Οδηγία 93/68/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση
των οδηγιών 87/404/ΕΟΚ (απλά δοχεία πίεσης), 88/378/ΕΟΚ (ασφάλεια των
παιχνιδιών), 89/106/ΕΟΚ (προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών),
89/336/ΕΟΚ (ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα), 89/392/ΕΟΚ (µηχανές),
89/686/ΕΟΚ (µέσα ατοµικής προστασίας), 90/384/ΕΟΚ (όργανα ζύγισης µη
αυτόµατης λειτουργίας), 90/385/ΕΟΚ (ενεργά εµφυτεύσιµα ιατρικά βοηθήµατα),
90/396/ΕΟΚ (συσκευές αερίου), 91/263/ΕΟΚ (τερµατικός εξοπλισµός
τηλεπικοινωνιών), 92/42/ΕΟΚ (νέοι λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται
µε υγρά ή αέρια καύσιµα) και 73/23/ΕΟΚ (ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται
να χρησιµοποιηθεί εντός ορισµένων ορίων τάσεως)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και ιδίως το
άρθρο 100 Α,
την πρόταση της Επιτροπής (1),
Σε συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2),
Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),
Εκτιµώντας:
ότι το Συµβούλιο έχει ήδη εκδώσει σειρά οδηγιών που αποσκοπούν στην εξάλειψη
των τεχνικών εµποδίων στις συναλλαγές στηριζόµενο στις γενικές αρχές που
καθορίζονται στο ψήφισµά του της 7ης Μαΐου 1985 σχετικά µε µία νέα προσέγγιση
σε θέµατα τεχνικής εναρµόνισης και τυποποίησης (4)- ότι καθεµία από τις οδηγίες
αυτές προβλέπει την επίθεση της σήµανσης "CE"- ότι, για την απλούστευση και τη
συνέπεια της κοινοτικής νοµοθεσίας, πρέπει να αντικατασταθούν αυτές οι ποικίλες
διατάξεις από ενιαίες προδιαγραφές- ότι είναι εποµένως αναγκαίο να εναρµονισθούν
αυτές οι διατάξεις ιδίως για τα προϊόντα που είναι δυνατόν να εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής πολλών από αυτών των οδηγιώςότι η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της της 15ης Ιουνίου 1989 για µια συνολική
προσέγγιση σε θέµατα πιστοποίησης και δοκιµών (5) πρότεινε τη θέσπιση κοινών
κανονιστικών ρυθµίσεων για τη σήµανση "CE" µε ενιαία γραφική απεικόνιση- ότι το
Συµβούλιο στο ψήφισµά του της 21ης ∆εκεµβρίου 1989 σχετικά µε µια συνολική
προσέγγιση στο θέµα της εκτίµησης της πιστότητας (6), ενέκρινε ως κατευθυντήρια
αρχή την υιοθέτηση αυτής της συνεπούς προσέγγισης όσον αφορά τη χρήση της
σήµανσης "CE"ότι, κατά συνέπεια, τα δύο θεµελιώδη στοιχεία της νέας προσέγγισης που πρέπει να
εφαρµόζονται είναι οι βασικές απαιτήσεις και οι διαδικασίες για την εκτίµηση της
πιστότηταςότι η εν λόγω εναρµόνιση των διατάξεων που αφορούν την επίθεση και τη χρήση της
σήµανσης "CE" απαιτεί να επέλθουν λεπτοµερείς τροποποιήσεις στις οδηγίες που
έχουν ήδη εκδοθεί, ώστε να ληφθεί υπόψη το νέο καθεστώς,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:
Άρθρο 1
Τροποποιούνται οι κατωτέρω οδηγίες:
1. Οδηγία 87/404/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Ιουνίου 1987 για την προσέγγιση
των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα απλά δοχεία πίεσης (7).
2. Οδηγία 88/378/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 3ης Μαΐου 1988 για την προσέγγιση των
νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την ασφάλεια των παιχνιδιών (8),
3. Οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης ∆εκεµβρίου 1988 για την

προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών
µελών σχετικά µε τα προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών (9),
4. Οδηγία 89/336/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 3ης Μαΐου 1989 για την προσέγγιση των
νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα (10),
5. Οδηγία 89/392/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 14ης Ιουνίου 1989 για την προσέγγιση
των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις µηχανές (11),
6. Οδηγία 89/686/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης ∆εκεµβρίου 1989 για την
προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα µέσα ατοµικής
προστασίας (12),
7. Οδηγία 90/384/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 20ής Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση
των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα όργανα ζύγισης µη αυτόµατης
λειτουργίας (13).
8. Οδηγία 90/385/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 20ής Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση
των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα ενεργά εµφυτεύσιµα ιατρικά
βοηθήµατα (14).
9. Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση
των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τις συσκευές αερίου (15).
10. Οδηγία 91/263/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 1991 για την προσέγγιση
των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τον τερµατικό εξοπλισµό
τηλεπικοινωνιών περιλαµβανοµένης και της αµοιβαίας αναγνώρισης της πιστότητας
(16).
11. Οδηγία 92/42/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 σχετικά µε τις
απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται µε
υγρά ή αέρια καύσιµα (17).
12. Οδηγία 73/23/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 19ης Φεβρουαρίου 1973 σχετικά µε το
ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιµοποιηθεί εντός ορισµένων ορίων
τάσεως (18).
Άρθρο 2
Η οδηγία 87/404/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Σε όλο το κείµενο ο όρος "σήµα EK" αντικαθίσταται από τον όρο "σήµανση CE".
2. Στο άρθρο 5, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
"1. Τα κράτη µέλη θεωρούν ως σύµφωνα προς το σύνολο των διατάξεων της
παρούσας οδηγίας, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται οι αναφερόµενες στο κεφάλαιο
ΙΙ διαδικασίες για την εκτίµηση της πιστότητας, τα δοχεία που φέρουν σήµανση "CE
".
Η πιστότητα των δοχείων προς εθνικά πρότυπα που αποτελούν µεταγραφή
εναρµονισµένων προτύπων, των οποίων τα στοιχεία έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, συνιστά τεκµήριο πιστότητας προς τις
βασικές απαιτήσεις ασφαλείας που αναφέρονται στο άρθρο 3. Τα κράτη µέλη
δηµοσιεύουν τα στοιχεία αυτών των εθνικών προτύπων."
3. Στο άρθρο 5 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
"3. α) Όταν τα δοχεία καλύπτονται από άλλες οδηγίες, οι οποίες αφορούν άλλα
θέµατα και προβλέπουν σήµανση "CE ", η σήµανση αυτή υποδηλώνει την πιστότητα
των δοχείων και προς τις διατάξεις αυτών των άλλων οδηγιώνβ) εάν ωστόσο µία ή περισσότερες από τις οδηγίες επιτρέπουν στον κατασκευαστή να
επιλέξει, στη διάρκεια µεταβατικής περιόδου, το σύστηµα που θα εφαρµόζει, η
σήµανση "CE " υποδηλώνει την πιστότητα µόνο προς τις διατάξεις των οδηγιών που
εφαρµόζει ο κατασκευαστής. Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία των εν λόγω
οδηγιών, όπως έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών

Κοινοτήτων, πρέπει να αναγράφονται στα έγγραφα, φύλλα ή οδηγίες που απαιτούνται
από τις συγκεκριµένες οδηγίες και συνοδεύουν τα δοχεία."
4. Στο άρθρο 9, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
"1. Τα κράτη µέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή και στα υπόλοιπα κράτη µέλη τους
οργανισµούς που έχουν επιφορτίσει µε την εκτέλεση των διαδικασιών του άρθρου 8
παράγραφοι 1 και 2 καθώς και τα συγκεκριµένα καθήκοντα που τους έχουν αναθέσει
και τους αριθµούς αναγνώρισης που τους έχουν εκ των προτέρων χορηγηθεί από την
Επιτροπή.
Η Επιτροπή δηµοσιεύει στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
κατάλογο των κοινοποιηµένων οργανισµών µε τους αριθµούς αναγνώρισής τους
καθώς και µε τα καθήκοντα για τα οποία έχουν κοινοποιηθεί. Η Επιτροπή φροντίζει
για την ενηµέρωση του καταλόγου αυτού."
5. Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
"Εξακρίβωση ΕΚ
Άρθρο 11
1. Εξακρίβωση ΕΚ είναι η διαδικασία µε την οποία ο κατασκευαστής ή ο
εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του διασφαλίζει και δηλώνει ότι τα
δοχεία που υπόκεινται στις διατάξεις της παραγράφου 3 είναι σύµφωνα προς τον τύπο
που περιγράφεται στην βεβαίωση "τύπου ΕΚ " ή προς τον τεχνικό φάκελο
κατασκευής που αναφέρεται στο παράρτηµα ΙΙ σηµείο 3 και του οποίου έχει
βεβαιωθεί η επάρκεια.
2. Ο κατασκευαστής λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα ώστε η διαδικασία κατασκευής
να εξασφαλίζει την πιστότητα των προϊόντων προς τον τύπο που περιγράφεται στη
βεβαίωση "τύπου ΕΚ " ή προς τον τεχνικό φάκελο κατασκευής που αναφέρεται στο
παράρτηµα ΙΙ σηµείο 3. Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα
εντολοδόχος του θέτει τη σήµανση "CE " σε κάθε δοχείο και συντάσσει δήλωση
πιστότητας.
3. Ο αναγνωρισµένος οργανισµός διεξάγει τις κατάλληλες εξετάσεις και δοκιµές για
να εξακριβώσει την πιστότητα του δοχείου προς τις απαιτήσεις της οδηγίας, µε
έλεγχο και δοκιµή, σύµφωνα µε τις ακόλουθες παραγράφους:
3.1. Ο κατασκευαστής παρουσιάζει τα δοχεία του σε οµοιγενείς παρτίδες και
λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα, ώστε η διαδικασία κατασκευής να εξασφαλίζει την
οµοιογένεια κάθε παραγόµενης παρτίδας.
3.2. Οι παρτίδες αυτές συνοδεύονται από την αναφερόµενη στο άρθρο 10 βεβαίωση
"τύπου ΕΚ " ή, όταν τα δοχεία δεν κατασκευάζονται βάσει εγκεκριµένου µοντέλου,
από τον τεχνικό φάκελο κατασκευής που αναφέρεται στο σηµείο 3 του παραρτήµατος
ΙΙ. Στη δεύτερη περίπτωση ο αναγνωρισµένος οργανισµός, πριν από την εξακρίβωση
ΕΚ, εξετάζει το φάκελο για να διαπιστώσει την επάρκειά του.
3.3. Κατά την εξέταση µιας παρτίδας, ο οργανισµός βεβαιώνεται ότι τα δοχεία έχουν
κατασκευαστεί και ελεγχθεί σύµφωνα µε τον τεχνικό φάκελο κατασκευής και
διεξάγει σε κάθε δοχείο της παρτίδας υδραυλική δοκιµή ή πνευµατική δοκιµή
ισοδύναµης αποτελεσµατικότητας, σε πίεση Ph ίση µε 1,5 επί την πίεση
υπολογισµού, ώστε να εξακριβώσει την αρτιότητά τους. Η πνευµατική δοκιµή
υπόκειται σε αποδοχή των διαδικασιών ασφαλείας της δοκιµής από το κράτος µέλος
στο οποίο διεξάγεται η δοκιµή.
Επιπλέον, ο οργανισµός διεξάγει δοκιµές σε δοκίµια που λαµβάνονται, κατ' επιλογή
του κατασκευαστή, από ενδεικτικό τεµάχιο προϊόντος ή από δοχείο, ώστε να ελέγξει
την ποιότητα των συγκολλήσεων. Οι δοκιµές διεξάγονται στις διαµήκεις
συγκολλήσεις. Όταν ωστόσσο εφαρµόζεται διαφορετικός τρόπος εργασίας για τις

διαµήκεις και τις κυκλοτερείς συγκολλήσεις, οι εν λόγω δοκιµές επαναλαµβάνονται
και στις κυκλοτερείς συγκολλήσεις.
Για τα δοχεία που αναφέρονται στο σηµείο 2.1.2 του παραρτήµατος Ι, οι παραπάνω
δοκιµές σε δοκίµια αντικαθίστανται από υδραυλική δοκιµή σε πέντε δοχεία, τα οποία
λαµβάνονται τυχαία από κάθε παρτίδα, για να εξακριβωθεί αν συµµορφώνονται µε
τις προδιαγραφές του σηµείου 2.1.2 του παραρτήµατος Ι.
3.4. Για τις παρτίδες που γίνονται δεκτές, ο αναγνωρισµένος οργανισµός επιθέτει ή
αναθέτει την επίθεση του αριθµού αναγνώρισης σε κάθε δοχείο και συντάσσει
έγγραφη βεβαίωση πιστότητας ως προς τις δοκιµές που έχουν διεξαχθεί. Όλα τα
δοχεία της παρτίδας µπορούν να διατεθούν στην αγορά εκτός από εκείνα που δεν
υπέστησαν µε επιτυχία την υδραυλική ή την πνευµατική δοκιµή.
Όταν µια παρτίδα απορρίπτεται, ο αρµόδιος κοινοποιηµένος οργανισµός λαµβάνει τα
αναγκαία µέτρα για να εµποδίσει τη διάθεσή της στην αγορά. Σε περίπτωση συχνής
απόρριψης παρτίδων, ο οργανισµός αυτός δύναται να αναστείλει την στατιστική
εξακρίβωση.
Ο κατασκευαστής δύνανται να επιθέτει, µε την ευθύνη του κοινοποιηµένου
οργανισµού, τον αριθµό αναγνώρισης του οργανισµού αυτού κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας κατασκευής.
3.5. Ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του πρέπει να είναι σε θέση να επιδείξει,
εφόσον του ζητηθεί, τις αναφερόµενες στο σηµείο 3.4 βεβαιώσεις πιστότητας που
έχει χορηγήσει ο αναγνωρισµένος οργανισµός."
6. Στο άρθρο 12 παράγραφος 1, η πρώτη φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:
"1. Ο κατασκευαστής που ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από το
άρθρο 13 επιθέτει την αναφερόµενη στο άρθρο 16 σήµανση "CE " στα δοχεία τα
οποία δηλώνει ότι είναι σύµφωνα:
- προς τον τεχνικό φάκελο κατασκευής που αναφέρεται στο παράρτηµα ΙΙ σηµείο 3
και ο οποίος έχει τύχει βεβαίωσης επάρκειας φακέλου,
- η προς εγκεκριµένο µοντέλο."
7. Το άρθρο 15 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
"Άρθρο 15
Με την επιφύλαξη του άρθρου 7:
α) κάθε αντικανονική επίθεση της σήµανσης "CE " που διαπιστώνεται από κράτος
µέλος, συνεπάγεται την υποχρέωση για τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστηµένο στην
Κοινότητα εντολοδόχο του να µεριµνήσει για την πιστότητα του σχετικού προϊόντος
προς τις διατάξεις για τη σήµανση "CE " και την παύση της παράβασης υπό τους
όρους που επιβάλλει αυτό το κράτος µέλοςβ) αν το προϊόν συνεχίζει να µην είναι σύµφωνο προς τις προδιαγραφές περί τη
σήµανση "CE ", το κράτος µέλος οφείλει να λάβει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα ώστε
να περιοριστεί ή να απαγορευθεί η διάθεση στην αγορά του συγκεκριµένου προϊόντος
ή να εξασφαλιστεί η απόσυρσή του από την αγορά, σύµφωνα µε τη διαδικασία του
άρθρου 7."
8. Στο άρθρο 16 παράγραφος 1, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:
"Η σήµανση πιστότητας "CE " αποτελείται από το ακρωνύµιο "CE " σύµφωνα µε τη
γραφική απεικόνιση της οποίας το υπόδειγµα παρατίθεται στο παράρτηµα ΙΙ. Μετά τη
σήµανση "CE " ακολουθεί ο αναφερόµενος στο άρθρο 9 παράγραφος 1 διακριτικός
αριθµός του αναγνωρισµένου οργανισµού ελέγχου, που είναι επιφορτισµένος µε την
εξακρίβωση ΕΚ ή την επιτήρηση ΕΚ."
9. Στο άρθρο 16, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

"2. Απαγορεύεται η επίθεση επί των δοχείων σηµάνσεων που θα µπορούσαν να
παραπλανήσουν τους τρίτους όσον αφορά τη σηµασία και τη γραφική απεικόνιση της
σήµανσης "CE ". Οποιαδήποτε άλλη σήµανση µπορεί να επιτίθεται επί των δοχείων ή
της πινακίδας µε τα στοιχεία τους, υπό τον όρο ότι δεν καθιστά λιγότερο ευδιάκριτη ή
ευανάγνωση τη σήµανση "CE "."
10. Στο παράρτηµα ΙΙ, το σηµείο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
"1. ΣΗΜΑΝΣΗ "CE " ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ
1. α) Σήµανση πιστότητας "CE "
- Η σήµανση πιστότητας "CE " αποτελείται από το ακρωνύµιο "CE " µε την
ακόλουθη γραφική απεικόνιση:
- σε περίπτωση σµίκρυνσης ή µεγέθυνσης της σήµανσης "CE ", πρέπει να
διατηρούνται οι αναλογίες που προκύπτουν από την παραπάνω βαθµολογηµένη
γραφική απεικόνιση- τα διάφορα στοιχεία της σήµανσης "CE " πρέπει να έχουν την ίδια ή σχεδόν την ίδια
κατακόρυφη διάσταση, που δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 5 mm.
β) Ενδείξεις
Το δοχείο ή η πινακίδα µε τα στοιχεία του πρέπει να φέρει τουλάχιστον τις ακόλουθες
ενδείξεις:
- τη µέγιστη πίεση χρήσης (PS σε bar)
- τη µέγιστη θερµοκρασία χρήσης (Tmax σε oC)
- την ελάχιστη θερµοκρασία χρήσης (Tmin σε oC)
- τη χωρητικότητα του δοχείου (V σε L)
- το όνοµα ή το σήµα του κατασκευαστή
- τον τύπο και τα αναγνωριστικά στοιχεία της σειράς ή παρτίδας του δοχείου
- τα δύο τελευταία ψηφία του έτους επίθεσης της σήµανσης "CE ".
Η πινακίδα πρέπει να έχει σχεδιασθεί κατά τρόπον που να µην επιδέχεται
επαναχρησιµοποίηση και να διαθέτει ελεύθερο χώρο που επιτρέπει την προσθήκη και
άλλων στοιχείων."
Άρθρο 3
Η οδηγία 88/378/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Σε όλο το κείµενο ο όρος "σήµα ΕΚ" αντικαθίσταται από το όρο "σήµανση CE".
2. Στό άρθρο 5 η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
"1. Τα κράτη µέλη θεωρούν ως σύµφωνα προς το σύνολο των διατάξεων της
παρούσας οδηγίας, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται οι διαδικασίες για την εκτίµηση
της πιστότητάς τους που αναφέρονται στα άρθρα 8, 9 και 10, τα παιχνίδια που φέρουν
την προβλεπόµενη στο άρθρο 11 σήµανση "CE ".
Η πιστότητα των παιχνιδιών προς τα εθνικά πρότυπα που αποτελούν µεταγραφή
εναρµονισµένων προτύπων, των οποίων τα στοιχεία έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, συνιστά τεκµήριο πιστότητας προς τις
βασικές απαιτήσεις ασφαλείας που αναφέρονται στο άρθρο 3. Τα κράτη µέλη
δηµοσιεύουν τα στοιχεία αυτών των εθνικών προτύπων."
3. Στο άρθρο 5, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
"3. α) Όταν τα παιχνίδια καλύπτονται από άλλες οδηγίες, οι οποίες αφορούν άλλα
θέµατα και προβλέπουν σήµανση "CE ", η σήµανση αυτή υποδηλώνει την πιστότητα
των εν λόγω παιχνιδιών και προς τις διατάξεις αυτών των άλλων οδηγιών.
β) Εάν ωστόσο µία ή περισσότερες από τις οδηγίες αυτές επιτρέπουν στον
κατασκευαστή να επιλέξει, στη διάρκεια µεταβατικής περιόδου, το σύστηµα που θα
εφαρµόζει, η σήµανση "CE " υποδηλώνει την πιστότητα µόνο προς τις διατάξεις των
οδηγιών που εφαρµόζει ο κατασκευαστής. Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία των εν

λόγω οδηγιών, όπως έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, πρέπει να αναγράφονται στα έγγραφα, φύλλα ή οδηγίες που απαιτούνται
από τις συγκεκριµένες οδηγίες και συνοδεύουν τα παιχνίδια ή, ελλείψει αυτών, στη
συσκευασία των παιχνιδιών."
4. Στο άρθρο 9, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
"2. Τα κράτη µέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή και στα υπόλοιπα κράτη µέλη τους
οργανισµούς που έχουν επιφορτίσει µε την εκτέλεση του ελέγχου "τύπου ΕΚ " του
άρθρου 8 παράγραφος 2 και του άρθρου 10 καθώς και τα συγκεκριµένα καθήκοντα
που τους έχουν αναθέσει και τους αριθµούς αναγνώρισης που τους έχουν εκ των
προτέρων χορηγηθεί από την Επιτροπή.
Η Επιτροπή δηµοσιεύει στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
κατάλογο των κοινοποιηµένων οργανισµών µε τους αριθµούς αναγνώρισής τους
καθώς και µε τα καθήκοντα για τα οποία έχουν κοινοποιηθεί. Η Επιτροπή φροντίζει
για την ενηµέρωση του καταλόγου αυτού."
5. Στο άρθρο 11, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
"2. Η σήµανση πιστότητας "CE " αποτελείται από το ακρωνύµιο "CE " σύµφωνα µε
τη γραφική απεικόνιση της οποίας το υπόδειγµα παρατίθεται στο παράρτηµα V."
6. Στο άρθρο 11, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
"3. Απαγορεύεται η επίθεση επί των παιχνιδιών σηµάνσεων που θα µπορούσαν να
παραπλανήσουν τους τρίτους ως προς τη σηµασία και τη γραφική απεικόνιση της
σήµανσης "CE ". Επιτρέται η επίθεση οποιασδήποτε άλλης σήµανσης στα παιχνίδια,
τη συσκευασία τους ή σε ετικέτα, υπό τον όρο ότι δεν καθιστά λιγότερο ευδιάκριτη
και δυσανάγνωστη τη σήµανση "CE "."
7. Στο άρθρο 12 παρεµβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:
"1α. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7:
α) κάθε αντικανονική επίθεση της σήµανσης "CE " που διαπιστώνεται από κράτος
µέλος, συνεπάγεται την υποχρέωση για τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστηµένο στην
Κοινότητα εντολοδόχο του να µεριµνήσει για την πιστότητα του σχετικού προϊόντος
προς τις προδιαγραφές περί τη σήµανση "CE " και την παύση της παράβασης υπό
τους όρους που επιβάλλει αυτό το κράτος µέλοςβ) αν το προϊόν συνεχίζει να µην είναι σύµφωνο προς τις προδιαγραφές το κράτος
µέλος οφείλει να λάβει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα ώστε να περιοριστεί ή να
απαγορευθεί η διάθεση στην αγορά του συγκεκριµένου προϊόντος ή να εξασφαλιστεί
η απόσυρσή του από την αγορά, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 7."
8. Προστίθεται το ακόλουθο παράρτηµα:
"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
- η σήµανση πιστότητας "CE " αποτελείται από το ακρωνύµιο "CE " σύµφωνα µε την
ακόλουθη γραφική απεικόνιση:
- σε περίπτωση σµίκρυνσης ή µεγέθυνσης της σήµανσης "CE ", πρέπει να
διατηρούνται οι αναλογίες που προκύπτουν από την παραπάνω βαθµολογηµένη
γραφική απεικόνιση.
- τα διάφορα στοιχεία της σήµανσης "CE " πρέπει να έχουν την ίδια ή σχεδόν την ίδια
κατακόρυφη διάσταση, που δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 5 mm.".
Άρθρο 4
Η οδηγία 89/106/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Σε όλο το κείµενο ο όρος "σήµα ΕΚ" αντικαθίσταται µε τον όρο "σήµανση CE".
2. Στο άρθρο 2, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
"2. α) Όταν τα προϊόντα διέπονται από άλλες κοινοτικές οδηγίες οι οποίες οι οποίες
αφορούν άλλα θέµατα και προβλέπουν τη σήµανση πιστότητας "CE ", που

αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2, η εν λόγω σήµανση υποδηλώνει, την
πιστότητα των προϊόντων προς τις απαιτήσεις και των άλλων αυτών οδηγιώνβ) εάν ωστόσο, µία η περισσότερες από τις οδηγίες αυτές επιτρέπουν στον
κατασκευαστή να επιλέξει, στη διάρκεια µεταβατικής περιόδου, το σύστηµα που θα
εφαρµόζει, η σήµανση "CE " υποδηλώνει την πιστότητα µόνο προς τις διατάξεις των
οδηγιών που εφαρµόζει ο κατασκευαστής. Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία των εν
λόγω οδηγιών, όπως έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, πρέπει να αναγράφονται στα έγγραφα, φύλλα ή οδηγίες που απαιτούνται
από τις συγκεκριµένες οδηγίες και συνοδεύουν τα προϊόντα."
3. Στο άρθρο 4 παράγραφος 2, το εισαγωγικό µέρος αντικαθίσταται ως εξής:
"2. Τα κράτη µέλη θεωρούν κατάλληλα προς χρήση τα προϊόντα που επιτρέπουν στα
έργα στα οποία χρησιµοποιούνται, εφόσον αυτά έχουν σχεδιαστεί και εκτελεστεί
ορθά, να πληρούν τις αναφερόµενες στο άρθρο 3 βασικές απαιτήσεις, εάν τα εν λόγω
προϊόντα φέρουν τη σήµανση "CE " που υποδηλώνει ότι πληρούν το σύνολο των
διατάξεων της παρούσας οδηγίας, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται οι διαδικασίες για
την εκτίµηση της πιστότητας που προβλέπονται στο κεφάλαιο V και η διαδικασία που
προβλέπεται στο κεφάλαιο ΙΙΙ. Η σήµανση "CE " πιστοποιεί: . . .".
4. Στο άρθρο 4 παράγραφος 6, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:
"6. Η σήµανση "CE " υποδηλώνει ότι τα προϊόντα πληρούν τις απαιτήσεις των
παραγράφων 2 και 4. Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα
εντολοδόχος του έχει την ευθύνη για την επίθεση της σήµανσης "CE " στο ίδιο το
προϊόν, σε στερεωµένη στο προϊόν ετικέτα, στη συσκευασία του ή στα εµπορικά
συνοδευτικά έγγραφα.".
5. Στο άρθρο 15, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
"2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 21:
α) κάθε αντικανονική επίθεση της σήµανσης "CE " που διαπιστώνεται από κράτος
µέλος, συνεπάγεται την υποχρέωση για τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστηµένο στην
Κοινότητα εντολοδόχο του να µεριµνήσει για την πιστότητα του σχετικού προϊόντος
προς τις προδιαγραφές περί τη σήµανση "CE " και την παύση της παράβασης υπό
τους όρους που επιβάλλει αυτό το κράτος µέλοςβ) αν το προϊόν συνεχίζει να µην είναι σύµφωνο προς τις σχετικές προδιαγραφές, το
κράτος µέλος οφείλει να λάβει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα ώστε να περιοριστεί ή να
απαγορευθεί η διάθεση στην αγορά του συγκεκριµένου προϊόντος ή να εξασφαλιστεί
η απόσυρσή του από την αγορά, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 21."
6. Στο άρθρο 15, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
"3. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε να απαγορεύεται η επίθεση
στα προϊόντα ή στη συσκευασία τους σηµάνσεων που θα µπορούσαν να
παραπλανήσουν τους τρίτους ως προς τη σηµασία και τη γραφική απεικόνιση "CE ".
Οποιαδήποτε άλλη σήµανση µπορεί να επιτίθεται στα δοµικά προϊόντα σε ετικέτα
στερεωµένη στα προϊόντα στη συσκευασία τους ή στα συνοδευτικά εµπορικά
έγγραφα υπό τον όρο ότι δεν καθιστά λιγότερο ευδιάκριτη και ευανάγνωστη τη
σήµανση "CE "."
7. Στο άρθρο 18, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
"1. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη µέλη τους
οργανισµούς πιστοποίησης και επιθεώρησης και τα εργαστήρια δοκιµών τους
οποίους έχουν επιφορτίσει µε την εκτέλεση των έργων προς το σκοπό των τεχνικών
εγκρίσεων, των βεβαιώσεων πιστότητας, των επιθεωρήσεων και των δοκιµών
σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία, καθώς και το όνοµα και διεύθυνσή τους και τους
αριθµούς αναγνώρισης που τους έχουν εκ των προτέρων χορηγηθεί από την

Επιτροπή.
Η Επιτροπή δηµοσιεύει στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
κατάλογο των κοινοποιηµένων οργανισµών και εργαστηρίων µε τους αριθµούς
αναγνώρισής τους καθώς και µε τα καθήκοντα για τα προϊόντα για τα οποία έχουν
κοινοποιηθεί. Η Επιτροπή φροντίζει για την ενηµέρωση του καταλόγου αυτού."
8. Στο παράρτηµα ΙΙΙ, το σηµείο 4.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
"4.1. Σήµανση πιστότητας "CE "
- η σήµανση πιστότητας "CE " αποτελείται από το ακρωνύµιο "CE " σύµφωνα µε την
ακόλουθο γραφική απεικόνιση:
- σε περίπτωση σµίκρυνσης ή µεγέθυνσης της σήµανσης "CE ", πρέπει να
διατηρούνται οι αναλογίες που προκύπτουν από την παραπάνω βαθµολογηµένη
γραφική απεικόνιση.
- Τα διάφορα στοιχεία της σήµανσης "CE " πρέπει να έχουν την ίδια ή σχεδόν την
ίδια κατακόρυφη διάσταση, που δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 5 mm.
- Μετά τη σήµανση πιστότητας "CE ", ακολουθούν ο αριθµός αναγνώρισης του
οργανισµού που παρεµβαίνει στη φάση του ελέγχου της παραγωγής.
Συµπληρωµατικές ενδείξεις
- Η σήµανση "CE " συνοδεύεται από την επωνυµία ή το διακριτικό σήµα του
κατασκευαστή, τα δύο τελευταία ψηφία του έτους επίθεσης της σήµανσης "CE ", και
στις κατάλληλες περιπτώσεις, τον αριθµό της βεβαίωσης πιστότητας ΕΚ, και, κατά
περίπτωση, ενδείξεις που επιτρέπουν την αναγνώριση των χαρακτηριστικών του
προϊόντος ανάλογα µε τις τεχνικές προδιαγραφές."
Άρθρο 5
Η οδηγία 89/336/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Σε όλο το κείµενο ο όρος "σήµα ΕΚ" αντικαθίσταται από τον όρο "σήµανση "CE
"".
2. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
"Άρθρο 3
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα πρόσφορα µέτρα ώστε οι συσκευές που
αναφέρονται στο άρθρο 2 να µπορούν να διατίθενται στην αγορά και να τίθενται σε
λειτουργία µόνο εάν φέρουν την προβλεπόµενη στο άρθρο 10 σήµανση "CE " που
υποδηλώνει την πιστότητά τους προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας,
συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών για την εκτίµηση της πιστότητας τους που
προβλέπονται στο άρθρο 10, εφόσον εγκαθίστανται και συντηρούνται σωστά και
χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε τον προορισµό τους."
3. Στο άρθρο 10, παράγραφος 1 προστίθεται το ακόλουθο πέµπτο εδάφιο:
"Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα, ώστε να απαγορεύεται η επίθεση στις
συσκευές, στη συσκευασία τους, στις οδηγίες χρήσεως ή στα δελτία εγγυήσεως,
σηµάνσεων που θα µπορούσαν να παραπλανήσουν τους τρίτους ως προς τη σηµασία
και τη γραφική απεικόνιση της σήµανσης "CE ". Οποιαδήποτε άλλη σήµανση µπορεί
να επιτίθεται στις συσκευές, στη συσκευασία τους, στις οδηγίες χρήσεως ή στα
δελτία εγγυήσεως, υπό τον όρο ότι δεν καθιστά λιγότερο ευδιάκριτη και
ευανάγνωστη τη σήµανση "CE "."
4. Στο άρθρο 10 παράγραφος 6, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:
"6. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη µέλη τις
αναφερόµενες στο παρόν άρθρο αρµόδιες αρχές και τους οργανισµούς τους
επιφορτισµένους µε τη χορήγηση βεβαιώσεων τύπου ΕΚ, που αναφέρονται στην
παράγραφο 5, καθώς και τα συγκεκριµένα καθήκοντα που τους έχουν αναθέσει και

τους αριθµούς αναγνώρισης που τους έχουν εκ των προτέρων χορηγηθεί από την
Επιτροπή.
Η Επιτροπή δηµοσιεύει στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
κατάλογο αυτών των αρχών και οργανισµών, µε τον αριθµό αναγνώρισης που έχει
δώσει στους τελευταίους καθώς και τα καθήκοντα για τα οποία έχουν κοινοποιηθεί.
Η Επιτροπή φροντίζει για την ενηµερωση του καταλόγου."
5. Στο άρθρο 10 προστίθεται η ακόλουθο παράγραφος:
"7. Με την επιφύλαξη του άρθρου 9:
α) κάθε αντικανονική επίθεση της σήµανσης "CE " που διαπιστώνεται από κράτος
µέλος, συνεπάγεται την υποχρέωση για τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστηµένο στην
Κοινότητα εντολοδόχο του να µεριµνήσει για την πιστότητα του σχετικού προϊόντος
προς τις προδιαγραφές περί τη σήµανση "CE ", και την παύση της παράβασης υπό
τους όρους που επιβάλλει αυτό το κράτος µέλοςβ) αν το προϊόν συνεχίζει να µην είναι σύµφωνο προς τις σχετικές προδιαγραφές το
κράτος µέλος οφείλει να λάβει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα ώστε να περιοριστεί ή να
απαγορευθεί η διάθεση στην αγορά του συγκεκριµένου προϊόντος ή να εξασφαλιστεί
η απόσυρσή του από την αγορά, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 9."
6. Στο παράρτηµα Ι, το σηµείο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
"2. Σήµανση πιστότητας "CE ":
- Η σήµανση πιστότητας "CE " αποτελείται από το ακρωνύµιο "CE " σύµφωνα µε την
ακόλουθη γραφική απεικόνιση:
- Σε περίπτωση σµίκρυνσης ή µεγέθυνσης της σήµανσης "CE ", πρέπει να
διατηρούνται οι αναλογίες που προκύπτουν από την παραπάνω βαθµολογηµένη
γραφική απεικόνιση.
- Όταν οι συσκευές καλύπτονται από άλλες οδηγίες, οι οποίες αφορούν άλλα θέµατα
και προβλέπουν σήµανση πιστότητας "CE ", η σήµανση "CE " υποδηλώνει την
πιστότητα των συσκευών προς τις διατάξεις και αυτών των άλλων οδηγιών.
- Εάν ωστόσο µία ή περισσότερες από τις οδηγίες αυτές επιτρέπουν στον
κατασκευαστή να επιλέξει, στη διάρκεια µεταβατικής περιόδου, το σύστηµα που θα
εφαρµόζει, η σήµανση "CE " υποδηλώνει την πιστότητα µόνο προς τις διατάξεις των
οδηγιών που εφαρµόζει ο κατασκευαστής. Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία των εν
λόγω οδηγιών, όπως έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, πρέπει να αναγράφονται στα έγγραφα, φύλλα ή οδηγίες που απαιτούνται
από τις συγκεκριµένες οδηγίες και συνοδεύουν αυτές τις συσκευές.
- Τα διάφορα στοιχεία της σήµανσης "CE " πρέπει να έχουν την ίδια ή σχεδόν την
ίδια κατακόρυφη διάσταση, που δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 5 mm."
Άρθρο 6
Η οδηγία 89/392/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Σε όλο το κείµενο ο όρος "σήµα ΕΚ" αντικαθίσταται από τον όρο "σήµανση CE".
2. Στο άρθρο 8, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται απο το ακόλουθο κείµενο:
"5. α) Όταν οι µηχανές αποτελούν αντικείµενο άλλων οδηγιών, οι οποίες αφορούν
άλλα θέµατα και προβλέπουν σήµανση "CE ", η εν λόγω σήµανση υποδηλώνει την
πιστότητα των µηχανών προς τις διατάξεις και αυτών των άλλων οδηγιώνβ) εάν ωστόσο µία ή περισσότερες από τις οδηγίες αυτές επιτρέπουν στον
κατασκευαστή να επιλέξει, στη διάρκεια µεταβατικής περιόδου, το σύστηµα που θα
εφαρµόζει, η σήµανση "CE " υποδηλώνει την πιστότητα µόνο προς τις διατάξεις των
οδηγιών που εφαρµόζει ο κατασκευαστής. Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία των εν
λόγω οδηγιών, όπως έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, πρέπει να αναγράφονται στα έγγραφα, φύλλα ή οδηγίες που απαιτούνται

από τις συγκεκριµένες οδηγίες και συνοδεύουν αυτές τις µηχανές."
3. Στο άρθρο 9, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
"1. Τα κράτη µέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή και στα υπόλοιπα κράτη µέλη τους
οργανισµούς που έχουν επιφορτίσει µε την εκτέλεση των διαδικασιών του άρθρου 8
καθώς και τα συγκεκριµένα καθήκοντα που τους έχουν αναθέσει και τους αριθµούς
αναγνώρισης που τους έχουν εκ των προτέρων χορηγηθεί από την Επιτροπή.
Η Επιτροπή δηµοσιεύει στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
κατάλογο των κοινοποιηµένων οργανισµών µε τους αριθµούς αναγνώρισής τους
καθώς και µε τα καθήκοντα για τα οποία έχουν κοινοποιηθεί. Η Επιτροπή φροντίζει
για την ενηµέρωση του καταλόγου αυτού."
4. Στο άρθρο 10, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
"1. Η σήµανση πιστότητας "CE " αποτελείται από το ακρωνύµιο "CE ". Το
παράρτηµα ΙΙΙ περιλαµβάνει το σχετικό υπόδειγµα."
5. Στο άρθρο 10, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
"3. Απαγορεύεται η επίθεση επί των µηχανών σηµάνσεων που θα µπορούσαν να
παραπλανήσουν τους τρίτους ως προς τη σηµασία και τη γραφική απεικόνιση της
σήµανσης "CE ". Οποιαδήποτε άλλη σήµανση µπορεί να επιτίθεται επί των µηχανών,
υπό τον όρο ότι δεν καθιστά λιγότερο ευδιάκριτη ή ευανάγνωστη τη σήµανση "CE ".
6. Στο άρθρο 10 προστίθεται η ακόλουθο παράγραφος:
"4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7:
α) κάθε αντικανονική επίθεση της σήµανσης "CE " που διαπιστώνεται από κράτος
µέλος, συνεπάγεται την υποχρέωση για τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστηµένο στην
Κοινότητα εντολοδόχο του να µεριµνήσει για την πιστότητα του σχετικού προϊόντος
προς τις προδιαγραφές περί τη σήµανση "CE " και την παύση της παράβασης υπό
τους όρους που επιβάλλει αυτό το κράτος µέλοςβ) αν το προϊόν συνεχίζει να µην είναι σύµφωνο προς τις σχετικές προδιαγραφές το
κράτος µέλος οφείλει να λάβει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα ώστε να περιοριστεί ή να
απαγορευθεί η διάθεση στην αγορά του συγκεκριµένου προϊόντος ή να εξασφαλιστεί
η απόσυρσή του από την αγορά, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 7."
7. Στο παράρτηµα Ι, το σηµείο 1.7.3 τροποποιείται ως εξής:
α) Η δεύτερη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
"- τη σήµανση "CE " (βλέπε παράρτηµα ΙΙΙ)."
β) Προστίθεται η ακόλουθη πέµπτη περίπτωση:
"- το έτος κατασκευής."
8. Το παράρτηµα ΙΙΙ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο
"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΣΗΜΑΝΣΗ "CE "
- Η σήµανση πιστότητας "CE " αποτελείται από το ακρωνύµιο "CE " µε την
ακόλουθη γραφική απεικόνιση::
- Σε περίπτωση σµίκρυνσης ή µεγέθυνσης της σήµανσης, πρέπει να διατηρούνται οι
αναλογίες που προκύπτουν από την παραπάνω γραφική απεικόνιση.
- Τα διάφορα στοιχεία της σήµανσης "CE " πρέπει να έχουν την ίδια ή σχεδόν την
ίδια κατακόρυφη διάσταση, που δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 5 mm. Είναι
δυνατόν να γίνει παρέκκλιση ως προς την παραπάνω διάσταση για τις µηχανές
µικρού µεγέθους."
Άρθρο 7
Η οδηγία 89/686/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Σε όλο το κείµενο ο όρος "σήµα CE" αντικαθίσταται από τον όρο "σήµανση CE".
2. Στο άρθρο 4, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

"1. Τα κράτη µέλη δεν µπορούν να απαγορεύουν, να περιορίζουν ή να εµποδίζουν τη
διάθεση στην αγορά των ΜΑΠ ή των συστατικών µερών τους που είναι σύµφωνα
προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας και φέρουν σήµανση "CE " που υποδηλώνει
την πιστότητά τους προς το σύνολο των διατάξεων της παρούσας οδηγίας,
συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών πιστοποίησης που προβλέπονται στο
κεφάλαιο ΙΙ."
3. Στο άρθρο 5 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
"6. α) Όταν τα ΜΑΠ καλύπτονται από άλλες οδηγίες, οι οποίες αφορούν άλλα θέµατα
και προβλέπουν σήµανση "CE ", η σήµανση αυτή υποδηλώνει την πιστότητα των εν
λόγω ΜΑΠ προς τις διατάξεις και αυτών των άλλων οδηγιώνβ) εάν ωστόσο µία ή περισσότερες από τις οδηγίες αυτές επιτρέπουν στον
κατασκευαστή να επιλέξει, στη διάρκεια µεταβατικής περιόδου, το σύστηµα που θα
εφαρµόζει, η σήµανση "CE " υποδηλώνει ότι τα ΜΑΠ ανταποκρίνονται µόνο στις
διατάξεις των οδηγιών που εφαρµόζει ο κατασκευαστής. Στην περίπτωση αυτή, τα
στοιχεία των εν λόγω οδηγιών, όπως έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα
των Ευωπαϊκών Κοινοτήτων, πρέπει να αναγράφονται στα έγγραφα, φύλλα ή οδηγίες
που απαιτούνται από τις συγκεκριµένες οδηγίες και συνοδεύουν τα ΜΑΠ."
4. Στο άρθρο 9, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
"1. Τα κράτη µέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή και στα υπόλοιπα κράτη µέλη τους
οργανισµούς που έχουν επιφορτίσει µε την εκτέλεση των διαδικασιών του άρθρου 8
καθώς και τα συγκεκριµένα καθήκοντα που τους έχουν αναθέσει και τους αριθµούς
αναγνώρισης που τους έχουν εκ των προτέρων χορηγηθεί από την Επιτροπή.
Η Επιτροπή δηµοσιεύει στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
κατάλογο των κοινοποιηµένων οργανισµών µε τους αριθµούς αναγνώρισής τους
καθώς και µε τα καθήκοντα για τα οποία έχουν κοινοποιηθεί. Η Επιτροπή φροντίζει
για την ενηµέρωση του καταλόγου αυτού."
5. Στο άρθρο 12 το εισαγωγικό τµήµα αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
"Η δήλωση πιστότητας "CE " είναι η διαδικασία µε την οποία ο κατασκευαστής ή ο
εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του:".
6. Το άρθρο 13 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
"Άρθρο 13
1. Η σήµανση πιστότητας "CE " αποτελείται από το ακρωνύµιο "CE " σύµφωνα µε τη
γραφική απεικόνιση, υπόδειγµα της οποίας παρατίθεται το παράρτηµα IV. Σε
περίπτωση παρέµβασης κοινοποιηµένου οργανισµού στη φάση ελέγχου της
παραγωγής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 11, προστίθεται ο διακριτικός αριθµός
αυτού του οργανισµού.
2. Η σήµανση "CE " επιτίθεται σε κάθε κατασκευαζόµενο ΜΑΠ µε τρόπο ώστε να
είναι ευδιάκριτη, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη σε όλη την προβλέψιµη διάρκεια ζωής
αυτού του ΜΑΠ. Εάν ωστόσο αυτό είναι ανέφικτο λόγω των χαρακτηριστικών του
προϊόντος, η σήµανση "CE " µπορεί να τεθεί στη συσκευασία.
3. Απαγορεύεται η επίθεση επί των ΜΑΠ σηµάνσεων που θα µπορούσαν να
παραπλανήσουν τους τρίτους ως προς τη σηµασία και τη γραφική απεικόνιση της
σήµανσης "CE ". Οποιαδήποτε άλλη σήµανση µπορεί να επιτίθεται επί των ΜΑΠ ή
της συσκευασίας τους, υπό τον όρο ότι δεν καθιστά λιγότερο ευδιάκριτη ή
ευανάγνωστη τη σήµανση "CE ".
4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7:
α) κάθε αντικανονική επίθεση της σήµανσης "CE " που διαπιστώνεται από κράτος
µέλος συνεπάγεται την υποχρέωση για τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστηµένο στην
Κοινότητα εντολοδόχο του να µεριµνήσει για την πιστότητα του σχετικού προϊόντος
προς τις προδιαγραφές περί τη σήµανση "CE " και την παύση της παράβασης υπό

τους όρους που επιβάλλει αυτό το κράτος µέλοςβ) αν το προϊόν συνεχίζει να µην είναι σύµφωνο προς τις σχετικές προδιαγραφές το
κράτος µέλος οφείλει να λάβει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα ώστε να περιοριστεί ή να
απαγορευθεί η διάθεση στην αγορά του συγκεκριµένου προϊόντος ή να εξασφαλιστεί
η απόσυρσή του από την αγορά, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 7."
7. Στο παράρτηµα ΙΙ, το σηµείο 1.4 συµπληρώνεται από το ακόλουθο κείµενο:
"η) κατά περίπτωση, τα στοιχεία των οδηγιών που έχουν εφαρµοστεί σύµφωνα µε το
άρθρο 5 παράγραφος 6 στοιχείο β)θ) όνοµα, διεύθυνση, αριθµός αναγνώρισης των κοινοποιηµένων οργανισµών που
παρεµβαίνουν κατά τη φάση σχεδιασµού των ΜΑΠ."
8. Το παράρτηµα IV αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ "CE " ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ
- Η σήµανση πιστότητας "CE " αποτελείται από το ακρωνύµιο "CE " σύµφωνα µε την
ακόλουθη γραφική απεικόνιση:
- Σε περίπτωση σµίκρυνσης ή µεγέθυνσης της σήµανσης "CE ", πρέπει να
διατηρούνται οι αναλογίες που προκύπτουν από την παραπάνω βαθµολογηµένη
γραφική απεικόνιση.
- Τα διάφορα στοιχεία της σήµανσης "CE " πρέπει να έχουν την ίδια ή σχεδόν την
ίδια κάθετη διάσταση, που δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 5 mm. Είναι δυνατόν
να γίνει παρέκκλιση ως προς τη διαστατική για τα ΜΑΠ µικρού µεγέθους.
Συµπληρωµατικές ενδείξεις
- τα δύο τελευταία ψηφία του έτους επίθεσης της σήµανσης "CE " εκτός των
αναφερόµενων στο άρθρο 8 παράγραφος 3 ΜΑΠ."
Άρθρο 8
Η οδηγία 90/384/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Σε όλο το κείµενο ο όρος "σήµα ΕΚ" αντικαθίσταται από τον όρο "σήµανση CE".
2. Στο άρθρο 2, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
"2. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν κάθε µέτρο ώστε τα όργανα να µπορούν να τίθενται σε
λειτουργία για τις χρήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α)
µόνον εφόσον πληρούν τις προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας που ισχύουν γι' αυτά,
συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών για την εκτίµηση της πιστότητάς τους που
αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙΙ, και, ως εκ τούτου, φέρουν την προβλεπόµενη στο
άρθρο 10 σήµανσης "CE "."
3. Στο άρθρο 8, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
"3. α) Όταν τα όργανα αποτελούν αντικείµενο άλλων οδηγιών, οι οποίες αφορούν
άλλα θέµατα και προβλέπουν σήµανση "CE ", η εν λόγω σήµανση υποδηλώνει την
πιστότητα των οργάνων και προς τις διατάξεις αυτών των άλλων οδηγιώνβ) εάν ωστόσο µία ή περισσότερες από τις οδηγίες που έχουν εφαρµογή στα όργανα
επιτρέπουν στον κατασκευαστή να επιλέξει, στη διάρκεια µεταβατικής περιόδου, το
σύστηµα που θα εφαρµόζει, η σήµανση "CE " υποδηλώνει την πιστότητα µόνο προς
τις διατάξεις των οδηγιών που εφαρµόζει ο κατασκευαστής. Στην περίπτωση αυτή, τα
στοιχεία των εν λόγω οδηγιών, όπως έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, πρέπει να αναγράφονται στα έγγραφα, φύλλα ή
οδηγίες που απαιτούνται από τις συγκεκριµένες οδηγίες και συνοδεύουν τα όργανα."
4. Στο άρθρο 9, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
"1. Τα κράτη µέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή και στα υπόλοιπα κράτη µέλη τους
οργανισµούς που έχουν επιφορτίσει µε την εκτέλεση των διαδικασιών του άρθρου 8
καθώς και τα συγκεκριµένα καθήκοντα που τους έχουν αναθέσει και τους αριθµούς

αναγνώρισης που τους έχουν εκ των προτέρων χορηγηθεί από την Επιτροπή.
Η Επιτροπή δηµοσιεύει στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
κατάλογο των κοινοποιηµένων οργανισµών µε τους αριθµούς αναγνώρισής τους
καθώς και µε τα καθήκοντα για τα οποία έχουν κοινοποιηθεί. Η Επιτροπή φροντίζει
για την ενηµέρωση του καταλόγου αυτού."
5. Στο άρθρο 10, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
"3. Απαγορεύεται η επίθεση επί των οργάνων σηµάνσεων που θα µπορούσαν να
παραπλανήσουν τους τρίτους ως προς τη σηµασία και τη γραφική απεικόνιση της
σήµανσης "CE ". Οποιαδήποτε άλλη σήµανση µπορεί να επιτίθεται επί των οργάνων,
υπό τον όρο ότι δεν καθιστά λιγότερη ευδιάκριτη ή ευανάγνωστη τη σήµανση "CE "."
6. Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
"Άρθρο 11
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7:
α) κάθε αντικανονική επίθεση της σήµανσης "CE " που διαπιστώνεται από κράτος
µέλος, συνεπάγεται την υποχρέωση για τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστηµένο στην
Κοινότητα εντολοδόχο του να µεριµνήσει για την πιστότητα του οργάνου ζύγισης
προς τις προδιαγραφές περί τη σήµανση "CE " και την παύση της παράβασης υπό
τους όρους που επιβάλλει αυτό το κράτος µέλοςβ) αν το προϊόν συνεχίζει να µην είναι σύµφωνο προς τις σχετικές προδιαγραφές το
κράτος µέλος οφείλει να λάβει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα ώστε να περιοριστεί ή να
απαγορευθεί η διάθεση στην αγορά του συγκεκριµένου οργάνου ή να εξασφαλιστεί η
απόσυρσή του από την αγορά, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 7."
7. Το παράρτηµα ΙΙ τροποποιείται στα ακόλουθα σηµεία:
α) Στο σηµείο 2.1, το δεύτερο και τρίτο εδάφιο αντικαθίστανται από το ακόλουθο
κείµενο:
"Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του επιθέτει τη
σήµανση "CE " και τις προβλεπόµενες στο παράρτηµα IV ενδείξεις σε κάθε όργανο
και συντάσσει έγγραφη δήλωση πιστότητας.
Η σήµανση "CE " συνοδεύεται από τον αριθµό αναγνώρισης του κοινοποιηµένου
οργανισµού που είναι υπεύθυνος για την εποπτεία που αναφέρεται στο σηµείο 2.4."
β) Τα σηµεία 3 και 4 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:
"3. Εξακρίβωση ΕΚ3.1. Εξακρίβωση ΕΚ είναι η διαδικασία µε την οποία ο
κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του διασφαλίζει
και δηλώνει ότι τα όργανα που υπόκεινται στις διατάξεις του σηµείου 3.3 είναι
σύµφωνα, κατά περίπτωση, προς τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό
εξέτασης "τύπου ΕΚ " και πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας που ισχύουν
γι' αυτά.
3.2. Ο κατασκευαστής λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα, ώστε η διαδικασία
κατασκευής να εξασφαλίζει την πιστότητα των οργάνων, κατά περίπτωση, προς τον
τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης "τύπου ΕΚ " και προς τις
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας που ισχύουν γι' αυτά. Ο κατασκευαστής ή ο
εγκατεστηµένος στην Κοινότητας εντολοδόχος του θέτει τη σήµανση "CE " σε κάθε
όργανο και συντάσσει έγγραφη δήλωση πιστότητας.
3.3. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός διεξάγει τις κατάλληλες εξετάσεις και δοκιµές για
να εξακριβώσει την πιστότητα του προϊόντος προς τις απαιτήσεις της οδηγίας, µε
έλεγχο και δοκιµή κάθε οργάνου, όπως ορίζεται στο σηµείο 3.5.
3.4. Για τα όργανα που δεν υπόκεινται σε έγκριση "τύπου ΕΚ ", ο κοινοποιηµένος
οργανισµός πρέπει να έχει πρόσβαση, εφόσον το ζητήσει, στη σχετική µε το
σχεδιασµό του οργάνου τεκµηρίωση, που αναφέρεται στο παράρτηµα ΙΙΙ.
3.5. Εξακρίβωση µε έλεγχο και δοκιµή κάθε οργάνου.

3.5.1. Εξετάζονται όλα τα όργανα, το καθένα χωριστά, και διεξάγονται οι κατάλληλες
δοκιµές, οι οποίες ορίζονται στο ή στα αναφερόµενα στο άρθρο 5 ισχύοντα πρότυπα,
ή ισοδύναµες δοκιµές, προκειµένου να εξακριβωθεί η πιστότητα των προϊόντων, κατά
περίπτωση, προς τον τύπο που περιγράφεται στη βεβαίωση εξέτασης "τύπου ΕΚ " και
προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας που έχουν εφαρµογή.
3.5.2. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός επιθέτει η αναθέτει την επίθεση του αριθµού
αναγνώρισης σε κάθε όργανο, του οποίου έχει διαπιστωθεί η πιστότητα προς τις
απαιτήσεις και συντάσσει έγγραφη βεβαίωση πιστότητας ως προς τις δοκιµές που
έχουν διεξαχθει.
3.5.3. Ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του πρέπει να είναι σε θέση να επιδείξει,
εφόσον του ζητηθεί, τις βεβαιώσεις πιστότητας που έχει χορηγήσει ο κοινοποιηµένος
οργανισµός.
4. Εξακρίβωση ΕΚ ανά µονάδα
4.1. Εξακρίβωση ΕΚ ανά µονάδα είναι η διαδικασία µε την οποία ο κατασκευαστής ή
ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του διασφαλίζει και δηλώνει την
πιστότητα του εξεταζόµενου οργάνου, το οποίο συνήθως έχει σχεδιαστεί για ειδική
εφαρµογή και έχει αποτελέσει αντικείµενο της αναφερόµενης στο σηµείο 4.2
βεβαίωσης, προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας που ισχύουν γι' αυτό. Ο
κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του θέτει τη
σήµανση "CE " στο όργανο και συντάσσει έγγραφη δήλωση πιστότητας.
4.2. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός εξετάζει το όργανο και διεξάγει τις κατάλληλες
δικιµές, οι οποίες ορίζονται στο ή στα αναφερόµενα στο άρθρο 5 ισχύοντα πρότυπα,
ή ισοδύναµες δοκιµές, προκειµένου να εξακριβώσει την πιστότητα του προϊόντος
προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας που έχουν εφαρµογή.
Ο κοινοποιηµένος οργανισµός επιθέτει ή αναθέτει την επίθεση του αριθµού
αναγνώρισης στο όργανο του οποίου έχει διαπιστωθεί η πιστότητα προς τις
απαιτήσεις και συντάσσει έγγραφη βεβαίωση πιστότητας ως προς τις δοκιµές που
έχουν διεξαχθεί.
4.3. Στόχος της τεχνικής τεκµηρίωσης που αφορά τον αναφερόµενο στο παράρτηµα
ΙΙΙ σχεδιασµό του οργάνου, είναι να επιτρέψει την εκτίµηση της πιστότητάς της προς
τις απαιτήσεις της οδηγίας καθώς και την κατανόηση του σχεδιασµού, της
κατασκευής και της λειτουργίας του. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός πρέπει να έχει
πρόσβαση στην τεκµηρίωση αυτή.
4.4. Ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του πρέπει να είναι σε θέση να επιδείξει,
εφόσον του ζητηθεί, τις βεβαιώσεις πιστότητας που έχει χορηγήσει ο κοινοποιηµένος
οργανισµός."
γ) Τα σηµεία 5.3.1 και 5.3.2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:
"5.3.1. Όταν ο κατασκευαστής έχει επιλέξει την εκτέλεση σε δύο στάδια µιας των
διαδικασιών του άρθρου 5.1 και όταν τα δύο στάδια εκτελούνται από διαφορετικό
φορέα, το όργανο που έχει υποβληθεί στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας πρέπει να
φέρει τον αριθµό αναγνώρισης του κοινοποιηµένου οργανισµού που συµµετείχε στο
στάδιο αυτό.
5.3.2. Το µέρος που πραγµατοποίησε το πρώτο στάδιο της διαδικασίας χορηγεί για
κάθε όργανο έγγραφη βεβαίωση πιστότητας που περιέχει τα απαιτούµενα στοιχεία για
την αναγνώριση του οργάνου και προσδιορίζει τις εξετάσεις και δοκιµές που
πραγµατοποιήθηκαν.
Το µέρος που πραγµατοποιεί το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας, διεξάγει τις
εξετάσεις και δοκιµές που δεν έχουν ακόµα πραγµατοποιηθεί.
Ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του πρέπει να είναι σε θέση να επιδείξει, εάν του
ζητηθεί, τις βεβαιώσεις πιστότητας που έχει χορηγήσει ο κοινοποιηµένος

οργανισµός."
δ) Το σηµείο 5.3.4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
"5.3.4. Η σήµανση "CE " πρέπει να τίθεται στο όργανο µετά την ολοκλήρωση του
δευτέρου σταδίου, όπως επίσης και ο αριθµός αναγνώρισης του κοινοποιηµένου
οργανισµού που έλαβε µέρος στο δεύτερο στάδιο."
8. Το παράρτηµα IV, σηµείο 1.1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
α) Το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
"α) - Τη σήµανση πιστότητας "CE " που περιλαµβάνει το περιγραφόµενο στο
παράρτηµα VI ακρωνύµιο "CE ", ακολουθούµενο από τα δύο τελευταία ψηφία του
έτους επίθεσής της,
- τον ή τους αριθµό(ούς) αναγνώρισης του ή των κοινοποιηµένων οργανισµών που
διενήργησαν την εποπτεία ΕΚ ή την επαλήθευση ΕΚ.
Οι ανωτέρω σηµάνσεις κια ενδείξεις τίθενται στο όργανο κατά διακεκριµένες
οµάδες."β) στο στοιχείο γ), προστίθεται η ακόλουθο περίπτωση:
"- τα δύο τελευταία ψηφία του έτους επίθεσης της σήµανσης "CE ","
9. Το παράρτηµα VI αντικαθιστάται από το ακόλουθο κείµενο:
"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ "CE "
- Η σήµανση πιστότητας "CE " αποτελείται από το ακρωνύµιο "CE " σύµφωνα µε την
ακόλουθη γραφική απεικόνιση:
- Σε περίπτωση σµίκρυνσης ή µεγέθυνσης της σήµανσης "CE ", πρέπει να
διατηρούνται οι αναλογίες που προκύπτουν από την παραπάνω βαθµολογηµένη
γραφική απεικόνιση.
- Τα διάφορα στοιχεία της σήµανσης "CE " πρέπει να έχουν την ίδια ή σχεδόν την
ίδια κατακόρυφη διάσταση, που δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 5 mm."
Άρθρο 9
Η οδηγία 90/385/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Σε όλο το κείµενο ο όρος "Σήµα CE" αντικαθίσταται από τον όρο "Σήµανση CE".
2. Στο άρθρο 4, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
"1. Τα κράτη µέλη δεν εµποδίζουν, στο έδαφός τους, τη διάθεση στην αγορά και την
έναρξη χρήσης των βοηθηµάτων που είναι σύµφωνα προς τις διατάξεις της παρούσας
οδηγίας και φέρουν την προβλεπόµενη στο άρθρο 12 σήµανση "CE " που υποδηλώνει
ότι έχουν υποβληθεί σε εκτίµηση της πιστότητάς τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 9."
3. Στο άρθρο 4 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
"5. α) Όταν τα βοηθήµατα καλύπτονται από άλλες οδηγίες, οι οποίες αφορούν άλλα
θέµατα και προβλέπουν σήµανση "CE ", η σήµανση αυτή υποδηλώνει την πιστότητα
των εν λόγω βοηθηµάτων προς τις διατάξεις και αυτών των άλλων οδηγιώνβ) εάν ωστόσο µία ή περισσότερες από τις οδηγίες αυτές επιτρέπουν στον
κατασκευαστή να επιλέξει, στη διάρκεια µεταβατικής περιόδου, το σύστηµα που θα
εφαρµόζει, η σήµανση "CE " υποδηλώνει την πιστότητα µόνο προς τις διατάξεις των
οδηγιών που εφαρµόζει ο κατασκευαστής. Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία των εν
λόγω οδηγιών, όπως έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, πρέπει να αναγράφονται στα έγγραφα, φύλλα ή οδηγίες που απαιτούνται
από τις συγκεκριµένες οδηγίες και συνοδεύουν τα βοηθήµατα. Αυτά τα έγγραφα,
φύλλα ή οδηγίες πρέπει να είναι προσιτές χωρίς να χρειάζεται να καταστραφεί η
συσκευασία η οποία διατηρεί την αποστείρωση του βοηθήµατος."
4. Στο άρθρο 11, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

"1. Τα κράτη µέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή και στα υπόλοιπα κράτη µέλη τους
οργανισµούς που έχουν επιφορτίσει µε την εκτέλεση των διαδικασιών του άρθρου 9
καθώς και τα συγκεκριµένα καθήκοντα που τους έχουν αναθέσει και τους αριθµούς
αναγνώρισης που τους έχουν εκ των προτέρων χορηγηθεί από την Επιτροπή.
Η Επιτροπή δηµοσιεύει στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
κατάλογο των κοινοποιηµένων οργανισµών, µε τους αριθµούς αναγνώρισής τους
καθώς και µε τα καθήκοντα για τα οποία έχουν κοινοποιηθεί. Η Επιτροπή φροντίζει
για την ενηµέρωση του καταλόγου αυτού."
5. Στο άρθρο 12, η παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:
"Η σήµανση πρέπει να συνοδεύεται από τον αριθµό αναγνώρισης του
κοινοποιηµένου οργανισµού που είναι υπεύθυνος για την εφαρµογή των διαδικασιών
που αναφέρονται στα παραρτήµατα ΙΙ, IV και V."
6. Στο άρθρο 12, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
"3. Απαγορεύεται η επίθεση σηµάνσεων που θα µπορούσαν να παραπλανήσουν τους
τρίτους όσον αφορά τη σηµασία και τη γραφική απεικόνιση της σήµανσης "CE ".
Οποιαδήποτε άλλη σήµανση µπορεί να επιτίθεται επί της συσκευασίας ή των οδηγιών
που συνοδεύουν το βοήθηµα, υπό τον όρο ότι δεν καθιστά λιγότερο ευδιάκριτη ή
ευανάγνωστη τη σήµανση "CE "."
7. Το άρθρο 13 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
"Άρθρο 13
Με την επιφύλαξη του άρθρου 7:
α) κάθε αντικανονική επίθεση της σήµανσης "CE ", που διαπιστώνεται από κράτος
µέλος, συνεπάγεται την υποχρέωση για τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστηµένο στην
Κοινότητα εντολοδόχο του να παύσει την παράβαση υπό τους όρους που επιβάλλει
αυτό το κράτος µέλος,
β) αν το προϊόν συνεχίζει να µην είναι σύµφωνο προς τις σχετικές προδιαγραφές το
κράτος µέλος οφείλει να λάβει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα ώστε να περιοριστεί ή να
απαγορευθεί η διάθεση στην αγορά και η θέση σε λειτουργία του συγκεκριµένου
προϊόντος ή να εξασφαλιστεί η απόσυρσή του από την αγορά σύµφωνα µε τη
διαδικασία του άρθρου 7."
8. Το παράρτηµα ΙΙ τροποποιείται ως εξής:
α) Στο σηµείο 2 το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
"Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του, θέτει τη
σήµανση "CE " σύµφωνα µε το άρθρο 12 και συντάσσει έγγραφη δήλωση
πιστότητας.
Η δήλωση αυτή καλύπτει ένα ή περισσότερα συγκεκριµένα δείγµατα του προϊόντος
και φυλάσσεται από το κατασκευαστή ή τον εγκατεστηµένο στην Κοινότητα
εντολοδόχο του.
Η σήµανση "CE " συνοδεύεται από τον αριθµό αναγνώρισης του αρµόδιου
κοινοποιηµένου οργανισµού."
β) Το σηµείο 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
"6. ∆ιοικητικές διατάξεις:
6.1. Ο κατασκευαστής φυλάσσει στη διάθεση των εθνικών αρχών επί πέντε
τουλάχιστον έτη από την τελευταία ηµεροµηνία κατασκευής του προϊόντος:
- τη δήλωση πιστότητας,
- την τεκµηρίωση του σηµείου 3.1 δεύτερη περίπτωση,
- τις τροποποιήσεις του σηµείου 3.4,
- την τεκµηρίωση του σηµείου 4.2,
- τις αποφάσεις και τις εκθέσεις του κοινοποιηµένου οργανισµού, που αναφέρονται

στα σηµεία 3.3, 4.3, 5.3 και 5.4.
6.2. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός θέτει στη διάθεση των λοιπών κοινοποιηµένων
οργανισµών και της αρµόδιας αρχής κατόπιν αιτήσεώς τους όλες τις σχετικές
πληροφορίες που αφορούν τις εγκρίσεις συστηµάτων ποιότητα που χορηγήθηκαν, δεν
χορηγήθηκαν ή αφαιρέθηκαν.
6.3. Όταν ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο εντολοδόχος του είναι εγκατεστηµένοι στην
Κοινότητα, η υποχρέωση να φυλάσσεται στη διάθεση των αρχών η τεχνική
τεκµηρίωση του άρθρου 4.2 βαρύνει τον υπεύθυνο διάθεσης της συσκευής στην
κοινοτική αγορά."
9. Στο παράρτηµα ΙΙΙ, τα σηµεία 7 και 8 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:
"7. ∆ιοικητικές διατάξεις
7.1. Κάθε κοινοποιηµένος οργανισµός θέτει στη διάθεση των λοιπών κοινοποιηµένων
οργανισµών και της αρµοδίας αρχής, κατόπιν αιτήσεώς τους, όλες τις σχετικές
πληροφορίες περί τα πιστοποιητικά εξέτασης "τύπου ΕΚ " και τις προσθήκες τους
που χορηγήθηκαν, δεν χορηγήθηκαν ή αφαιρέθηκαν.
7.2. Οι λοιποί κοινοποιηµένοι οργανισµοί µπορούν να προµηθευθούν αντίγραφο των
πιστοποιητικών εξέτασης "τύπου ΕΚ " ή/και τις προσθήκες τους. Τα παραρτήµατα
των πιστοποιητικών τίθενται στη διάθεση των λοιπών κοινοποιηµένων οργανισµών
κατόπιν αιτιολογηµένης αίτησεώς τους και αφού ενηµερωθεί ο κατασκευαστής.
7.3. Ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του φυλάσσει µαζί µε την τεχνική
τεκµηρίωση αντίγραφο των βεβαιώσεων εξέτασης "τύπου ΕΚ " και των
συµπληρωµάτων τους επί πέντε τουλάχιστον έτη µετά την κατασκευή της τελευταίας
συσκευής.
7.4. Όταν ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο εντολοδόχος του είναι εγκατεστηµένοι στην
Κοινότητα, η υποχρέωση να φυλάσσεται στη διάθεση των αρχών η τεχνική
τεκµηρίωση βαρύνει τον υπεύθυνο διάθεσης της συσκευής στην κοινοτική αγορά."
10. Το παράρτηµα IV τροποποιείται ως εξής:
"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΕΚ
1. Εξακρίβωση "ΕΚ " είναι η διαδικασία µε την οποία ο κατασκευαστής ή ο
εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του διασφαλίζει και δηλώνει ότι τα
προϊόντα που υπόκεινται στις διατάξεις του σηµείου 3 είναι σύµφωνα προς τον τύπο
που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης "τύπου ΕΚ " και πληρούν τις
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας που ισχύουν γι' αυτά.
2. Ο κατασκευαστής λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα, ώστε η διαδικασία
κατασκευής να εξασφαλίζειτην πιστότητα των προϊόντων προς τον τύπο που
περιγράφεται στο πιστοποιητικό "τύπου ΕΚ " και προς τις απαιτήσεις της παρούσας
οδηγίας που ισχύουν γι' αυτά. Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα
εντολοδόχος του θέτει τη σήµανση "CE " σε κάθε προϊόν και συντάσσει έγγραφη
δήλωση πιστότητας.
3. Πριν από την έναρξη της κατασκευής, ο κατασκευαστής πρέπει να καταρτίσει
τεκµηρίωση, στην οποία προσδιορίζονται οι διαδικασίες κατασκευής, ιδίως οι
σχετικές µε την αποστείρωση, καθώς και το σύνολο των προκαθορισµένων και
συστηµατικών µέτρων, τα οποία πρόκειται να εφαρµοστούν για να εξασφαλιστούν
τόσο η οµοιογένεια της παραγωγής όσο και η πιστότητα των προϊόντων προς τον
τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης "τύπου CE " και προς τις
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας που ισχύουν γι' αυτά.
4. Ο κατασκευαστής αναλαµβάνει την υποχρέωση να θέσει σε εφαρµογή και να
αναπροσαρµόζει σύστηµα επιτήρησης µετά την πώληση. Η υποχρέωση αυτή
περιλαµβάνει τη δέσµευση του κατασκευαστή να γνωστοποιεί στις αρµόδιες αρχές,

ευθύς µόλις λάβει γνώση, τα ακόλουθα:
i) οποιαδήποτε µεταβολή στα χαρακτηριστικά και στις επιδόσεις καθώς και τυχόν
ανεπάρκεια των οδηγιών χρήσεως ενός βοηθήµατος, που ενδέχεται να επιφέρει ή να
έχει επιφέρει το θάνατο ασθενούς ή επιδείνωση της υγείας του,
ii) οποιοδήποτε τεχνικό ή ιατρικό λόγο οδήγησε τον κατασκευαστή να αποσύρει ένα
βοήθηµα από την αγορά.
5. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός διεξάγει τις κατάλληλες εξετάσεις και δοκιµές για
να επαληθεύσει την πιστότητα του προϊόντος προς τις απαιτήσεις της παρούσας
οδηγίας, µε στατιστικό έλεγχο και στατιστική δοκιµή των προϊόντων, όπως ορίζεται
στο σηµείο 6. Ο κατασκευαστής οφείλει να εξουσιοδοτήσει τον κοινοποιηµένο
οργανισµό να αξιολογήσει την αποτελεσµατικότητα των µέτρων που έχουν ληφθεί
κατ' εφαρµογή του σηµείου 3, ενδεχοµένως µε εξωτερικό έλεγχο.
6. Στατιστική εξακρίβωση
6.1. Ο κατασκευαστής παρουσιάζει τα προϊόντα του σε οµοιογενείς παρτίδες και
λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα, ώστε η διαδικασία κατασκευής να εξασφαλίζει την
οµοιογένεια κάθε παραγόµενης παρτίδας.
6.2. Από κάθε παρτίδα λαµβάνεται ένα τυχαίο δείγµα. Τα προϊόντα που αποτελούν το
δείγµα εξετάζονται το καθένα χωριστά, και διεξάγονται οι κατάλληλες δοκιµές , οι
οποίες ορίζονται στο ή στα αναφερόµενα στο άρθρο 5 εφαρµοστέα πρότυπα, ή
ισοδύναµες δοκιµές, προκειµένου να επαληθευθεί η πιστότητα των προϊόντων προς
τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης "τύπου ΕΚ " για να
αποφασιστεί η έγκριση ή η απόρριψη της παρτίδας.
6.3. Ο στατιστικός έλεγχος των προϊόντων διενεργείται κατά ιδιότητες και
συνεπάγεται σχέδιο δειγµατοληψίας µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
- ποιοτικό επίπεδο που αντιστοιχεί σε πιθανότητα έγκρισης 95 %, µε ποσοστό
έλλειψης πιστότητας από 0,29 έως 1 %,
- οριακή ποιότητα που αντιστοιχεί σε πιθανότητα έγκρισης 5 %, µε ποσοστό έλλειψης
πιστότητας από 3 έως 7 %.
6.4. Για τις δεκτές παρτίδες, ο κοινοποιηµένος οργανισµός επιθέτει ή αναθέτει την
επίθεση αυτού του αριθµού αναγνώρισής του σε κάθε προϊόν και συντάσσει έγγραφη
βεβαίωση πιστότητας ως προς τις δοκιµές που έχουν διεξαχθεί. Όλα τα προϊόντα της
παρτίδας µπορούν να διατεθούν στην αγορά, εκτός από τα προϊόντα του δείγµατος
που διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν σύµφωνα.
Όταν απορρίπτεται µια παρτίδα, ο αρµόδιος κοινοποιηµένος οργανισµός λαµβάνει τα
ενδεδειγµένα µέτρα για να εµποδίσει τη διάθεσή της στην αγορά. Σε περίπτωση
συχνής απόρριψης παρτίδων, ο κοινοποιηµένος οργανισµός δύναται να αναστείλει τη
στατιστική εξακρίβωση.
Ο κατασκευαστής δύναται να επιθέτει, µε την ευθύνη του κοινοποιηµένου
οργανισµού, τον αριθµό αναγνώρισης του οργανισµού αυτού κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας κατασκευής.
6.5. Ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του πρέπει να είναι σε θέση να επιδείξει,
εφόσον του ζητηθεί, τις βεβαιώσεις πιστότητας που έχει χορηγήσει ο κοινοποιηµένος
οργανισµός."
11. Στο παράρτηµα V σηµείο 2, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίστανται από το ακόλουθο
κείµενο:
"Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του τοποθετεί
τη σήµανση "CE " σύµφωνα µε το άρθρο 12 και συνατάσσει έγγραφη δήλωση
πιστότητας. Η δήλωση αυτή καλύπτει ένα ή περισσότερα συγκεκριµένα δείγµατα του
προιόντος και φυλάσσεται από τον κατασκευαστή. Η σήµανση "CE " συνοδεύεται
από τον αριθµό αναγνώρισης του υπεύθυνου κοινοποιηµένου οργανισµού."

12. Το παράρτηµα IX συµπληρώνεται ως εξής:
"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX
ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ "CE "
- Η σήµανση πιστότητας "CE " αποτελείται από το ακρωνύµιο "CE " σύµφωνα µε την
ακόλουθη γραφική απεικόνιση:
- Σε περίπτωση σµίκρυνσης ή µεγέθυνσης της σήµανσης "CE ", πρέπει να
διατηρούνται οι αναλογίες που προκύπτουν από την παραπάνω βαθµολογηµένη
γραφική απεικόνιση.
- Τα διάφορα στοιχεία της σήµανσης "CE " πρέπει να έχουν την ίδια ή σχεδόν την
ίδια κατακόρυφη διάσταση, που δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 5 mm.
Είναι δυνατόν να γίνει παρέκκλιση ως προς την παραπάνω ελάχιστη διάσταση για τα
βοηθήµατα µικρού µεγέθους."
Άρθρο 10
Η οδηγία 90/396/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Σε όλο το κείµενο ο όρος "Σήµα ΕΚ" αντικαθίσταται από τον όρο "Σήµανση CE".
2. Στο άρθρο 4, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
"1. Τα κράτη µέλη δεν µπορούν να απαγορεύουν, να περιορίζουν ή να εµποδίζουν τη
διάθεση στην αγορά και τη λειτουργία συσκευών που είναι σύµφωνες προς το σύνολο
των διατάξεως της παρούσας οδηγίας, συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών για
την εκτίµηση της πιστότητας που προβλέπονται στο κεφάλαιο ΙΙ, εφόσον φέρουν την
προβλεπόµενη στο άρθρο 10 σήµανση "CE "."
3. Το άρθρο 8, η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
"5. α) Όταν οι συσκευές εµπίπτουν στις διατάξεις άλλων οδηγιών οι οποίες αφορούν
άλλα θέµατα και προβλέπουν την επίθεση της σήµανσης "CE ", η εν λόγω σήµανση
υποδηλώνει την πιστότητα των συσκευών αυτών προς τις διατάξεις και των άλλων
αυτών οδηγιώνβ) εάν ωστόσο µία ή περισσότερες από τις οδηγίες αυτές επιτρέπουν στον
κατασκευαστή να επιλέξει, στη διάρκεια µεταβατικής περιόδου, το σύστηµα που θα
εφαρµόζει, η σήµανση "CE " υποδηλώνει την πιστότητα µόνο προς τις διατάξεις των
οδηγιών που εφαρµόζει ο κατασκευαστής. Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία των εν
λόγω οδηγιών, όπως έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, πρέπει να αναγράφονται στα έγγραφα, φύλλα ή οδηγίες που απαιτούνται
από τις συγκεκριµένες οδηγίες και συνοδεύουν αυτές τις συσκευές."
4. Στο άρθρο 9, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
"1. Τα κράτη µέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή και στα υπόλοιπα κράτη µέλη τους
οργανισµούς που έχουν επιφορτίσει µε την εκτέλεση των διαδικασιών του άρθρου 8,
καθώς και τα συγκεκριµένα καθήκοντα που τους έχουν αναθέσει και τους αριθµούς
αναγνώρισης που τους έχουν εκ των προτέρων χορηγηθεί από την Επιτροπή.
Η Επιτροπή δηµοσιεύει, στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
κατάλογο των κοινοποιηµένων οργανισµών µε τους αριθµούς αναγνώρισής τους
καθώς και µε τα καθήκοντα για τα οποία έχουν κοινοποιηθεί. Η Επιτροπή φροντίζει
για την ενηµέρωση του καταλόγου αυτού.".
5. Στο άρθρο 10, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
"2. Απαγορεύεται η επίθεση επί των συσκευών σηµάνσεων που θα µπορούσαν να
παραπλανήσουν τους τρίτους ως προς τη σηµασία και τη γραφική απεικόνιση της
σήµανσης "CE ". Οποιαδήποτε άλλη σήµανση µπορεί να επιτίθεται στις συσκευές ή
στην πινακίδα µε τα στοιχεία τους, υπό τον όρο ότι δεν καθιστά λιγότερο ευδιάκριτη
και ευανάγνωστη τη σήµανση "CE "."
6. Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:

"Άρθρο 11
Με την επιφύλαξη του άρθρου 7:
α) κάθε αντικανονική επίθεση της σήµανσης "CE ", που διαπιστώνεται από κράτος
µέλος, συνεπάγεται την υποχρέωση για τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστηµένο στην
Κοινότητα εντολοδόχο του να µεριµνήσει για την πιστότητα του σχετικού προϊόντος
όσον αφορά τις προδιαγραφές περί τη σήµανση "CE " και την παύση της παράβασης
υπό τους όρους που επιβάλλει αυτό το κράτος µέλοςβ) αν το προϊόν συνεχίζει να µην είναι σύµφωνο προς τις σχετικές προδιαγραφές, το
κράτος µέλος οφείλει να λάβει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα ώστε να περιοριστεί ή να
απαγορευθεί η διάθεση στην αγορά του συγκεκριµένου προϊόντος ή να εξασφαλισθεί
η απόσυρσή του από την αγορά, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 7."
7. Το παράρτηµα ΙΙ τροποποιείται ως εξής:
α) Στο σηµείο 2.1, η δεύτερη φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
"Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του επιθέτει τη
σήµανση "CE " σε κάθε συσκευή και συντάσσει έγγραφη δήλωση πιστότητας."β) στο σηµείο 2.1, η τελευταία φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
"Η σήµανση "CE " ακολουθείται από τον αριθµό αναγνώρισης του κοινοποιηµένου
οργανισµού που είναι επιφορτισµένος µε τους αιφνιδιαστικούς ελέγχους του σηµείου
2.3."γ) στο σηµείο 3.1, η δεύτερη φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
"Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του επιθέτει τη
σήµανση "CE " σε κάθε συσκευή και συντάσσει έγγραφη δήλωση πιστότητας."δ) στο σηµείο 3.1, η τελευταία φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
"Η σήµανση "CE " ακολουθείται από τον αριθµό αναγνώρισης του κοινοποιηµένου
οργανισµού που είναι επιφορτισµένος µε την επιτήρηση ΕΚ."ε) στο σηµείο 4.1, η δεύτερη φράση αντικαθίσταται από το κείµενο:
"Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του επιθέτει τη
σήµανση "CE " σε κάθε συσκευή και συντάσσει έγγραφη δήλωση πιστότητας."στ) στο σηµείο 4.1, η τελευταία φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
"Η σήµανση "CE " ακολουθείται από τον αριθµό αναγνώρισης του κοινοποιηµένου
οργανισµού που είναι επιφορτισµένος µε την επιτήρηση "ΕΚ "."ζ) τα σηµεία 5 και 6 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείµενο:
"5. ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΕΚ
5.1. Εξακρίβωση "ΕΚ " είναι η διαδικασία µε την οποία ο κατασκευαστής ή ο
εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του διασφαλίζει και δηλώνει ότι οι
συσκευές που υπόκεινται στις διατάξεις της παραγράφου 3 είναι σύµφωνες προς τον
τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης "τύπου CE " και πληρούν τις
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας που ισχύουν γι' αυτές.
5.2. Ο κατασκευαστής λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα, ώστε η διαδικασία
κατασκευής να εξασφαλίζει την πιστότητα των συσκευών προς τον τύπο που
περιγράφεται στο πιστοποιητικό "τύπου CE " και προς τις απαιτήσεις της παρούσας
οδηγίας που ισχύουν γι' αυτές. Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος στην
Κοινότητα εντολοδόχος του θέτει τη σήµανση "CE " σε κάθε συσκευή και συντάσσει
έγγραφη δήλωση πιστότητας. Η δήλωση πιστότητας µπορεί να καλύπτει µία ή
περισσότερες συσκευές και φυλάσσεται από τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστηµένο
στην Κοινότητα εντολοδόχο του.
5.3. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός διεξάγει τις κατάλληλες εξετάσεις και δοκιµές για
να επαληθεύσει την πιστότητα της συσκευής προς τις απαιτήσεις της παρούσας
οδηγίας, είτε µε έλεγχο και δοκιµή κάθε συσκευής, όπως ορίζεται στο σηµείο 5.4, είτε
µε στατιστικό έλεγχο και στατιστική δοκιµή των συσκευών, όπως ορίζεται στο

σηµείο 5.5, κατ' επιλογή του κατασκευαστή.
5.4. Εξακρίβωση µε έλεγχο και δοκιµή κάθε συσκευής
5.4.1. Εξετάζονται όλες οι συσκευές, η καθεµιά χωριστά, και διεξάγονται οι
κατάλληλες δοκιµές, οι οποίες ορίζονται στο ή στα αναφερόµενα στο άρθρο 5,
εφαρµοστέα πρότυπα, ή ισοδύναµες δοκιµές, προκειµένου να εξακριβωθεί η
πιστότητα των συσκευών προς τον τύπο που περιγράφεται στη βεβαίωση εξέτασης
"τύπου ΕΚ " και προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας που έχουν εφαρµογή.
5.4.2. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός επιθέτει ή αναθέτει την επίθεση του αριθµού
αναγνώρισής του σε κάθε εγκεκριµένη συσκευή και συντάσσει έγγραφη βεβαίωση
πιστότητας ως προς τις δοκιµές που έχουν διεξαχθεί. Η βεβαίωση πιστότητας µπορεί
να καλύπτει µία ή περισσότερες συσκευές.
5.4.3. Ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του πρέπει να είναι σε θέση να επιδείξει,
εφόσον του ζητηθεί τις βεβαιώσεις πιστότητας που έχει χορηγήσει ο κοινοποιηµένος
οργανισµός.
5.5. Στατιστική εξακρίβωση
5.5.1. Ο κατασκευαστής παρουσιάζει τις συσκευές του σε οµοιογενείς παρτίδες και
λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα, ώστε η διαδικασία κατασκευής να εξασφαλίζει την
οµοιογένεια κάθε παραγόµενης παρτίδας.
5.5.2. Η στατιστική διαδικασία περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
Οι συσκευές υποβάλλονται σε στατιστικό έλεγχο κατά ιδιότητες. Χωρίζονται σε
αναγνωρίσιµες παρτίδες, οι οποίες συνίστανται από συσκευές του ίδιου µοντέλου,
παραγόµενες σε πανοµοιότυπες συνθήκες. Οι παρτίδες αυτές εξετάζονται σε µη
καθορισµένα χρονικά διαστήµατα. Οι συσκευές που αποτελούν το δείγµα εξετάζονται
καθεµία χωριστά και διεξάγονται οι κατάλληλες δοκιµές, οι οποίες ορίζονται στο ή
στα αναφερόµενα στο άρθρο 5 ισχύοντα πρότυπα, ή ισοδύναµες δοκιµές για να
προσδιοριστεί αν η παρτίδα είναι αποδεκτή ή απορριπτέα.
Εφαρµόζεται σχέδιο δειγµατοληψίας µε τα ακόλουθα λειτουργικά χαρακτηριστικά:
- τυπικό ποιοτικό επίπεδο που αντιστοιχεί σε πιθανότητα έγκρισης 95 %, µε ποσοστό
έλλειψης πιστότητας από 0,5 έως 1,5 %,
- οριακή ποιότητα που αντιστοιχεί σε πιθανότητα έγκρισης 5 %, µε ποσοστό έλλειψης
πιστότητας από 5 έως 10 %.
5.5.3. Για τις δεκτές παρτίδες, ο κοινοποιηµένος οργανισµός επιθέτει ή αναθέτει την
επίθεση του αριθµού αναγνώρισής του σε κάθε συσκευή και συντάσσει έγγραφη
βεβαίωση πιστότητας ως προς τις δοκιµές που έχουν διεξαχθεί. Όλες οι συσκευές της
παρτίδας µπορούν να διατεθούν στην αγορά, εκτός από τα προϊόντα του δείγµατος
που διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν σύµφωνα µε τις σχετικές προδιαγραφές.
Όταν απορρίπτεται µια παρτίδα, ο αρµόδιος κοινοποιηµένος οργανισµός λαµβάνει τα
ενδεδειγµένα µέτρα για να εµποδίσει τη διάθεσή της στην αγορά. Σε περίπτωση
συχνής απόρριψης παρτίδων, κοινοποιηµένος οργανισµός δύναται να αναστείλει τη
στατιστική εξακρίβωση.
Ο κατασκευαστής δύναται να τοποθετεί, µε την ευθύνη του κοινοποιηµένου
οργανισµού, τον αριθµό αναγνώρισης του οργανισµού αυτού κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας κατασκευής.
5.5.4. Ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του πρέπει να είναι σε θέση να επιδείξει,
εφόσον του ζητηθεί, τις βεβαιώσεις πιστότητας που έχει χορηγήσει ο κοινοποιηµένος
οργανισµός.
6. ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ CE ΚΑΤΑ ΜΟΝΑ∆Α
6.1. Εξακρίβωση CE κατά µονάδα είναι η διαδικασία µε την οποία ο κατασκευαστής
ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του διασφαλίζει και δηλώνει ότι η
εξεταζόµενη συσκευή, η οποία έχει αποτελέσει αντικείµενο της αναφερόµενης στο

σηµείο 2 βεβαίωσης, είναι σύµφωνη προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας που
ισχύουν γι' αυτή. Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εντολοδόχος
του θέτει τη σήµανση "CE " στη συσκευή και συντάσσει έγγραφη δήλωση πιστότητας
την οποία φυλάσσει.
6.2. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός εξετάζει τη συσκευή και διεξάγει τις κατάλληλες
δοκιµές, λαµβάνοντας υπόψη το σχετικό µε το σχεδιασµό φάκελο προκειµένου να
εξασφαλίσει την πιστότητά της προς τις βασικές απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.
Ο κοινοποιηµένος οργανισµός επιθέτει ή αναθέτει την επίθεση του αριθµού
αναγνώρισής του στην εγκεκριµένη συσκευή και συντάσσει έγγραφη βεβαίωση
πιστότητας ως προς τις δοκιµές που έχουν διεξαχθεί.
6.3. Στόχος του φακέλου που αφορά το σχεδιασµό της συσκευής και αναφέρεται στο
παράρτηµα IV, είναι να επιτρέψει την εκτίµηση της πιστότητας προς τις απαιτήσεις
της οδηγίας καθώς και την κατανόηση του σχεδιασµού, της κατασκευής και της
λειτουργίας της.
Ο σχετικός µε το σχεδιασµό φάκελος που αναφέρεται στο παράρτηµα IV τίθεται στη
διάθεση του κοινοποιηµένου οργανισµού.
6.4. Εάν ο κοινοποιηµένος οργανισµός το κρίνει απαραίτητο, οι κατάλληλες
εξετάσεις και δοκιµές µπορούν να διεξαχθούν µετά την εγκατάσταση της συσκευής.
6.5. Ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του πρέπει να είναι σε θέση να επιδείξει,
εφόσον του ζητηθεί, τις βεβαιώσεις πιστότητας που έχει χορηγήσει ο κοινοποιηµένος
οργανισµός."
8. Το παράρτηµα ΙΙΙ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ "CE " ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ
1. Η σήµανση πιστότητας "CE " αποτελείται από το ακρωνύµιο "CE ", σύµφωνα µε
την γραφική απεικόνιση που παρατίθεται παρακάτω:
Η σήµανση "CE " ακολουθείται από τον αριθµό αναγνώρισης του κοινοποιηµένου
οργανισµού που παρεµβαίνει στη φάση του ελέγχου της παραγωγής.
2. Στην ίδια τη συσκευή ή σε ειδική πινακίδα τίθεται η σήµανση "CE " και τα
ακόλουθα στοιχεία:
- το όνοµα ή ο αριθµός αναγνώρισης του κατασκευαστή,
- η εµπορική ονοµασία της συσκευής,
- τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού ρεύµατος µε το οποίο τροφοδοτείται η συσκευή,
κατά περίπτωση,
- η κατηγορία της συσκευής,
- τα δύο τελευταία ψηφία του έτους επίθεσης της σήµανσης "CE ".
Επιπλέον και ανάλογα µε το είδος της συσκευής, προστίθενται οι αναγκαίες
πληροφορίες για την εγκατάσταση.
3. Σε περίπτωση σµίκρυνσης ή µεγέθυνσης της σήµανσης, πρέπει να διατηρούνται οι
αναλογίες που προκύπτουν από την παραπάνω βαθµολογηµένη γραφική απεικόνιση.
Τα διάφορα στοιχεία της σήµανσης "CE " πρέπει να έχουν την ίδια ή σχεδόν την ίδια
κατακόρυφη διάσταση, που δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 5 mm."
Άρθρο 11
Η οδηγία 91/263/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Σε όλο το κείµενο ο όρος "Σήµα ΕΚ" αντικαθίσταται από τον όρο "Σήµανση CE".
2. Στο άρθρο 11 παράγραφος 4, ο όρος "το σήµα ΕΚ" αντικαθίσταται από "το
ακρωνύµιο CE" όπως παρατίθεται στο παράρτηµα VI.
3. Στο άρθρο 3, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
"1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα ενδεδειγµένα µέτρα ώστε οι τερµατικοί εξοπλισµοί

να µπορούν να διατεθούν στην αγορά και να τεθούν σε λειτουργία , µόνον εάν
φέρουν την αναφερόµενη στο άρθρο 11 σήµανση "CE " που υποδηλώνει την
πιστότητά τους προς τις προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας, συµπεριλαµβανοµένων
και των διαδικασιών για την εκτίµηση της πιστότητας που προβλέπονται στο
κεφάλαιο ΙΙ, εφόσον έχουν εγκατασταθεί και συντηρούνται σωστά και
χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε τον προορισµό τους."
4. Στο άρθρο 3 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
"4. α) Όταν οι τερµατικοί εξοπλισµοί καλύπτονται από άλλες οδηγίες οι οποίες
αφορούν άλλα θέµατα και προβλέπουν σήµανση "CE ", η σήµανση αυτή υποδηλώνει
την πιστότητα των εν λόγω εξοπλισµών προς τις διατάξεις και των άλλων αυτών
οδηγιώνβ) εάν ωστόσο µία ή περισσότερες από τις οδηγίες αυτές επιτρέπουν στον
κατασκευαστή να επιλέξει, στη διάρκεια µεταβατικής περιόδου, το σύστηµα που θα
εφαρµόζει, η σήµανση "CE " υποδηλώνει την πιστότητα µόνο προς τις διατάξεις των
οδηγιών που εφαρµόζει ο κατασκευαστής. Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία των εν
λόγω οδηγιών, όπως έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, πρέπει να αναγράφονται στα έγγραφα, φύλλα ή οδηγίες που απαιτούνται
από τις συγκεκριµένες οδηγίες και συνοδεύουν τον τερµατικό εξοπλισµό."
5. Στο άρθρο 10, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
"1. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα υπόλοιπα κράτη µέλη τους
εγκατεστηµένους στην Κοινότητα οργανισµούς που έχουν επιφορτίσει µε την
εκτέλεση της πιστοποίησης, των ελέγχων προϊόντων και των αντίστοιχων
καθηκόντων παρακολούθησης που αφορούν τις διαδικασίες του άρθρου 9 καθώς και
τους αριθµούς αναγνώρισης που τους έχουν εκ των προτέρων χορηγηθεί από την
Επιτροπή.
Τα κράτη µέλη εφαρµόζουν τα ελάχιστα κριτήρια του παραρτήµατος V για τον
ορισµό των οργανισµών αυτών. Οι οργανισµοί που ανταποκρίνονται στα κριτήρια
των οικείων εναρµονισµένων προτύπων θεωρείται ότι πληρούν τα κριτήρια του
παραρτήµατος V."
6. Στο άρθρο 10, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
"3. Η Επιτροπή δηµοσιεύει κατάλογο των κοινοποιηµένων οργανισµών µε τους
αντίστοιχους αριθµούς αναγνώρισης και κατάλογο των εργαστηρίων δοκιµών µε τα
καθήκοντά τους στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και
φροντίζει για την ενηµέρωση του καταλόγου."
7. Στο άρθρο 11, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
"1. Επί του τερµατικού εξοπλισµού που είναι σύµφωνος µε την παρούσα οδηγία
τίθεται σήµανση "CE ", η οποία αποτελείται από το ακρωνύµιο "CE ",
ακολουθούµενο από τον αριθµό αναγνώρισης του κοινοποιηµένου οργανισµού που
παρεµβαίνει στη φάση του ελέγχου της παραγωγής καθώς και από ένα σύµβολο που
υποδηλώνει ότι ο εξοπλισµός προορίζεται και προσφέρεται για σύνδεση µε το
δηµόσιο δίκτυο τηλεπικοινωνιών. Το υπόδειγµα της σήµανσης "CE " που πρέπει να
χρησιµοποιείται και οι συµπληρωµατικές ενδείξεις παρατίθενται στο παράρητµα VI."
8. Στο άρθρο 11, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
"2. Απαγορεύεται η επίθεση σηµάνσεων που θα µπορούσαν να παραπλανήσουν τους
τρίτους ως προς τη σηµασία και τη γραφική απεικόνιση των σηµάνσεων πιστότητας
"CE " όπως προσδιορίζονται στα παραρτήµατα V και VII. Οποιαδήποτε άλλη
σήµανση µπορεί να επιτίθεται στους εξοπλισµούς υπό τον όρο ότι δεν καθιστά
λιγότερο ευδιάκριτη και ευανάγνωστη τη σήµανση "CE "."
9. Το άρθρο 12 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
"Άρθρο 12

Με την επιφύλαξη του άρθρου 8:
α) κάθε αντικανονική επίθεση της σήµανσης "CE ", που διαπιστώνεται από κράτος
µέλος συνεπάγεται την υποχρέωση για τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστηµένο στην
Κοινότητα εντολοδόχο του να µεριµνήσει για την πιστότητα του σχετικού προϊόντος
προς τις προδιαγραφές περί τη σήµανση "CE " και την παύση της παράβασης υπό
τους όρους που επιβάλλει αυτό το κράτος µέλοςβ) αν το προϊόν συνεχίζει να µην είναι σύµφωνο προς τις σχετικές προδιαγραφές το
κράτος µέλος οφείλει να λάβει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα, ώστε να περιοριστεί ή να
απαγορευθεί η διάθεση στην αγορά του συγκεκριµένου προϊόντος ή να εξασφαλιστεί
η απόσυρσή του από την αγορά, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 8."
10. Στα παραρτήµατα ΙΙ και ΙΙΙ, η τελευταία φράση του σηµείου 1 αντικαθίσταται από
το ακόλουθο κείµενο:
"Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του, θέτει τις
σηµάνσεις που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 σε κάθε προϊόν και
συντάσσει έγγραφη δήλωση πιστότητας προς τον τύπο."
11. Στο παράρτηµα IV, η τελευταία φράση του σηµείου 1 αντικαθίσταται από το
ακόλουθο κείµενο:
"Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του, θέτει τις
σηµάνσεις που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 σε κάθε προϊόν και
συντάσσει έγγραφη δήλωση πιστότητας."
12. Το παράρτηµα VI αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 11
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
- Η σήµανση πιστότητας "CE " αποτελείται από το ακρωνύµιο "CE " σύµφωνα µε την
παρακάτω γραφική απεικόνιση και ακολουθείται από τις συµπληρωµατικές ενδείξεις
που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1:
Αριθ. αναγνώρισης του κοινοποιηµένου οργανισµού
(Για τον τύπο των χαρακτήρων, βλέπε Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων).
- Σε περίπτωση σµίκρυνσης ή µεγέθυνσης της σήµανσης, πρέπει να διατηρούνται οι
αναλογίες που προκύπτουν από την παραπάνω βαθµολογηµένη γραφική απεικόνιση.
- Τα διάφορα στοιχεία της σήµανσης "CE " πρέπει να έχουν την ίδια ή σχεδόν την
ίδια κατακόρυφη διάσταση, που δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 5 mm."
13. Το παράρτηµα VII αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµεινο:
"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 11
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
- Σε περίπτωση σµίκρυνσης ή µεγέθυνσης της σήµανσης, πρέπει να διατηρούνται οι
αναλογίες που προκύπτουν από την παραπάνω βαθµολογηµένη γραφική απεικόνιση.
- Τα διάφορα στοιχεία της σήµανσης "CE " πρέπει να έχουν την ίδια ή σχεδόν την
ίδια κατακόρυφη διάσταση, που δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 5 mm."
Άρθρο 12
Η οδηγία 92/42/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Σε όλο το κείµενο ο όρος "Σήµα CE" αντικαθίσταται από τον όρο "Σήµανση CE".
2. Στο άρθρο 4, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
"1. Τα κράτη µέλη δεν µπορούν να απαγορεύουν, να περιορίζουν ή να εµποδίζουν τη
διάθεση στην αγορά και τη λειτουργία στο έδαφος τους συσκευών και λεβήτων που
είναι σύµφωνοι προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας και φέρουν την

προβλεπόµενη στο άρθρο 7 σήµανση "CE " που υποδηλώνει την πιστότητα προς το
σύνολο των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται οι
διαδικασίες για την εκτίµηση της πιστότητάς τους που προβλέπονται στα άρθρα 7 και
8, εφόσον δεν ορίζεται άλλως στη συνθήκη ή σε άλλες κοινοτικές οδηγίες ή
διατάξεις."
3. Στο άρθρο 4, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
"5.α) Όταν οι λέβητες καλύπτονται από άλλες οδηγίες οι οποίες αφορούν άλλα
θέµατα και προβλέπουν σήµανση "CE ", η σήµανση αυτή υποδηλώνει την πιστότητα
των εν λόγω λεβήτων πορος τις διατάξεις και των άλλων αυτών οδηγιώνβ) εάν ωστόσο µία ή περισσότερες από τις οδηγίες αυτές επιτρέπουν στον
κατασκευαστή να επιλέξει, στη διάρκεια µεταβατικής περιόδου, το σύστηµα που θα
εφαρµόζει, η σήµανση "CE " υποδηλώνει την πιστότητα µόνο προς τις διατάξεις των
οδηγιών που εφαρµόζει ο κατασκευαστής. Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία των εν
λόγω οδηγιών, όπως έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, πρέπει να αναγράφονται στα έγγραφα, φύλλα ή οδηγίες που απαιτούνται
από τις συγκεκριµένες οδηγίες και συνοδεύουν αυτούς τους λέβητες."
4. Στο άρθρο 7, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
"4. Η σήµανση πιστότητας "CE " προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και προς
άλλες διατάξεις σχετικές µε τη χορήγηση της σήµανσης "CE ", καθώς και οι
προβλεπόµενες στο παράρτηµα Ι ενδείξεις επιτίθενται επί των λεβήτων και συσκευών
κατά τρόπο ευδιάκριτο, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο. Απαγορεύεται η επίθεση επί των
προϊόντων αυτών οποιασδήποτε σήµανσης που θα µπορούσε να παραπλανήσει τους
τρίτους ως προς τη σηµασία ή τη γραφική απεικόνιση της σήµανσης "CE ".
Οποιαδήποτε άλλη σήµανση µπορεί να επιτίθεται στους λέβητες και συσκευές υπό
τον όρο ότι δεν καθιστά λιγότερο ευδιάκριτη και ευανάγνωστη τη σήµανση "CE "."
5. Στο άρθρο 7, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
"5. α) Κάθε αντικανονική επίθεση της σήµανσης "CE ", που διαπιστώνεται από
κράτος µέλος, συνεπάγεται την υποχρέωση για τον κατασκευαστή ή τον
εγκατεστηµένο στην Κοινότητα εντολοδόχο του να µεριµνήσει για την πιστότητα του
σχετικού προϊόντος προς τις προδιαγραφές περί τη σήµανση "CE " και την παύση της
παράβασης υπό τους όρους που επιβάλλει αυτό το κράτος µέλοςβ) εάν το προϊόν συνεχίζει να µην είναι σύµφωνο προς τις σχετικές προδιαγραφές, το
κράτος µέλος οφείλει να λάβει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα, ώστε να περιοριστεί ή να
απαγορευθεί η διάθεση στην αγορά του συγκεκριµένου προϊόντος ή να εξασφαλιστεί
η απόσυρσή του από την αγορά, και ενηµερώνει σχετικά την Επιτροπή και τα άλλα
κράτη µέλη."
6. Στο άρθρο 8, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
"1. Τα κράτη µέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή και στα υπόλοιπα κράτη µέλη τους
οργανισµούς που έχουν επιφορτίσει µε την εκτέλεση των διαδικασιών του άρθρου 7
καθώς και τα συγκεκριµένα καθήκοντα που τους έχουν αναθέσει και τους αριθµούς
αναγνώρισης που τους έχουν εκ των προτέρων χορηγηθεί από την Επιτροπή.
Η Επιτροπή δηµοσιεύει στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
κατάλογο των κοινοποιηµένων οργανισµών µε τους αριθµούς αναγνώρισής τους
καθώς και µε τα καθήκοντα για τα οποία έχουν κοινοποιηθεί. Η Επιτροπή φροντίζει
για την ενηµέρωση του καταλόγου αυτού."
7. Το παράρτηµα Ι αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ "CE " ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
1. Σήµανση πιστότητας "CE "
- Η σήµανση πιστότητας "CE " αποτελείται από το ακρωνύµιο "CE " σύµφωνα µε την

ακόλουθη γραφική απεικόνιση:
- Σε περίπτωση σµίκρυνσης ή µεγέθυνσης της σήµανσης, πρέπει να διατηρούνται οι
αναλογίες που προκύπτουν από την παραπάνω βαθµολογηµένη γραφική απεικόνιση.
- Τα διάφορα στοιχεία της σήµανσης "CE " πρέπει να έχουν την ίδια ή σχεδόν την
ίδια κατακόρυφη διάσταση, που δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 5 mm.
2. Ειδικές σηµάνσεις
- Τα δύο τελευταία ψηφία του έτους επίθεσης της σήµανσης "CE ".
- Το σήµα ενεργειακής απόδοσης, που απονέµεται δυνάµει του άρθρου 6 της
παρούσας οδηγίας, αντιστοιχεί προς το κατωτέρω σύµβολο.
8. Το παράρτηµα IV τροποποιείται ως εξής:
α) Στο σηµείο 1 της ενότητας Γ, η τελευταία φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείµενο:
"Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του θέτει τη
σήµανση "CE " σε κάθε συσκευή και συντάσσει έγγραφη δήλωση πιστότητας."
β) στο σηµείο 1 της ενότητας ∆, οι δύο τελευταίες φράσεις αντικαθίστανται από το
ακόλουθο κείµενο:
"Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του θέτει τη
σήµανση "CE " σε κάθε συσκευή και συντάσσει έγγραφη δήλωση πιστότητας. Η
σήµανση "CE " ακολουθείται από τον αριθµό αναγνώρισης του κοινοποιηµένου
οργανισµού που είναι υπεύθυνος γιά τον έλεγχο που προβλέπεται στο σηµείο 4."
γ) στο σηµείο 1 της ενότητας Ε, οι δύο τελευταίες φράσεις αντικαθίστανται από το
ακόλουθο κείµενο:
"Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του θέτει τη
σήµανση "CE " σε κάθε συσκευή και λέβητα και συντάσσει έγγραφη δήλωση
πιστότητας."
Άρθρο 13
Η οδηγία 73/23/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Στο αιτιολογικό προστίθενται οι ακόλουθες αιτιολογικές σκέψεις:
"ότι η απόφαση 90/683/ΕΟΚ (*) καθορίζει τις ενότητες που αφορούν τις διάφορες
φάσεις των διαδικασιών εκτίµησης της πιστότητας και οι οποίες προορίζονται να
χρησιµοποιηθούν στις οδηγίες τεχνικής εναρµόνισηςότι η επιλογή των διαδικασιών δεν πρέπει να οδηγήσει σε πτώση του επιπέδου
ασφάλειας του ηλεκτρολογικού υλικού που έχει ήδη θεσπιστεί στο σύνολο της
Κοινότητας,
(*) ΕΕ αριθ. L 380 της 31. 12. 1990, σ. 13."
2. Στο άρθρο 8, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
"1. Πριν από τη διάθεσή του στην αγορά, το ηλεκτρολογικό υλικό που αναφέρεται
στο άρθρο 1 πρέπει να φέρει την προβλεπόµενη στο άρθρο 10 σήµανση "CE " που
υποδηλώνει την πιστότητά του προς το σύνολο των διατάξεων της οδηγίας,
συµπεριλαµβανοµένης και της διαδικασίας για την εκτίµηση της πιστότητας που
περιγράφεται στο παράρτηµα IV."
3. Στο άρθρο 8 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
"3. α) Όταν το ηλεκτρολογικό υλικό καλύπτεται από άλλες οδηγίες οι οποίες αφορούν
άλλα θέµατα και προβλέπουν σήµανση "CE ", η σήµανση αυτή υποδηλώνει την
πιστότητα του εν λόγω υλικού προς τις διατάξεις και αυτών των άλλων οδηγιώνβ) εάν ωστόσο µία ή περισσότερες από τις οδηγίες αυτές επιτρέπουν στον
κατασκευαστή να επιλέξει, στη διάρκεια µεταβατικής περιόδου, το σύστηµα που θα
εφαρµόζει, η σήµανση "CE " υποδηλώνει την πιστότητα µόνο προς τις διατάξεις των
οδηγιών που εφαρµόζει ο κατασκευαστής. Στην περίπτωση αυτή, τα στοιχεία των εν

λόγω οδηγιών, όπως έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, πρέπει να αναγράφονται στα έγγραφα, φύλλα ή οδηγίες που απαιτούνται
από τις συγκεκριµένες οδηγίες και συνοδεύουν αυτό το ηλεκτρολογικό υλικό."
4. Το άρθρο 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
"Άρθρο 10
1. Η αναφερόµενη στο παράρτηµα ΙΙΙ σήµανση "CE " τίθεται από τον κατασκευαστή
ή τον εγκατεστηµένο στην Κοινότητα εντολοδόχο του επάνω στο ηλεκτρολογικό
υλικό ή, αν αυτό δεν είναι εφικτό, στη συσκευασία του, στις οδηγίες χρήσεως ή στο
δελτίο εγγυήσεως, µε τρόπο ώστε να είναι ευδιάκριτη, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη.
2. Απαγορεύεται η επίθεση σε ηλεκτρολογικό υλικό σηµάνσεων που θα µπορούσαν
να παραπλανήσουν τους τρίτους ως προς τη σηµασία και τη γραφική απεικόνιση της
σήµανσης "CE ". Οποιαδήποτε άλλη σήµανση επιτρέπεται να τίθεται σε
ηλεκτρολογικό υλικό, ή στη συσκευασία του, στις οδηγίες χρήσεως ή στα δελτία
εγγυήσεως, υπό τον όρο ότι δεν καθιστά λιγότερο ευδιάκριτη και ευανάγνωστη τη
σήµανση "CE ".
3. Με την επιφύλαξη άρθρου 9:
α) κάθε αντικανονική επίθεση της σήµανσης "CE " που διαπιστώνεται από κράτος
µέλος, συνεπάγεται την υποχρέωση για τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστηµένο στην
Κοινότητα εντολοδόχο του να µεριµνήσει για την πιστότητα του σχετικού προϊόντος
προς τις προδιαγραφές περί τη σήµανση "CE " και την παύση της παράβασης υπό
τους όρους που επιβάλλει αυτό το κράτος µέλοςβ) αν το προϊόν συνεχίζει να µην είναι σύµφωνο προς τις σχετικές προδιαγραφές το
κράτος µέλος οφείλει να λάβει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα ώστε να περιοριστεί ή να
απαγορευθεί η διάθεση στην αγορά του συγκεκριµένου προϊόντος ή να εξασφαλιστεί
η απόσυρσή του από την αγορά, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 9."
5. Στο άρθρο 11, η δεύτερη περίπτωση διαγράφεται.
6. Προστίθενται τα ακόλουθα παραρτήµατα:
"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ "CE " ΚΑΙ ∆ΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ CE
Α. Σήµανση πιστότητας "CE "
- Η σήµανση πιστότητας "CE " αποτελείται από το ακρωνύµιο "CE " µε την
ακόλουθη γραφική απεικόνιση:
- Σε περίπτωση σµίκρυνσης ή µεγέθυνσης της σήµανσης, πρέπει να διατηρούνται οι
αναλογίες που προκύπτουν από την παραπάνω βαθµολογηµένη γραφική απεικόνιση.
- Τα διάφορα στοιχεία της σήµανσης "CE " πρέπει να έχουν την ίδια ή σχεδόν την
ίδια κατακόρυφη διάσταση, που δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 5 mm.
Β. ∆ήλωση πιστότητας CE
Η δήλωση πιστότητας CE πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
- επωνυµία και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εγκατεστηµένου στην Κοινότητα
εντολοδόχου του,
- περιγραφή του ηλεκτρολογικού υλικού,
- παραποµπή σε εναρµονισµένα πρότυπα,
- κατά περίπτωση, παραποµπή στις προδιαγραφές προς τις οποίες δηλώνεται η
πιστότητα,
- ταυτότητα του υπογράφοντος που έχει εξουσιοδοτηθεί να δεσµεύει τον
κατασκευαστή ή τον εγκατεστηµένο στην Κοινότητα εντολοδόχο του,
- τα δύο τελευταία ψηφία του έτους επίθεσης της σήµανσης "CE ".
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
1. Εσωτερικός έλεγχος της κατασκευής είναι η διαδικασία µε την οποία ο

κατασκευαστής, ή ο εγκατεστηµένος την Κοινότητα εντολοδόχος του, ο οποίος
εκπληροί τις υποχρεώσεις της παραγράφου 2, διασφαλίζει και δηλώνει ότι το
ηλεκτρολογικό υλικό ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας που
ισχύουν γι' αυτό. Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εντολοδόχος
του θέτει τη σήµανση "CE " σε κάθε προϊόν και συντάσσει έγγραφη δήλωση
πιστότητας.
2. Ο κατασκευαστής συντάσσει τον τεχνικό φάκελο που περιγράφεται στην
παράγραφο 3. Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εντολοδόχος
του, διατηρεί το φάκελο αυτόν στο έδαφος της Κοινότητας στη διάθεση των
αρµόδιων εθνικών αρχών για σκοπούς επιθεώρησης επί χρονικό διάστηµα
τουλάχιστον δέκα ετών από την τελευταία ηµεροµηνία κατασκευής του προϊόντος.
Όταν ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο εντολοδόχος του δεν είναι εγκατεστηµένοι στην
Κοινότητα, η υποχρέωση αυτή βαρύνει τον υπεύθυνο για τη διάθεση του
ηλεκτρολογικού υλικού στην κοινοτική αγορά.
3. Ο τεχνικός φάκελος πρέπει να επιτρέπει την εκτίµηση της πιστότητας του
ηλεκτρολογικού υλικού προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Πρέπει να
καλύπτει, στο βαθµό που αυτό απαιτείται για την εκτίµηση, το σχεδιασµό, την
κατασκευή και τη λειτουργία του ηλεκτρολογικού υλικού. Ο φάκελος αυτός περιέχει:
- γενική περιγραφή του ηλεκτρολογικού υλικού,
- σχέδια αρχικής σύλληψης και κατασκευής, καθώς και διαγράµµατα συστατικών
µερών, υποσυγκροτηµάτων, κυκλωµάτων κ.λπ.,
- τις περιγραφές και εξηγήσεις που είναι αναγκαίες για την κατανόηση των
προαναφερόµενων σχεδίων και διαγραµµάτων και της λειτουργίας του προϊόντος,
- κατάλογο των προτύπων που εφαρµόζονται πλήρως ή εν µέρει, καθώς και
περιγραφές των λύσεων που υιοθετούνται για την κάλυψη των απαιτήσεων
ασφάλειας της οδηγίας, όταν δεν εφαρµόζονται τα πρότυπα,
- τα αποτελέσµατα των υπολογισµών σχεδιασµού, των διενεργηθέντων ελέγχων κ.λπ.,
- τις εκθέσεις δοκιµών.
4. Μαζί µε τον τεχνικό φάκελο, ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του φυλάσσει
αντίγραφο της δήλωσης πιστότητας.
5. Ο κατασκευαστής λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα ώστε η διαδικασία
κατασκευής να εξασφαλίζει την πιστότητα των κατασκευαζόµενων προϊόντων προς
τον τεχνικό φάκελο που αναφέρεται στην παράγραφο 2 και προς τις απαιτήσεις της
παρούσας οδηγίας που ισχύουν γι' αυτά."
Άρθρο 14
1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν και δηµοσιεύουν, πριν από την 1η Ιουλίου 1994, τις
αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν
µε την παρούσα οδηγία. Πληροφορούν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.
Εφαρµόζουν τις εν λόγω διατάξεις από την 1η Ιανουαρίου 1995.
Κατά τη θέσπισή τους από τα κράτη µέλη, οι διατάξεις αυτές περιλαµβάνουν
παραποµπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από σχετική παραποµπή κατά την
επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος παραποµπής καθορίζεται από τα κράτη µέλη.
2. Τα κράτη µέλη επιτρέπουν έως την 1η Ιανουαρίου 1997 τη διάθεση στην αγορά και
τη λειτουργία των προϊόντων που είναι σύµφωνα µε το καθεστώς σήµανσης που
ίσχυε πριν από την 1η Ιανουαρίου 1995.
3. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των ουσιωδών διατάξεων
εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα
οδηγία. Η Επιτροπή ενηµερώνει τα άλλα κράτη µέλη σχετικά.

Άρθρο 15
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στά κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 1993.
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