INTER CERT

ΟΔΗΓΙΑ
RED 2014/53/EU
για Ραδιοεξοπλιςμό (Radio Equipment)
Πότε ιςχφει;

 Ιςχφει από 13/06/2016
Ιςχφει παράλλθλα με R & TTED (1999/5/EC)
από 13/06/2016 ζωσ 12/06/2017
ε ποίεσ χϊρεσ ιςχφει;
Χϊρεσ εφαρμογισ: ΕΕΑ – χϊρεσ EFTA
(Λιχτεςτάιν, Ιςλανδία, Νορβθγία) - Σουρκία
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Ουςιώδεισ απαιτήςεισ (essential requirements)
εφαρμοςτζεσ ςε όλο το ραδιοεξοπλιςμό
 Σο άρκρο 3 τθσ οδθγίασ RED κακορίηει τισ
ακόλουκεσ ουςιϊδεισ απαιτιςεισ:
• Άρθρο 3.1.a: Προςταςία υγείασ & αςφάλειασ
προςϊπων, κατοικίδιων ηϊων & ιδιοκτθςίασ
ςυμπεριλαμβανομζνων των απαιτιςεων αςφαλείασ,
που κακορίηονται ςτθν οδθγία χαμθλισ τάςθσ
2014/35/EU χωρίσ όμωσ όρια τάςθσ π.χ. battery –
operated equipment (ζκκεςθ του ανκρϊπου ςε
θλεκτρομαγνθτικά πεδία). Κίνδυνοι που απορρζουν
κατά τθν χριςθ του προϊόντοσ: μθχανικοί, θλεκτρικοί,
χθμικοί (εκπομπι/ζκλυςθ επικίνδυνων ουςιϊν)
υψθλόσ κόρυβοσ, δόνθςθ & εργονομία.
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• Άρθρο 3.1.b: Διαςφάλιςθ ενόσ κατάλλθλου
επιπζδου θλεκτρομαγνθτικισ ςυμβατότθτασ,
όπωσ αυτό κακορίηεται ςτθν οδθγία EMCD
2014/30/EU.
• Άρθρο 3.2: Διαςφάλιςθ ότι χρθςιμοποιείται
αποτελεςματικά και υποςτθρίηεται θ αποδοτικι
χριςθ του ραδιοφάςματοσ με ςτόχο τθν αποφυγι
επιβλαβϊν παρεμβολϊν

 Άλλεσ ουςιϊδεισ απαιτιςεισ δθμόςιου
ενδιαφζροντοσ
• προςταςία
προςωπικϊν
δεδομζνων
&
ιδιωτικότθτασ
• πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ ζκτακτθσ ανάγκθσ για
άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ.

3

INTER CERT

ΟΡΙΣΜΟΙ
Ράδιοεξοπλιςμόσ: Ηλεκτρικό ι θλεκτρονικό προϊόν,
που ςκόπιμα εκπζμπει ι λαμβάνει
ραδιοκφματα με ςκοπό τθν
ραδιοεπικοινωνία
ι
ραδιοπροςδιοριμό (εξοπλιςμζνο
με ι χωρίσ κεραία)
Ραδιοκύματα:

Ηλεκτρομαγνθτικά κφματα εντόσ
φάςματοσ ςυχνοτιτων < 3000 GHz
μεταδιδόμενα ςτον χϊρο χωρίσ
τεχνικι βοικεια
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ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΚΛΑΣΕΙΣ
 Σο “information sign” ι “alert sign” που το απαιτοφςε θ παλαιά
οδθγία R & TTED ζχει καταργθκεί

 φμφωνα με απόφαςθ τθσ επιτροπισ 2000/299/EC κακορίηονται
οι εξισ κλάςεισ:
• Κλάςθ 1: Ραδιοεξοπλιςμόσ που δφναται να λειτουργιςει χωρίσ
κανζνα περιοριςμό ςτθν Ε.Ε.
• Κλάςθ 2:Ραδιοεξοπλιςμόσ ο οποίοσ κατά τθν χριςθ ι ςυντιρθςθ
του υπόκειται ςε περιοριςμοφσ όπωσ π.χ.:
 Περιοριςμζνθ διακεςιμότθτα ςυχνοτιτων μόνο ςε κάποια μζλθ –
κράτθ
 Απαιτιςεισ εξατομικευμζνθσ άδειασ χριςθσ ενόσ εξειδικευμζνου
ραδιοεξοπλιςμοφ π.χ. πιςτοποιθτικό χειριςτι

 μόνο για χριςθ ςε εςωτερικοφσ χϊρουσ
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Διαδικαςίεσ αξιολόγηςησ τησ ςυμμόρφωςησ
ςφμφωνα με τισ ουςιώδεισ απαιτήςεισ
Ουςιώδεισ Απαιτήςεισ
(Αρθ.3)

Υγεία &
Αςφάλεια
(Αρθ.3.1a)

EMC
(Αρθ.3.1b)

Ραδιοφάςμα
(Αρθ.3.2)

ΝΑΙ
Annex II: Module A
ή
Annex III: Module B+C (με ΝΒ)
Annex IV: Module H (με ΝΒ)

Άλλεσ ουςιώδεισ
απαιτήςεισ
(Αρθ.3.3)

πλήρησ
εφαρμογή
ΕΝ?

ΟΧΙ
Annex III: Module B+C (με ΝΒ)
Annex IV: Module H (με ΝΒ)

ΝΒ: notified Body (κοινοποιθμζνοσ φορζασ)
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θμείωςθ: Εναρμονιςμζνα πρότυπα ΕΝ μπορεί να:
• εφαρμόηονται μερικϊσ
• εφαρμόηονται πλιρωσ
• μθν εφαρμόηονται

• μθν υπάρχουν
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R&TTED
RED
EMCD
LVD

R&TTED
EMCD
LVD

R &TTED

R &TTED (1999/5/EC)
RED draft

RED (2014/53/EU)

EMCD (2004/108/EC)
LVD (2006/95/EC)

Μάιοσ 2014

Μόνο R&TTED
DoC ιςχφει

RED
EMCD
LVD

Νζα EMCD (2014/30/EU)

Νζα LVD (2014/35/EU)

13/06/2016
12/06/2017
Ιοφνιοσ 2016
Ιοφλιοσ 2017
R&TTED/EMCD/LVD
ι RED
DoCs ιςχφουν

Μόνο RED
DoC ιςχφει

