π�τε δικαιολογε�-
ται η συν�χιση αυτ�.

�ρθρο 19

Μεταφορ� στο εθνικ� δ�καιο

1. Τα κρ�τη µ�λη, το αργ�τερο µ�χρι τιr 7 Απριλ�ου
2000, θεσπ�ζουν και δηµοσιε�ουν τιr αναγκα�εr νοµοθετι-
κ�r, κανονιστικ�r και διοικητικ�r διατ�ξειr, για να
συµµορφωθο�ν µε την παρο�σα οδηγ�α. Ενηµερ�νουν

αµ�σωr την Επιτροπ� σχετικ�. Εφαρµ�ζουν τιr διατ�ξειr
αυτ�r απ� τιr 8 Απριλ�ου 2000.

Οι διατ�ξειr αυτ�r, �ταν θεσπ�ζονται απ� τα κρ�τη µ�λη,
αναφ�ρονται στην παρο�σα οδηγ�α � συνοδε�ονται απ� την
αναφορ� αυτ� κατ� την επ�σηµη δηµοσ�ευσ� τουr. Οι λε-
πτοµερε�r διατ�ξειr για την αναφορ� αυτ� καθορ�ζονται
απ� τα κρ�τη µ�λη.

2. Τα κρ�τη µ�λη ανακοιν�νουν στην Επιτροπ� το κε�-
µενο των ουσιωδ�ν διατ�ξεων εσωτερικο� δικα�ου τιr
οπο�εr θεσπ�ζουν στον τοµ�α που δι�πεται απ� την
παρο�σα οδηγ�α.

�ρθρο 20

Κατ�ργηση

1. Η οδηγ�α 98/13/ΕΚ καταργε�ται απ� τιr 8 Απριλ�ου
2000.

2. Η παρο�σα οδηγ�α δεν αποτελε� ειδικ� οδηγ�α κατ�
την �ννοια του �ρθρου 2 παρ�γραφοr 2 τηr οδηγ�αr 89/336/
ΕΟΚ. Οι διατ�ξειr τηr οδηγ�αr 89/336/ΕΟΚ δεν εφαρµ�ζο-
νται στιr συσκευ�r που εµπ�πτουν στο πεδ�ο εφαρµογ�r τηr
παρο�σαr οδηγ�αr, µε εξα�ρεση τιr απαιτ�σειr προστασ�αr
του �ρθρου 4 και του παραρτ�µατοr III και τη διαδικασ�α
αξιολ�γησηr τηr πιστ�τηταr του �ρθρου 10 παρ�γραφοι 1
και 2 και του παραρτ�µατοr I τηr οδηγ�αr 89/336/ΕΟΚ,
απ� τιr 8 Απριλ�ου 2000.

3. Οι διατ�ξειr τηr οδηγ�αr 73/23/ΕΟΚ δεν εφαρµ�ζο-
νται στιr συσκευ�r που εµπ�πτουν στο πεδ�ο εφαρµογ�r τηr
παρο�σαr οδηγ�αr, µε εξα�ρεση τουr στ�χουr που αφορο�ν
τιr απαιτ�σειr ασφαλε�αr του �ρθρου 2 και του παραρτ�µα-
τοr I και τη διαδικασ�α αξιολ�γησηr τηr πιστ�τηταr του
παραρτ�µατοr III τµ�µα Β και του παραρτ�µατοr IV τηr
οδηγ�αr 73/23/ΕΟΚ, απ� τιr 8 Απριλ�ου 2000.

�ρθρο 21

�ναρξη ισχ�οr

Η παρο�σα οδηγ�α αρχ�ζει να ισχ�ει την ηµ�ρα τηr δηµο-
σ�ευσ�r τηr στην Επ�σηµη Εφηµερ�δα των Ευρωπαϊκ�ν Κοι-
νοτ�των.

�ρθρο 22

Αποδ�κτεr

Η παρο�σα οδηγ�α απευθ�νεται στα κρ�τη µ�λη.

Βρυξ�λλεr, 9 Μαρτ�ου 1999.

Για το Ευρωπαϊκ�
Κοινοβο�λιο

Ο Πρ�εδροr

J. M. GIL-ROBLES

Για το Συµβο�λιο

Ο Πρ�εδροr

W. RIESTER
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

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

1. Ραδιοεξοπλισµ�r που χρησιµοποιε�ται απ� ραδιοερασιτ�χνεr κατ� την �ννοια του �ρθρου 1 ορισµ�r 53, του
κανονισµο� περ� ραδιοεπικοινωνι�ν τηr διεθνο�r �νωσηr τηλεπικοινωνι�ν (ITU), εκτ�r ε�ν ο εξοπλισµ�r
διατ�θεται στο εµπ�ριο.

Σ�νολα �τοιµα προr συναρµολ�γηση («Κιτ») � εξαρτ�µατα προr συναρµολ�γηση απ� ραδιοερασιτ�χνεr, καθ�r
επ�σηr εµπορικ�r εξοπλισµ�r τροποποιηµ�νοr για χρ�ση απ� ραδιοερασιτ�χνεr, δεν θεωρο�νται εξοπλισµ�r για
εµπορικ� δι�θεση.

2. Eξοπλισµ�r που εµπ�πτει στο πεδ�ο εφαρµογ�r τηr οδηγ�αr 96/98/ΕΚ του Συµβουλ�ου, τηr 20�r ∆εκεµβρ�ου
1996, σχετικ� µε τον εξοπλισµ� πλο�ων (1).

3. Καλωδι�σειr και συρµατ�σειr.

4. Ραδιοεξοπλισµ�r µε ικαν�τητα µ�νο λ�ψηr, που χρησιµοποιε�ται αποκλειστικ� για τη λ�ψη ραδιοφωνικ�ν και
τηλεοπτικ�ν εκποµπ�ν.

5. Προϊ�ντα, συσκευ�r και συστατικ� µ�ρη κατ� την �ννοια του �ρθρου 2 του κανονισµο� (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91
του Συµβουλ�ου, τηr 16ηr ∆εκεµβρ�ου 1991, για την εναρµ�νιση τεχνικ�ν καν�νων και διοικητικ�ν διαδικα-
σι�ν στον τοµ�α τηr πολιτικ�r αεροπορ�αr (2).

6. Εξοπλισµ�r και συστ�µατα διαχε�ρισηr τηr ενα�ριαr κυκλοφορ�αr κατ� την �ννοια του �ρθρου 1 τηr οδηγ�αr
93/65/ΕΟΚ του Συµβουλ�ου, τηr 19ηr Iουλ�ου 1993, σχετικ� µε τον καθορισµ� και τη χρησιµοπο�ηση
συµβατ�ν τεχνικ�ν προδιαγραφ�ν για την προµ�θεια τεχνικο� εξοπλισµο� και συστηµ�των διαχε�ρισηr τηr
ενα�ριαr κυκλοφορ�αr (3).

(1) ΕΕ L 46 τηr 17.2.1997, σ. 25.
(2) ΕΕ L 373 τηr 31.12.1991, σ. 4· κανονισµ�r �πωr τροποποι�θηκε απ� τον κανονισµ� (ΕΚ) αριθ 2176/96 τηr Επιτροπ�r (ΕΕ

L 291 τηr 14.11.1996, σ. 15).
(3) ΕΕ L 187 τηr 29.7.1993, σ. 52· οδηγ�α �πωr τροποποι�θηκε τελευτα�α απ� την οδηγ�α 97/15/ΕΚ τηr Επιτροπ�r (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

Εν�τητα Α (εσωτερικ�r �λεγχοr παραγωγ�r)

1. Στην παρο�σα εν�τητα περιγρ�φεται η διαδικασ�α β�σει τηr οπο�αr ο κατασκευαστ�r � ο εγκατεστηµ�νοr
εντ�r τηr Κοιν�τηταr εξουσιοδοτηµ�νοr αντιπρ�σωπ�r του, ο οπο�οr φ�ρει τιr καθοριζ�µενεr στο σηµε�ο 2
υποχρε�σειr, εξασφαλ�ζει και δηλ�νει �τι τα εν λ�γω προϊ�ντα καλ�πτουν τιr ισχ�ουσεr γι’ αυτ� απαιτ�σειr
τηr παρο�σαr οδηγ�αr. Ο κατασκευαστ�r � ο εγκατεστηµ�νοr εντ�r τηr Κοιν�τηταr εξουσιοδοτηµ�νοr αντι-
πρ�σωπ�r του πρ�πει να επιθ�τει τη σ�µανση CE σε κ�θε προϊ�ν και να συντ�σσει �γγραφη δ�λωση
συµµ�ρφωσηr.

2. Ο κατασκευαστ�r οφε�λει να καταρτ�ζει την περιγραφ�µενη στο σηµε�ο 4 τεχνικ� τεκµηρ�ωση· ο �διοr ο
κατασκευαστ�r � ο εγκατεστηµ�νοr εντ�r τηr Κοιν�τηταr εξουσιοδοτηµ�νοr αντιπρ�σωπ�r του, πρ�πει να
διατηρε� την εν λ�γω τεκµηρ�ωση στη δι�θεση των οικε�ων εθνικ�ν αρχ�ν οιουδ�ποτε κρ�τουr µ�λουr για
περ�πτωση επιθε�ρησηr επ� χρονικ� δι�στηµα τουλ�χιστον δ�κα ετ�ν απ� την κατασκευ� του τελευτα�ου
προϊ�ντοr.

3. Σε περ�πτωση που ο�τε ο κατασκευαστ�r ο�τε ο εξουσιοδοτηµ�νοr αντιπρ�σωπ�r του ε�ναι εγκατεστηµ�νοι
εντ�r τηr Κοιν�τηταr, η υποχρ�ωση διατ�ρησηr του τεχνικο� φακ�λου ε�ναι ευθ�νη του προσ�που που θ�τει το
προϊ�ν στην κοινοτικ� αγορ�.

4. Η τεχνικ� τεκµηρ�ωση πρ�πει να επιτρ�πει την αξιολ�γηση τηr πιστ�τηταr του προϊ�ντοr προr τιr βασικ�r
απαιτ�σειr. Πρ�πει να καλ�πτει τη µελ�τη, την κατασκευ� και τη λειτουργ�α του προϊ�ντοr και να περι�χει
ειδικ�τερα:

 γενικ� περιγραφ� του προϊ�ντοr,

 τη µελ�τη και τα κατασκευαστικ� σχ�δια και σχ�µατα των εξαρτηµ�των, κατασκευαστικ�ν υποσυστη-
µ�των, κυκλωµ�των κ.λπ.,

 τιr απαρα�τητεr περιγραφ�r και επεξηγ�σειr για την καταν�ηση των εν λ�γω σχεδ�ων και σχηµ�των και
για τη λειτουργ�α του προϊ�ντοr,

 κατ�λογο των αναφεροµ�νων στο �ρθρο 5 προτ�πων που ισχ�ουν εν �λω � εν µ�ρει, καθ�r και περιγραφ�r
και επεξηγ�σειr των λ�σεων που �χουν επιλεχθε� για την κ�λυψη των βασικ�ν απαιτ�σεων τηr οδηγ�αr, σε
περ�πτωση που τα εν λ�γω αναφερ�µενα στο �ρθρο 5 πρ�τυπα δεν �χουν εφαρµοστε� � δεν υφ�στανται,

 αποτελ�σµατα υπολογισµο� τηr µελ�τηr, διεξαχθε�σεr εξετ�σειr κ.λπ.,

 εκθ�σειr δοκιµ�ν.

5. Ο κατασκευαστ�r � ο εξουσιοδοτηµ�νοr αντιπρ�σωπ�r του πρ�πει να τηρο�ν αντ�γραφο τηr δ�λωσηr πιστ�τη-
ταr στο φ�κελο τηr τεχνικ�r τεκµηρ�ωσηr.

6. Ο κατασκευαστ�r πρ�πει να λαµβ�νει �λα τα απαρα�τητα µ�τρα �στε κατ� τη διαδικασ�α παραγωγ�r να
εξασφαλ�ζεται η συµµ�ρφωση των κατασκευαζοµ�νων προϊ�ντων προr την αναφερ�µενη στο σηµε�ο 2 τεχνικ�
τεκµηρ�ωση καθ�r και προr τιr απαιτ�σειr τηr παρο�σαr οδηγ�αr που ισχ�ουν γι’ αυτ�.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑVΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 10
ΠΑΡΑΓΡΑVΟΣ 4

(Εσωτερικ�r �λεγχοr παραγωγ�r και ειδικ�r δοκιµ�r συσκευ�ν) (1)

Το παρ�ν παρ�ρτηµα αποτελε�ται απ� το παρ�ρτηµα II και απ� την ακ�λουθη συµπληρωµατικ� απα�τηση:

Για κ�θε τ�πο συσκευ�r, οι ουσι�δειr σειρ�r ραδιοδοκιµ�ν πρ�πει να διεξ�γονται απ� τον κατασκευαστ� � για
λογαριασµ� του. Ο προσδιορισµ�r των σειρ�ν των δοκιµ�ν που θεωρο�νται ουσι�δειr ε�ναι αρµοδι�τητα του
κοινοποιηµ�νου οργανισµο� που επιλ�γει ο κατασκευαστ�r, εκτ�r απ� τιr περιπτ�σειr �που οι σειρ�r των
δοκιµ�ν καθορ�ζονται στα εναρµονισµ�να πρ�τυπα. Ο κοινοποιηµ�νοr οργανισµ�r λαµβ�νει δε�ντωr υπ�ψη τιr
προηγο�µενεr αποφ�σειr που ελ�φθησαν απ� κοινο� απ� τουr κοινοποιηµ�νουr οργανισµο�r.

Ο κατασκευαστ�r � ο εξουσιοδοτηµ�νοr αντιπρ�σωπ�r του που ε�ναι εγκατεστηµ�νοr στην Κοιν�τητα � το
πρ�σωπο που ε�ναι υπε�θυνο για την δι�θεση τηr συσκευ�r στην αγορ� δηλ�νει �τι οι εν λ�γω δοκιµ�r �χουν
διεξαχθε� και �τι η συσκευ� συµµορφ�νεται προr τιr βασικ�r απαιτ�σειr και τοποθετε� τον αναγνωριστικ�
αριθµ� του κοινοποιηµ�νου οργανισµο� κατ� τη δι�ρκεια τηr διαδικασ�αr παραγωγ�r.

(1) Παρ�ρτηµα που βασ�ζεται στην Εν�τητα Α µε πρ�σθετεr απαιτ�σειr που προσιδι�ζoυν στον τοµ�α αυτ�ν.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑVΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΠΑΡΑΓΡΑVΟΣ 5

(Τεχνικ�r φ�κελοr κατασκευ�r)

Το παρ�ν παρ�ρτηµα αποτελε�ται απ� το παρ�ρτηµα III και απ� την ακ�λουθη συµπληρωµατικ� απα�τηση:

Η τεχνικ� τεκµηρ�ωση που περιγρ�φεται στο σηµε�ο 4 του παραρτ�µατοr II και η δ�λωση πιστ�τηταr προr
συγκεκριµ�νεr σειρ�r ραδιοδοκιµ�ν που περιγρ�φεται στο παρ�ρτηµα III αποτελο�ν τον τεχνικ� φ�κελο κατα-
σκευ�r.

Ο κατασκευαστ�r, ο εξουσιοδοτηµ�νοr αντιπρ�σωπ�r του που ε�ναι εγκατεστηµ�νοr στην Κοιν�τητα � το
πρ�σωπο που ε�ναι υπε�θυνο για τη δι�θεση τηr συσκευ�r στην αγορ�, υποβ�λλει το φ�κελο σε �ναν �
περισσ�τερουr κοινοποιηµ�νουr οργανισµο�r κ�θε �ναr απ� τουr κοινοποιηµ�νουr οργανισµο�r ενηµερ�νεται για
τουr �λλουr που �χουν λ�βει το φ�κελο.

Ο κοινοποιηµ�νοr οργανισµ�r εξετ�ζει το φ�κελο και ε�ν κρ�νει �τι δεν �χει αποδειχθε� �τι πληρο�νται οι
απαιτ�σειr τηr παρο�σαr οδηγ�αr, ο κοινοποιηµ�νοr οργανισµ�r δ�ναται να διατυπ�σει γν�µη προr τον κατα-
σκευαστ�, τον αντιπρ�σωπ� του � το πρ�σωπο που ε�ναι υπε�θυνο για τη δι�θεση τηr συσκευ�r στην αγορ� και
ενηµερ�νει αντ�στοιχα τουr �λλουr κοινοποιηµ�νουr οργανισµο�r που �χουν λ�βει το φ�κελο. Η γν�µη αυτ�
δ�δεται εντ�r τεσσ�ρων εβδοµ�δων απ� την παραλαβ� του φακ�λου απ� τον κοινοποιηµ�νο οργανισµ�. Με την
παραλαβ� τηr γν�µηr αυτ�r � µετ� την παρ�λευση τηr προθεσµ�αr των τεσσ�ρων εβδοµ�δων, η συσκευ� µπορε�
να διατ�θεται στην αγορ� µε την επιφ�λαξη του �ρθρου 6 παρ�γραφοr 4 και του �ρθρου 9 παρ�γραφοr 5.

Ο κατασκευαστ�r � ο εγκατεστηµ�νοr στην Κοιν�τητα εξουσιοδοτηµ�νοr αντιπρ�σωπ�r του � το πρ�σωπο που
ε�ναι υπε�θυνο γαι τη δι�θεση τηr συσκευ�r στην αγορ� διατηρε� το φ�κελο στη δι�θεση των εθνικ�ν αρχ�ν
κ�θε κρ�τουr µ�λουr για επιθε�ρηση τουλ�χιστον επ� δ�κα �τη απ� την κατασκευ� τηr τελευτα�αr συσκευ�r.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

∆ιαδικασ�α αξιολ�γησηr τηr πιστ�τηταr που αναφ�ρεται στο �ρθρο 10

Πλ�ρηr διασφ�λιση ποι�τηταr

1. Πλ�ρηr διασφ�λιση ποι�τηταr λ�γεται η διαδικασ�α κατ� την οπο�α ο κατασκευαστ�r ο οπο�οr πληρο� τιr
υποχρε�σειr του σηµε�ου 2, βεβαι�νει και δηλ�νει �τι τα συγκεκριµ�να προϊ�ντα πληρο�ν τιr απαιτ�σειr τηr
οδηγ�αr που ισχ�ουν γι’ αυτ�. Ο κατασκευαστ�r επιθ�τει σε κ�θε προϊ�ν τη σ�µανση που αναφ�ρεται στο
�ρθρο 12 παρ�γραφοr 1 και συντ�σσει γραπτ� δ�λωση πιστ�τηταr.

2. Ο κατασκευαστ�r εφαρµ�ζει εγκεκριµ�νο σ�στηµα ποι�τηταr για το σχεδιασµ�, την κατασκευ�, την τελικ�
επιθε�ρηση και τη δοκιµ� των προϊ�ντων, �πωr ορ�ζεται στο σηµε�ο 3, και υπ�κειται στην επιτ�ρηση που
αναφ�ρεται στο σηµε�ο 4.

3. Σ�στηµα ποι�τηταr

3.1. Ο κατασκευαστ�r υποβ�λλει σε κοινοποιηµ�νο οργανισµ� α�τηση αξιολ�γησηr του συστ�µατοr ποι�τηταr.

Η α�τηση περιλαµβ�νει:

 �λεr τιr σχετικ�r πληροφορ�εr για την προβλεπ�µενη κατηγορ�α προϊ�ντων,

 το φ�κελο του συστ�µατοr ποι�τηταr.

3.2. Το σ�στηµα ποι�τηταr πρ�πει να διασφαλ�ζει τη συµµ�ρφωση των προϊ�ντων προr τιr απαιτ�σειr τηr οδηγ�αr
που ισχ�ουν γι’ αυτ�. �λα τα στοιχε�α, απαιτ�σειr και διατ�ξειr που εφαρµ�ζει ο κατασκευαστ�r πρ�πει να
περι�χονται, κατ� συστηµατικ� και τακτικ� τρ�πο, σε �να φ�κελο, υπ� µορφ� γραπτ�ν µ�τρων, διαδικασι�ν
και οδηγι�ν. Ο φ�κελοr αυτ�r του συστ�µατοr ποι�τηταr επιτρ�πει την ενια�α ερµηνε�α των διαδικαστικ�ν
και ποιοτικ�ν µ�τρων �πωr προγρ�µµατα, σχ�δια, εγχειρ�δια και φ�κελοι ποι�τηταr.

Ο φ�κελοr περι�χει ιδ�ωr κατ�λληλη περιγραφ�:

 των ποιοτικ�ν στ�χων, του οργανογρ�µµατοr, των ευθυν�ν και των αρµοδιοτ�των των στελεχ�ν �σον
αφορ� το σχεδιασµ� και την ποι�τητα των προϊ�ντων,

 των τεχνικ�ν προδιαγραφ�ν, συµπεριλαµβανοµ�νων των εναρµονισµ�νων προτ�πων και των τεχνικ�ν
κανονισµ�ν καθ�r και των σχετικ�ν προδιαγραφ�ν δοκιµ�ν που εφαρµ�ζονται και, �ταν τα πρ�τυπα
που αναφ�ρονται στο �ρθρο 5 παρ�γραφοr 1 δεν εφαρµ�ζονται πλ�ρωr, των µ�σων που θα χρησιµοποι-
ηθο�ν �στε να διασφαλ�ζεται �τι τηρο�νται οι βασικ�r απαιτ�σειr τηr οδηγ�αr που ισχ�ουν για τα
προϊ�ντα,

 των τεχνικ�ν ελ�γχου και επαλ�θευσηr του σχεδιασµο�, των διαδικασι�ν και συστηµατικ�ν δραστη-
ριοτ�των που θα χρησιµοποιο�νται κατ� το σχεδιασµ� των προϊ�ντων �σον αφορ� την καλυπτ�µενη
κατηγορ�α προϊ�ντων,

 των αντ�στοιχων τεχνικ�ν κατασκευ�r, ποιοτικο� ελ�γχου και διασφ�λισηr τηr ποι�τηταr, των διαδικα-
σι�ν και των συστηµατικ�ν δραστηριοτ�των που θα εφαρµ�ζονται,

 των εξετ�σεων και των δοκιµ�ν που θα διεξ�γονται πριν, κατ� και µετ� την κατασκευ�, και τηr
συχν�τηταr διεξαγωγ�r τουr, καθ�r και των αποτελεσµ�των των δοκιµ�ν που �γιναν πριν απ� την
κατασκευ�, αν υπ�ρχουν,

 των µ�σων µε τα οπο�α εξασφαλ�ζεται �τι οι εγκαταστ�σειr δοκιµ�ν και εξετ�σεων πληρο�ν τιr σχετικ�r
απαιτ�σειr για τη διεξαγωγ� τηr αναγκα�αr δοκιµ�r,

 των φακ�λων ποι�τηταr, �πωr εκθ�σειr επιθε�ρησηr και στοιχε�α δοκιµ�ν και βαθµον�µησηr, εκθ�σειr
προσ�ντων του αρµ�διου προσωπικο� κ.λπ.,

 των µ�σων που επιτρ�πουν να ελ�γχεται η επ�τευξη τηr επιθυµητ�r ποι�τηταr σχεδιασµο� και προϊ�ντων
και η αποτελεσµατικ� λειτουργ�α του συστ�µατοr ποι�τηταr.

3.3. Ο κοινοποιηµ�νοr οργανισµ�r αξιολογε� το σ�στηµα ποι�τηταr για να διαπιστ�σει αν ανταποκρ�νεται προr
τιr απαιτ�σειr που αναφ�ρονται στο σηµε�ο 3.2 και τεκµα�ρει �τι τα συστ�µατα ποι�τηταr που εφαρµ�ζουν
το αντ�στοιχο εναρµονισµ�νο πρ�τυπο ανταποκρ�νονται προr τιr απαιτ�σειr αυτ�r.
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Ο κοινοποιηµ�νοr οργανισµ�r αξιολογε� ειδικ�τερα το κατ� π�σον το σ�στηµα ποιοτικο� ελ�γχου εξασφαλ�-
ζει την πιστ�τητα των προϊ�ντων προr τιr απαιτ�σειr τηr οδηγ�αr υπ� το φωr του οικε�ου φακ�λου που �χει
υποβληθε� σ�µφωνα µε τα σηµε�α 3.1 και 3.2, συµπεριλαµβανοµ�νων, αν�λογα µε την περ�πτωση, αποτελε-
σµ�των δοκιµ�ν που υποβ�λλει ο κατασκευαστ�r.

Η οµ�δα ελεγκτ�ν περιλαµβ�νει �να τουλ�χιστον µ�λοr µε πε�ρα αξιολ�γησηr τηr σχετικ�r τεχνολογ�αr. Η
διαδικασ�α αξιολ�γησηr περιλαµβ�νει επ�σκεψη στιr εγκαταστ�σειr του κατασκευαστ�.

Η απ�φαση κοινοποιε�ται στον κατασκευαστ� και περιλαµβ�νει τα πορ�σµατα του ελ�γχου και την αιτιο-
λογηµ�νη απ�φαση αξιολ�γησηr.

3.4. Ο κατασκευαστ�r αναλαµβ�νει τη δ�σµευση να εκτελε� τιr υποχρε�σειr που απορρ�ουν απ� το σ�στηµα
ποι�τηταr, �πωr �χει εγκριθε�, και να το συντηρε� �στε να παραµ�νει κατ�λληλο και αποτελεσµατικ�.

Ο κατασκευαστ�r � ο εξουσιοδοτηµ�νοr αντιπρ�σωπ�r του ενηµερ�νει τον κοινοποιηµ�νο οργανισµ� ο
οπο�οr εν�κρινε το σ�στηµα ποι�τηταr για κ�θε µελετ�µενη αναπροσαρµογ� του συστ�µατοr ποι�τηταr.

Ο κοινοποιηµ�νοr οργανισµ�r αξιολογε� τιr προτειν�µενεr τροποποι�σειr και αποφασ�ζει κατ� π�σον το
τροποποιηµ�νο σ�στηµα ποι�τηταr θα εξακολουθε� να πληρο� τιr απαιτ�σειr που αναφ�ρονται στο σηµε�ο
3.2, � κατ� π�σον πρ�πει να γ�νει ν�α αξιολ�γηση.

Ο κοινοποιηµ�νοr οργανισµ�r κοινοποιε� την απ�φασ� του στον κατασκευαστ�. Η κοινοπο�ηση περι�χει τα
συµπερ�σµατα του ελ�γχου και την αιτιολογηµ�νη απ�φαση αξιολ�γησηr.

4. Επιτ�ρηση ΕΚ υπ� την ευθ�νη του κοινοποιηµ�νου οργανισµο�

4.1. Σκοπ�r τηr επιτ�ρησηr ε�ναι να διασφαλ�ζει �τι ο κατασκευαστ�r πληρο� δε�ντωr τιr υποχρε�σειr που
προκ�πτουν απ� το εγκεκριµ�νο σ�στηµα ποι�τηταr.

4.2. Ο κατασκευαστ�r επιτρ�πει στον κοινοποιηµ�νο οργανισµ� την πρ�σβαση, για λ�γουr επιθε�ρησηr, στουr
χ�ρουr σχεδιασµο�, κατασκευ�r, επιθε�ρησηr και δοκιµ�ν και αποθ�κευσηr και του παρ�χει �λεr τιr
απαρα�τητεr πληροφορ�εr, και ιδ�ωr:

 το φ�κελο του συστ�µατοr ποι�τηταr,

 τουr φακ�λουr ποι�τηταr που προβλ�πονται απ� το σχεδιαστικ� µ�ροr του συστ�µατοr ποι�τηταr, �πωr
αποτελ�σµατα αναλ�σεων, υπολογισµ�ν, δοκιµ�ν κ.λπ.,

 τουr φακ�λουr ποι�τηταr �πωr προβλ�πονται απ� το κατασκευαστικ� µ�ροr του συστ�µατοr ελ�γχου
ποι�τηταr, �πωr εκθ�σειr επιθεωρ�σεων και στοιχε�α δοκιµ�ν, στοιχε�α βαθµονοµ�σεων, εκθ�σειr προ-
σ�ντων του αρµ�διου προσωπικο� κ.λπ.

4.3. Ο κοινοποιηµ�νοr οργανισµ�r διεξ�γει, κατ� ε�λογα διαστ�µατα, ελ�γχουr για να βεβαι�νεται �τι ο
κατασκευαστ�r διατηρε� και εφαρµ�ζει το σ�στηµα ποι�τηταr και χορηγε� �κθεση ελ�γχου στον κατα-
σκευαστ�.

4.4. Επιπλ�ον, ο κοινοποιηµ�νοr οργανισµ�r µπορε� να πραγµατοποιε� αιφν�διεr επισκ�ψειr στον κατασκευαστ�.
Κατ� τιr επισκ�ψειr αυτ�r, ο κοινοποιηµ�νοr οργανισµ�r µπορε� να διεξ�γει � να φροντ�ζει να διεξ�γονται
δοκιµ�r για να εξακριβωθε�, ε�ν χρει�ζεται, η καλ� λειτουργ�α του συστ�µατοr ποι�τηταr χορηγε� στον
κατασκευαστ� �κθεση τηr επ�σκεψηr και, ε�ν πραγµατοποι�θηκε δοκιµ�, �κθεση δοκιµ�r.

5. Ο κατασκευαστ�r διατηρε� στη δι�θεση των εθνικ�ν αρχ�ν, για περ�οδο τουλ�χιστον δ�κα ετ�ν απ� την
τελευτα�α ηµεροµην�α κατασκευ�r του προϊ�ντοr:

 το φ�κελο που αναφ�ρεται στο σηµε�ο 3.1 δε�τερο εδ�φιο, δε�τερη περ�πτωση,

 τιr αναπροσαρµογ�r που αναφ�ρονται στο σηµε�ο 3.4 δε�τερο εδ�φιο,

 τιr αποφ�σειr και εκθ�σειr του κοινοποιηµ�νου οργανισµο� που αναφ�ρονται στο τελευτα�ο εδ�φιο του
σηµε�ου 3.4, και στα σηµε�α 4.3 και 4.4.

6. Κ�θε κοινοποιηµ�νοr οργανισµ�r θ�τει στη δι�θεση των �λλων κοινοποιηµ�νων οργανισµ�ν τιr σχετικ�r
πληροφορ�εr που αφορο�ν τιr χορηγο�µενεr � ανακαλο�µενεr εγκρ�σειr συστηµ�των ποι�τηταr µε αναφορ�
του σχετικο� προϊ�ντοr � προϊ�ντων.
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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 κοινοποιηµ�νοr οργανισµ�r, ο διευθυντ�r του και το προσωπικ� που ε�ναι αρµ�διο για τη διεξαγωγ� των
καθηκ�ντων για τα οπο�α �χει οριστε� ο κοινοποιηµ�νοr οργανισµ�r δεν δ�νανται να ε�ναι µελετητ�r,
κατασκευαστ�r, προµηθευτ�r � εγκαταστ�τηr ραδιοεξοπλισµο� � τηλεπικοινωνιακο� τερµατικο� εξοπλισµο� �
φορ�αr εκµετ�λλευσηr δικτ�ου � π�ροχοr υπηρεσι�ν � εξουσιοδοτηµ�νοr αντιπρ�σωποr οποιουδ�ποτε των
ανωτ�ρω. Ε�ναι ανεξ�ρτητοι και δεν εν�χονται �µεσα στο σχεδιασµ�, την κατασκευ�, τη δι�θεση στην αγορ� �
τη συντ�ρηση ραδιοεξοπλισµο� � τηλεπικοινωνιακο� τερµατικο� εξοπλισµο�, ο�τε εκπροσωπο�ν τα µ�ρη που
εν�χονται στιr δραστηρι�τητεr αυτ�r. Το�το δεν αποκλε�ει τη δυνατ�τητα ανταλλαγ�ν τεχνικ�ν πληροφορι�ν
µεταξ� του κατασκευαστ� και του κοινοποιηµ�νου οργανισµο�.

2. Ο κοινοποιηµ�νοr οργανισµ�r και το προσωπικ� του πρ�πει να ασκο�ν τα καθ�κοντα για τα οπο�α �χουν
ορισθε� µε την �ψιστη επαγγελµατικ� ακεραι�τητα και τεχνικ� επ�ρκεια και πρ�πει να ε�ναι ελε�θεροι απ�
κ�θε π�εση και δ�λεαρ, ιδ�ωr οικονοµικο� χαρακτ�ρα, που ενδ�χεται να επηρε�σει την κρ�ση τουr � τα
αποτελ�σµατα οποιασδ�ποτε επιθε�ρησηr, ιδ�ωr απ� πρ�σωπα � οµ�δεr προσ�πων που �χουν συµφ�ρον στα
εν λ�γω αποτελ�σµατα.

3. Ο κοινοποιηµ�νοr οργανισµ�r πρ�πει να �χει στη δι�θεσ� του το απαρα�τητο προσωπικ� και εγκαταστ�σειr
που του επιτρ�πουν να εκτελε� ορθ�r τιr διοικητικ�r και τεχνικ�r εργασ�εr που συνδ�ονται µε τα καθ�κοντα
για τα οπο�α �χει ορισθε�.

4. Το αρµ�διο για τιr επιθεωρ�σειr προσωπικ� πρ�πει να διαθ�τει:

 ορθ� τεχνικ� και επαγγελµατικ� κατ�ρτιση,

 ικανοποιητικ� γν�ση των απαιτ�σεων των διεξαγ�µενων δοκιµ�ν � επιθεωρ�σεων και κατ�λληλη πε�ρα
απ� εν λ�γω δοκιµ�r και επιθεωρ�σειr,

 την ικαν�τητα να συντ�σσει τα πιστοποιητικ�, τα µητρ�α και τιr εκθ�σειr που απαιτο�νται για την
επικ�ρωση τηr εκτ�λεσηr των επιθεωρ�σεων.

5. Η αµεροληψ�α των επιθεωρητ�ν πρ�πει να ε�ναι εγγυηµ�νη. Η αµοιβ� τουr δεν πρ�πει να εξαρτ�ται απ� τον
αριθµ� των διεξαγ�µενων δοκιµ�ν � επιθεωρ�σεων ο�τε απ� τα αποτελ�σµατα των εν λ�γω επιθεωρ�σεων.

6. Ο κοινοποιηµ�νοr οργανισµ�r οφε�λει να συν�πτει ασφ�λιση αστικ�r ευθ�νηr σε περ�πτωση που η ευθ�νη του
δεν αναλαµβ�νεται απ� το κρ�τοr µ�λοr σ�µφωνα µε την εθνικ� νοµοθεσ�α, � ε�ν το κρ�τοr µ�λοr δεν ε�ναι
αφ’ εαυτο� αµ�σωr υπε�θυνο.

7. Το προσωπικ� του κοινοποιηµ�νου οργανισµο� δεσµε�εται απ� την τ�ρηση του επαγγελµατικο� απορρ�του
αναφορικ� µε �λεr τιr πληροφορ�εr που αποκτ�νται κατ� την �σκηση των καθηκ�ντων του (µε εξα�ρεση �σον
αφορ� τιr αρµ�διεr διοικητικ�r αρχ�r του κρ�τουr µ�λουr �που ασκο�νται οι δραστηρι�τητ�r του) β�σει τηr
παρο�σαr οδηγ�αr � οποιασδ�ποτε αν�λογηr δι�ταξηr τηr εθνικ�r νοµοθεσ�αr.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑVΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΠΑΡΑΓΡΑVΟΣ 1

1. Η σ�µανση πιστ�τηταr CE αποτελε�ται απ� τα αρχικ� «CE» υπ� την ακ�λουθη µορφ�:

Ε�ν η σ�µανση CE σµικρυνθε� � µεγεθυνθε�, πρ�πει να τηρο�νται οι διαστ�σειr του παραπ�νω υπ� κλ�µακα
σχεδ�ου.

2. Η σ�µανση CE πρ�πει να �χει �ψοr τουλ�χιστον 5 mm, εκτ�r ε�ν αυτ� δεν ε�ναι δυνατ� λ�γω τηr φ�σηr τηr
συσκευ�r.

3. Η σ�µανση CE τ�θεται επ� του προϊ�ντοr � επ� τηr αναγνωριστικ�r πινακ�δαr του. Επιπλ�ον, πρ�πει να τ�θεται
επ� τηr συσκευασ�αr, ε�ν υφ�σταται, καθ�r και στα συνοδευτικ� �γγραφα.

4. Η σ�µανση CE επιτ�θεται κατ� τρ�πο ορατ�, αναγν�σιµο και ανεξ�τηλο.

5. Για τη µορφ� που θα λ�βει ο αναγνωριστικ�r κωδικ�r τηr κατηγορ�αr του εξοπλισµο� θα αποφασ�σει η
Επιτροπ� σ�µφωνα µε τη διαδικασ�α του �ρθρου 14.

Ε�ν απαιτε�ται, θα περιλαµβ�νει στοιχε�ο το οπο�ο θα πληροφορε� το χρ�στη �τι η συσκευ� χρησιµοποιε�
ραδιοσυχν�τητεr �που η χρ�ση τουr δεν ε�ναι εναρµονισµ�νη σε ολ�κληρη την Ευρωπαϊκ� �νωση.

Τα στοιχε�α του κωδικο� θα �χουν το �διο �ψοr µε τα αρχικ� «CE».
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Κοιν� δ�λωση του Ευρωπαϊκο� Κοινοβουλ�ου, του Συµβουλ�ου και τηr Επιτροπ�r

Το Ευρωπαϊκ� Κοινοβο�λιο, το Συµβο�λιο και η Επιτροπ� αναγνωρ�ζουν τη σηµασ�α τηr απα�τησηr
σχετικ� µε την πρ�ληψη βλαβ�ν του δικτ�ου � τηr λειτουργ�αr του που �χουν ωr αποτ�λεσµα την
απαρ�δεκτη υποβ�θµιση τηr υπηρεσ�αr λαµβανοµ�νηr ιδια�τερα υπ�ψη τηr αν�γκηr για προ�σπιση
των συµφερ�ντων των καταναλωτ�ν.

Επισηµα�νουν συνεπ�r �τι η Επιτροπ� θα παρακολουθε� σε διαρκ� β�ση την κατ�σταση προκειµ�-
νου να εκτιµ�σει κατ� π�σο ο συγκεκριµ�νοr κ�νδυνοr εµφαν�ζεται συχν� και, στην περ�πτωση
αυτ�, να βρει κατ�λληλη λ�ση στο πλα�σιο τηr κανονιστικ�r επιτροπ�r σ�µφωνα µε τη διαδικασ�α
που καθορ�ζεται στο �ρθρο 15.

Μια τ�τοια λ�ση, �που απαιτε�ται, θα συν�σταται στη συστηµατικ� εφαρµογ� τηr ουσιαστικ�r
απα�τησηr που προβλ�πεται στο �ρθρο 3 παρ�γραφοr 3 στοιχε�ο β).

Επιπλ�ον το Ευρωπαϊκ� Κοινοβο�λιο, το Συµβο�λιο και η Επιτροπ� δηλ�νουν �τι η διαδικασ�α που
περιγρ�φεται ανωτ�ρω εφαρµ�ζεται µε την επιφ�λαξη των δυνατοτ�των που προβλ�πονται στο
�ρθρο 7 παρ�γραφοr 5 και τηr αν�πτυξηr συστηµ�των προαιρετικ�r πιστοπο�ησηr και σ�µανσηr για
την πρ�ληψη ε�τε τηr υποβ�θµισηr τηr υπηρεσ�αr ε�τε οποιασδ�ποτε βλ�βηr στο δ�κτυο.


