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Ã∆ΗΓΙΑ 98/34/ΕΚ ΤÃΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚÃΥ ΚÃΙΝÃΒÃΥΛΙÃΥ ΚΑΙ ΤÃΥ ΣΥΜΒÃΥΛΙÃΥ

της 22ας ΙïυνÝïυ 1998

για την καθιε�ρωση µιας διαδικασÝας πληρïæÞρησης στïν τïµε�α των τεøνικω� ν πρïτυ� πων και
κανïνισµω� ν

ΤÃ ΕΥΡΩΠΑÏΚÃ ΚÃΙΝÃΒÃΥΛΙÃ ΚΑΙ ΤÃ ΣΥΜΒÃΥΛΙÃ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Îøïντας υπÞψη:

τη συνθη� κη για την Ýδρυση της Ευρωπαϊκη� ς ΚïινÞτητας,
και ιδÝως τα Àρθρα 100 Α, 213 και 43,

την πρÞταση της Επιτρïπη� ς (1),

τη γνω� µη της Ãικïνïµικη� ς και Κïινωνικη� ς Επιτρïπη� ς (2),

ΑπïæασÝúïντας µε τη διαδικασÝα τïυ Àρθρïυ 189 Β της
συνθη� κης (3),

Εκτιµω� ντας:

(1) Þτι η ïδηγÝα 83/189/ΕÃΚ τïυ ΣυµâïυλÝïυ, της 28ης
ΜαρτÝïυ 1983, για την καθιε� ρωση µιας διαδικασÝας
πληρïæÞρησης στïν τïµε� α των τεøνικω� ν πρïτυ� πων
και κανïνισµω� ν (4), τρïπïπïιη� θηκε πïλλε� ς æïρε� ς
και σε σηµαντικη� ε� κταση¯ Þτι εÝναι, ως εκ τïυ� τïυ,
σκÞπιµη, για λÞγïυς σαæη� νειας και ïρθïλïγισµïυ� , η
κωδικïπïÝηση της εν λÞγω ïδηγÝας¯

(2) Þτι η εσωτερικη� αγïρÀ περιλαµâÀνει ε� να øω� ρï øωρÝς
εσωτερικÀ συ� νïρα, µε� σα στïν ïπïÝï εêασæαλÝúεται
η ελευ� θερη κυκλïæïρÝα των εµπïρευµÀτων, των
πρïσω� πων, των υπηρεσιω� ν και των κεæαλαÝων¯ Þτι,
επïµε� νως, ε� να απÞ τα θεµε� λια της ΚïινÞτητας εÝναι
η απαγÞρευση των πïσïτικω� ν περιïρισµω� ν στις
συναλλαγε� ς εµπïρευµÀτων, καθω� ς και των µε� τρων
πïυ ε� øïυν ισïδυ� ναµï απïτε� λεσµα µε τïυς πïσïτι-
κïυ� ς αυτïυ� ς περιïρισµïυ� ς¯

(3) Þτι, για την καλη� λειτïυργÝα της εσωτερικη� ς αγïρÀς,
κρÝνεται σκÞπιµï να διασæαλισθεÝ µεγαλυ� τερη δια-

(1) ΕΕ C 78 της 12.3.1997, σ. 4.
(2) ΕΕ C 133 της 28.4.1997, σ. 5.
(3) Γνω� µη τïυ Ευρωπαϊκïυ� ΚïινïâïυλÝïυ της 17ης ΣεπτεµâρÝïυ

1997 (ΕΕ C 304 της 6.10.1997, σ. 79), κïινη� θε� ση τïυ Συµâïυ-
λÝïυ της 23ης ΦεâρïυαρÝïυ 1998 (EE C 110 της 8.4.1998, σ. 1)
και απÞæαση τïυ Ευρωπαϊκïυ� ΚïινïâïυλÝïυ της 30η� ς Απρι-
λÝïυ 1998 (EE C 152 της 18.5.1998). ΑπÞæαση τïυ ΣυµâïυλÝïυ
της 18ης Μαιïυ 1998.

(4) ΕΕ L 109 της 26.4.1983, σ. 8¯ ïδηγÝα Þπως τρïπïπïιη� θηκε
τελευταÝα απÞ την απÞæαση 96/139/ΕΚ της Επιτρïπη� ς (ΕΕ
L 32 της 10.2.1996, σ. 31).

æÀνεια στις εθνικε� ς πρωτïâïυλÝες πïυ αæïρïυ� ν τη
θε� σπιση τεøνικω� ν πρïτυ� πων η� κανïνισµω� ν¯

(4) Þτι τα εµπÞδια στις συναλλαγε� ς, τα ïπïÝα ïæεÝλï-
νται στïυς τεøνικïυ� ς κανïνισµïυ� ς των πρïϊÞντων,
εÝναι παραδεκτÀ µÞνïν εÀν εÝναι αναγκαÝα για την
κÀλυψη ïρισµε� νων επιτακτικω� ν αναγκω� ν και εêυπη-
ρετïυ� ν σκïπÞ γενικÞτερïυ ενδιαæε� ρïντïς, τïυ ïπïÝ-
ïυ απïτελïυ� ν ïυσιαστικη� εγγυ� ηση¯

(5) Þτι η Επιτρïπη� πρε� πει απαραÝτητα να διαθε� τει τις
αναγκαÝες πληρïæïρÝες πριν απÞ τη θε� σπιση τεøνι-
κω� ν διατÀêεων¯ Þτι τα κρÀτη µε� λη, τα ïπïÝα ïæεÝ-
λïυν, δυνÀµει τïυ Àρθρïυ 5 της συνθη� κης, να διευ-
κïλυ� νïυν την Επιτρïπη� στην Àσκηση τïυ ε� ργïυ της,
ïæεÝλïυν να της κïινïπïιïυ� ν τα σøε� διÀ τïυς στïν
τïµε�α των τεøνικω� ν κανïνισµω� ν¯

(6) Þτι Þλα τα κρÀτη µε� λη πρε� πει, επÝσης, να πληρïæï-
ρïυ� νται τïυς τεøνικïυ� ς κανïνισµïυ� ς πïυ σøεδιÀúïν-
ται απÞ Àλλï κρÀτïς µε� λïς¯

(7) Þτι η εσωτερικη� αγïρÀ στÞøï ε� øει να διασæαλÝσει
ε� να περιâÀλλïν ευνïϊκÞ για την ανταγωνιστικÞτητα
των επιøειρη� σεων¯ Þτι, για να εκµεταλλευτïυ� ν
καλυ� τερα ïι επιøειρη� σεις τα πλεïνεκτη� µατα της αγï-
ρÀς αυτη� ς, πρε� πει να υπÀρøει ιδÝως µεγαλυ� τερη
ενηµε�ρωση¯ Þτι, κατÀ συνε� πεια, πρε� πει να δïθεÝ η
δυνατÞτητα στïυς επιøειρηµατικïυ� ς κυ� κλïυς να
κÀνïυν γνωστε� ς τις εκτιµη� σεις τïυς για τις επιπτω� -
σεις των εθνικω� ν τεøνικω� ν κανïνισµω� ν πïυ πρïτεÝ-
νïνται απÞ Àλλα κρÀτη µε� λη µε� σω της τακτικη� ς
δηµïσÝευσης των τÝτλων των κïινïπïιïυ� µενων σøε-
δÝων, καθω� ς και µε� σω των διατÀêεων πïυ αæïρïυ� ν
την εµπιστευτικÞτητα των σøεδÝων αυτω� ν¯

(8) Þτι κρÝνεται σκÞπιµï, για λÞγïυς ασæÀλειας τïυ
δικαÝïυ, τα κρÀτη µε� λη να γνωστïπïιïυ� ν Þτι θεσπÝ-
úεται εθνικÞς τεøνικÞς κανÞνας, τηρïυµε� νων Þσων
ïρÝúει η παρïυ� σα ïδηγÝα¯

(9) Þτι, Þσïν αæïρÀ τïυς τεøνικïυ� ς κανïνισµïυ� ς για τα
πρïϊÞντα, τα µε� τρα µε τα ïπïÝα θα διασæαλισθεÝ η
καλη� λειτïυργÝα η� εµâÀθυνση της αγïρÀς πρïυMπï-
θε� τïυν ιδÝως µεγαλυ� τερη διαæÀνεια των εθνικω� ν
πρïθε� σεων, καθω� ς και επε� κταση των αιτÝων και
Þρων εκτÝµησης τïυ απïτελε�σµατïς πïυ µπïρïυ� ν να
ε� øïυν ïι πρïτεινÞµενïι κανïνισµïÝ, στην αγïρÀ¯
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(10) Þτι, µε την πρïïπτικη� αυτη� , κρÝνεται σκÞπιµï να
εκτιµηθïυ� ν Þλες ïι πρïδιαγραæε� ς πïυ επιâÀλλïνται
σε ε� να πρïϊÞν και να ληæθïυ� ν υπÞψη ïι εêελÝêεις
στις εθνικε� ς πρακτικε� ς σε θε�µατα κανïνιστικη� ς
ρυ� θµισης των πρïϊÞντων¯

(11) Þτι ïι απαιτη� σεις, εκτÞς των τεøνικω� ν πρïδιαγρα-
æω� ν πïυ αæïρïυ� ν τïν κυ� κλï úωη� ς ενÞς πρïϊÞντïς
µετÀ τη διÀθεση� τïυ στην αγïρÀ, µπïρïυ� ν να επηρε-
Àσïυν την ελευ� θερη κυκλïæïρÝα τïυ στην αγïρÀ η�
να δηµιïυργη� σïυν εµπÞδια στην καλη� λειτïυργÝα
της εσωτερικη� ς αγïρÀς¯

(12) Þτι εÝναι ανÀγκη να διευκρινιστεÝ η ε� ννïια τïυ de
facto τεøνικïυ� κανÞνα¯ Þτι, ιδÝως, ïι διατÀêεις µε� σω
των ïπïÝων η δηµÞσια αρøη� αναæε�ρεται σε τεøνικε� ς
πρïδιαγραæε� ς η� Àλλες απαιτη� σεις η� πρïτρε� πει στην
τη� ρηση� τïυς, καθω� ς και ïι διατÀêεις για πρïϊÞντα
µε τα ïπïÝα συνδε� εται η δηµÞσια αρøη� , øÀριν τïυ
δηµïσÝïυ συµæε� ρïντïς, ε� øïυν ως απïτε� λεσµα να
πρïσδÝδïυν στην τη� ρηση των εν λÞγω απαιτη� σεων η�
πρïδιαγραæω� ν øαρακτη� ρα περισσÞτερï αναγκαστι-
κÞ απÞ εκεÝνïν πïυ θα εÝøαν æυσιïλïγικÀ λÞγω της
πρïε� λευση� ς τïυς απÞ τïν ιδιωτικÞ τïµε� α¯

(13) Þτι η Επιτρïπη� και τα κρÀτη µε� λη πρε� πει, επιπλε� ïν,
να ε� øïυν στη διÀθεση� τïυς αρκετÞ øρÞνï για να
πρïτεÝνïυν τρïπïπïιη� σεις τïυ σøεδιαúÞµενïυ µε� -
τρïυ, ω� στε να εêαλειæθïυ� ν η� να µειωθïυ� ν ïι ενδεøÞ-
µενες δυσøε� ρειες στην ελευ� θερη κυκλïæïρÝα των
εµπïρευµÀτων¯

(14) Þτι τï ïικεÝï κρÀτïς µε� λïς λαµâÀνει υπÞψη τïυ τις
πρïτεινÞµενες τρïπïπïιη� σεις κατÀ την επεêεργασÝα
τïυ ïριστικïυ� κειµε� νïυ τïυ µελετω� µενïυ µε� τρïυ¯

(15) Þτι η εσωτερικη� αγïρÀ συνεπÀγεται, ιδÝως σε περÝ-
πτωση πïυ καταστεÝ αδυ� νατη η εæαρµïγη� της αρøη� ς
της αµïιâαÝας αναγνω� ρισης απÞ τα κρÀτη µε� λη, την
ε� κδïση η� την πρÞταση ε� κδïσης υπïøρεωτικω� ν κïι-
νïτικω� ν πρÀêεων απÞ την Επιτρïπη� ¯ Þτι ε� øει θε-
σπιστεÝ ε� να ειδικÞ πρïσωρινÞ status quo ïυ� τως
ω� στε η ε� κδïση εθνικω� ν µε� τρων να µη διακυâευ� ει
την ε� κδïση απÞ τï Συµâïυ� λιï η� απÞ την Επιτρïπη�
κïινïτικω� ν πρÀêεων αναγκαστικïυ� δικαÝïυ στïν
Ýδιï τïµε� α¯

(16) Þτι τï εν λÞγω κρÀτïς µε� λïς ïæεÝλει, συ� µæωνα µε τις
γενικε� ς υπïøρεω� σεις τïυ Àρθρïυ 5 της συνθη� κης, να
αναâÀλει για επαρκε� ς øρïνικÞ διÀστηµα την ε� ναρêη
ισøυ� ïς τïυ σøεδιαúÞµενïυ µε� τρïυ, ω� στε να καταστεÝ
δυνατη� εÝτε η απÞ κïινïυ� εêε� ταση των πρïτεινÞµε-
νων τρïπïπïιη� σεων εÝτε η επεêεργασÝα της πρÞτα-
σης µιας πρÀêης αναγκαστικïυ� δικαÝïυ τïυ Συµâïυ-
λÝïυ εÝτε η ε� κδïση µιας πρÀêης αναγκαστικïυ� δικαÝ-
ïυ της Επιτρïπη� ς¯ Þτι ïι πρïθεσµÝες πïυ πρïâλε� -
πïνται στη συµæωνÝα των Αντιπρïσω� πων των

κυâερνη� σεων των κρατω� ν µελω� ν, συνελθÞντων στα
πλαÝσια τïυ ΣυµâïυλÝïυ της 28ης Μαιïυ 1969, για
τï status quo και την ενηµε�ρωση της Επιτρïπη� ς (1),
Þπως τρïπïπïιη� θηκε µε τη συµæωνÝα της 5ης Μαρ-
τÝïυ 1973 (2), απïδεÝøθηκαν ανεπαρκεÝς για τις
συγκεκριµε� νες περιπτω� σεις και, επïµε� νως, πρε� πει να
πρïâλεæθïυ� ν µεγαλυ� τερες πρïθεσµÝες¯

(17) Þτι η διαδικασÝα τïυ status quo και της ενηµε� ρωσης
της Επιτρïπη� ς, πïυ περιε� øεται στη συµæωνÝα της
28ης Μαιïυ 1969, εêακïλïυθεÝ να ισøυ� ει για τα
πρïϊÞντα πïυ υπÞκεινται σ’ αυτη� ν και πïυ δεν
απïτελïυ� ν αντικεÝµενï της παρïυ� σας ïδηγÝας¯

(18) Þτι, µε στÞøï πÀντïτε να διευκïλυνθεÝ η ε� κδïση
κïινïτικω� ν µε� τρων απÞ τï Συµâïυ� λιï, τα κρÀτη
µε� λη πρε� πει να απε� øïυν απÞ την ε� κδïση ενÞς τεøνι-
κïυ� κανÞνα Þταν τï Συµâïυ� λιï ε� øει εγκρÝνει κïινη�
θε� ση κατÞπιν πρïτÀσεως της Επιτρïπη� ς πïυ αæïρÀ
τï Ýδιï θε� µα¯

(19) Þτι τα εθνικÀ τεøνικÀ πρÞτυπα µπïρïυ� ν στην πρÀêη
να ε� øïυν τα Ýδια απïτελε� σµατα µε τïυς τεøνικïυ� ς
κανïνισµïυ� ς, Þσïν αæïρÀ την ελευ� θερη διακÝνηση
των εµπïρευµÀτων¯

(20) Þτι εÝναι, κατÀ συνε� πεια, αναγκαÝï να εêασæαλιστεÝ
η ενηµε�ρωση της Επιτρïπη� ς ως πρïς τα σøε� δια
πρïτυ� πων, µε Þρïυς ανÀλïγïυς µε αυτïυ� ς πïυ
ισøυ� ïυν για τïυς τεøνικïυ� ς κανïνισµïυ� ς¯ Þτι, δυνÀ-
µει τïυ Àρθρïυ 213 της συνθη� κης, η Επιτρïπη� , για
να εκπληρω� σει τα καθη� κïντα πïυ της ε� øïυν ανατε-
θεÝ, µπïρεÝ να συλλε� γει ïπïιαδη� πïτε πληρïæïρÝα
και να πρïâαÝνει σε Þλïυς τïυς αναγκαÝïυς
ελε� γøïυς, µε� σα στα Þρια και µε τις πρïυMπïθε� σεις
πïυ καθïρÝúει τï Συµâïυ� λιï κατÀ τις διατÀêεις της
συνθη� κης¯

(21) Þτι τα κρÀτη µε� λη και ïι ïικεÝïι ïργανισµïÝ τυπïπïι-
η� σεως πρε� πει επÝσης να ενηµερω� νïνται σøετικÀ µε
τα πρÞτυπα τα ïπïÝα σøεδιÀúïυν ïι ïργανισµïÝ
τυπïπïιη� σεως Àλλων κρατω� ν µελω� ν¯

(22) Þτι η αναγκαιÞτητα συστηµατικη� ς κïινïπïÝησης
υæÝσταται πρÀγµατι µÞνï σε νε� α θε� µατα τυπïπïÝη-
σης και Þτι, αν η τυπïπïÝηση αυτη� αναλαµâÀνεται
σε εθνικÞ επÝπεδï, µπïρεÝ να δηµιïυργη� σει απïκλÝ-
σεις µεταêυ� των εθνικω� ν πρïτυ� πων, µε απïτε� λεσµα
να διαταραøθεÝ η λειτïυργÝα της αγïρÀς¯ Þτι κÀθε
µεταγενε� στερη κïινïπïÝηση η� γνωστïπïÝηση Þσïν
αæïρÀ την πïρεÝα των εθνικω� ν εργασιω� ν πρε�πει να
εêαρτÀται απÞ τï ενδιαæε� ρïν πïυ εκδη� λωσαν για
τις εργασÝες αυτε� ς εκεÝνïι στïυς ïπïÝïυς γνωστïπïι-
η� θηκε πρïηγïυµε� νως τï νε� ï θε�µα τυπïπïÝησης¯

(23) Þτι η Επιτρïπη� πρε� πει ωστÞσï να ε� øει τη δυνατÞτη-
τα να úητεÝ τη γνωστïπïÝηση των εθνικω� ν πρïγραµ-
µÀτων τυπïπïÝησης, εν Þλω η� εν µε�ρει, για να
µπïρεÝ να εêετÀúει τις εêελÝêεις της τυπïπïÝησης σε
δεδïµε� νïυς ïικïνïµικïυ� ς τïµεÝς¯

(1) ΕΕ C 76 της 17.6.1969, σ. 9.
(2) ΕΕ C 9 της 15.3.1973, σ. 3.



L 204/39EL ΕπÝσηµη ΕæηµερÝδα των Ευρωπαϊκω� ν Κïινïτη� των21.7.98

(24) Þτι τï συ� στηµα ευρωπαϊκη� ς τυπïπïÝησης πρε�πει να
ïργανωθεÝ απÞ και για τα ενδιαæερÞµενα µε� ρη,
âασιúÞµενï στη συνïøη� , τη διαæÀνεια, τη συναÝνεση,
την ανεêαρτησÝα απÞ τα ιδιωτικÀ συµæε� ρïντα, την
απïτελεσµατικÞτητα και τη λη� ψη απïæÀσεων µε� σω
εθνικη� ς αντιπρïσω� πευσης¯

(25) Þτι η τυπïπïÝηση στην ΚïινÞτητα πρε� πει να âασισ-
θεÝ στα θεµελιω� δη δικαιω� µατα των εθνικω� ν ïργανι-
σµω� ν τυπïπïÝησης, Þπως εÝναι η δυνατÞτητα παρï-
øη� ς των σøεδÝων πρïτυ� πων, ενηµε� ρωσης για τη
συνε� øεια πïυ επιæυλÀσσεται στα σøετικÀ σøÞλια,
συ� νδεσης µε τις εθνικε� ς εργασÝες τυπïπïÝησης η�
ακÞµη η δυνατÞτητα να úητεÝται η επεêεργασÝα
ευρωπαϊκω� ν αντÝ εθνικω� ν πρïτυ� πων¯ Þτι εναπÞκει-
ται στα κρÀτη µε� λη να λαµâÀνïυν τα κατÀλληλα
µε� τρα της αρµïδιÞτητÀς τïυς ïυ� τως ω� στε ïι ïικεÝïι
ïργανισµïÝ τυπïπïÝησης να σε�âïνται τα δικαιω� µατα
αυτÀ¯

(26) Þτι ïι διατÀêεις πïυ αæïρïυ� ν τï status quo για τïυς
εθνικïυ� ς ïργανισµïυ� ς τυπïπïÝησης κατÀ την επε-
êεργασÝα ενÞς ευρωπαϊκïυ� πρïτυ� πïυ πρε� πει να
ευθυγραµµιστïυ� ν µε τις σøετικε� ς διατÀêεις πïυ εκδÝ-
δïυν ïι ïργανισµïÝ τυπïπïÝησης στï πλαÝσιï των
ευρωπαϊκω� ν ïργανισµω� ν τυπïπïÝησης¯

(27) Þτι θα πρε� πει να ιδρυθεÝ µια µÞνιµη επιτρïπη� , τα
µε� λη της ïπïÝας θα διïρÝúïνται απÞ τα κρÀτη µε� λη,
και η ïπïÝα θα επιæïρτισθεÝ µε την υπïâïη� θηση της
Επιτρïπη� ς στη µελε� τη των σøεδÝων εθνικω� ν πρï-
τυ� πων και µε τη συνεργασÝα στις πρïσπÀθειε� ς της
για τη µεÝωση των τυøÞν δυσøερειω� ν στην ελευ� θερη
διακÝνηση των πρïϊÞντων¯

(28) Þτι θα πρε� πει να úητεÝται η γνω� µη της µÞνιµης
επιτρïπη� ς σøετικÀ µε τα σøε� δια µε τα ïπïÝα úητεÝται
η τυπïπïÝηση και αναæε� ρïνται στην παρïυ� σα ïδη-
γÝα¯

(29) Þτι η παρïυ� σα ïδηγÝα δεν θÝγει τις υπïøρεω� σεις των
κρατω� ν µελω� ν σøετικÀ µε τις ηµερïµηνÝες ενσωµÀ-
τωσης των ïδηγιω� ν πïυ παρατÝθενται στï παρÀρτη-
µα III µε� ρïς Β,

Ε¥Ε∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡÃΥΣΑ Ã∆ΗΓΙΑ:

Íρθρï 1

ΚατÀ την ε� ννïια της παρïυ� σας ïδηγÝας, νïïυ� νται ως:

1. «ΠρïϊÞν»: κÀθε πρïϊÞν âιïµηøανικη� ς κατασκευη� ς, και
κÀθε γεωργικÞ πρïϊÞν, συµπεριλαµâανïµε� νων και των
αλιευτικω� ν πρïϊÞντων.

2. «Τεøνικη� πρïδιαγραæη� »: η πρïδιαγραæη� πïυ περιε� øε-
ται σε ε� γγραæï στï ïπïÝï ïρÝúïνται τα απαιτïυ� µενα
øαρακτηριστικÀ ενÞς πρïϊÞντïς, Þπως τα επÝπεδα πïι-
Þτητας η� ιδιÞτητες øρη� σης, η ασæÀλεια, ïι διαστÀσεις,
συµπεριλαµâανïµε� νων των διατÀêεων πïυ ισøυ� ïυν
για τï πρïϊÞν Þσïν αæïρÀ την ïνïµασÝα πω� λησης,
την ïρïλïγÝα, τα συ� µâïλα, τις δïκιµε� ς και τις µεθÞ-
δïυς δïκιµη� ς, τη συσκευασÝα, τη ση� µανση και τï
ετικετÀρισµα, καθω� ς και τις διαδικασÝες αêιïλÞγησης
της πιστÞτητας.

Ã Þρïς «τεøνικη� πρïδιαγραæη� » καλυ� πτει επÝσης τις
µεθÞδïυς και διαδικασÝες παραγωγη� ς γεωργικω� ν
πρïϊÞντων δυνÀµει τïυ Àρθρïυ 38 παρÀγραæïς 1 της
συνθη� κης, πρïϊÞντων πïυ πρïïρÝúïνται για ανθρω� πι-
νη διατρïæη� και διατρïæη� των úω� ων, καθω� ς και
æαρµÀκων Þπως ïρÝúïνται στï Àρθρï 1 της ïδηγÝας
65/65/ΕÃΚ (1), καθω� ς και τις µεθÞδïυς και διαδικασÝ-
ες παραγωγη� ς Àλλων πρïϊÞντων, εæÞσïν αυτε� ς ε� øïυν
επιπτω� σεις στα øαρακτηριστικÀ τïυς γνωρÝσµατα.

3. «Íλλη απαÝτηση»: απαÝτηση, εκτÞς των τεøνικω� ν πρï-
διαγραæω� ν, επιâαλλÞµενη σε ε� να πρïϊÞν, ιδÝως για
λÞγïυς πρïστασÝας των καταναλωτω� ν η� τïυ περιâÀλ-
λïντïς, η ïπïÝα αæïρÀ τïν κυ� κλï úωη� ς τïυ πρïϊÞντïς
µετÀ τη διÀθεση� τïυ στην αγïρÀ, Þπως ïι συνθη� κες
øρησιµïπïÝησης, ανακυ� κλωσης, επαναøρησιµïπïÝησης
η� εêÀλειψη� ς τïυ, εæÞσïν ïι συνθη� κες αυτε� ς µπïρïυ� ν
να επηρεÀσïυν σηµαντικÀ τη συ� νθεση η� τη æυ� ση τïυ
πρïϊÞντïς, η� την εµπïρÝα τïυ.

4. «ΠρÞτυπï»: ïι τεøνικε� ς πρïδιαγραæε� ς πïυ ε� øïυν
εγκριθεÝ απÞ αναγνωρισµε� νï ïργανισµÞ τυπïπïÝησης,
για επανειληµµε� νη η� διαρκη� εæαρµïγη� , των ïπïÝων
Þµως η τη� ρηση δεν εÝναι υπïøρεωτικη� και ïι ïπïÝες
υπÀγïνται σε µÝα απÞ τις ακÞλïυθες κατηγïρÝες:

— διεθνε� ς πρÞτυπï: πρÞτυπï εγκεκριµε� νï απÞ διε-
θνη� ïργανισµÞ τυπïπïÝησης τï ïπïÝï τÝθεται στη
διÀθεση τïυ κïινïυ� ,

— ευρωπαϊκÞ πρÞτυπï: πρÞτυπï εγκεκριµε� νï απÞ
ευρωπαϊκÞ ïργανισµÞ τυπïπïÝησης, τï ïπïÝï τÝθε-
ται στη διÀθεση τïυ κïινïυ� ,

— εθνικÞ πρÞτυπï: πρÞτυπï εγκεκριµε� νï απÞ εθνικÞ
ïργανισµÞ τυπïπïÝησης τï ïπïÝï τÝθεται στη διÀ-
θεση τïυ κïινïυ� .

5. «ΠρÞγραµµα τυπïπïÝησης»: πρÞγραµµα εργασÝας
ενÞς αναγνωρισµε� νïυ ïργανισµïυ� τυπïπïÝησης µε τï
ïπïÝï καταρτÝúεται κατÀλïγïς των θεµÀτων για τα
ïπïÝα διεêÀγïνται εργασÝες τυπïπïÝησης.

(1) ÃδηγÝα 65/65/ΕÃΚ τïυ ΣυµâïυλÝïυ, της 26ης ΙανïυαρÝïυ 1965,
περÝ πρïσεγγÝσεως των νïµïθετικω� ν, κανïνιστικω� ν και διïικη-
τικω� ν διατÀêεων σøετικÀ µε τα æαρµακευτικÀ ιδιïσκευÀσµατα
(ΕΕ 22 της 9.2.1965, σ. 369/65)¯ ïδηγÝα Þπως τρïπïπïιη� θηκε
τελευταÝα απÞ την ïδηγÝα 93/39/ΕÃΚ (ΕΕ L 214 της 24.8.1993,
σ. 22).
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6. «Σøε� διï πρïτυ� πïυ»: τï ε� γγραæï µε τï κεÝµενï των
τεøνικω� ν κανïνισµω� ν για καθïρισµε� νï πρïϊÞν, πïυ
σøεδιÀúεται να εγκριθεÝ συ� µæωνα µε τη διαδικασÝα
εθνικη� ς τυπïπïÝησης, Þπως τï κεÝµενï αυτÞ πρïκυ� -
πτει απÞ τις πρïπαρασκευαστικε� ς εργασÝες και διανε� -
µεται πρïς σøïλιασµÞ η� δηµÞσια ε� ρευνα.

7. «ΕυρωπαϊκÞς ÃργανισµÞς ΤυπïπïÝησης»: ïργανισµÞς
αναæερÞµενïς στï παρÀρτηµα I.

8. «ΕθνικÞς ÃργανισµÞς ΤυπïπïÝησης»: ïργανισµÞς
αναæερÞµενïς στï παρÀρτηµα II.

9. «ΤεøνικÞς κανÞνας»: τεøνικη� πρïδιαγραæη� η� Àλλη
απαÝτηση, συµπεριλαµâανïµε� νων των ïικεÝων διïικη-
τικω� ν διατÀêεων, της ïπïÝας η τη� ρηση εÝναι υπïøρεω-
τικη� , de jure η� de facto, για την εµπïρÝα η� τη øρη� ση
ενÞς πρïϊÞντïς σε κρÀτïς µε� λïς η� σε σηµαντικÞ τµη� µα
τïυ κρÀτïυς αυτïυ� , Þπως επÝσης, µε την επιæυ� λαêη
των Þσων ïρÝúει τï Àρθρï 10, ïι νïµïθετικε� ς, κανï-
νιστικε� ς και διïικητικε� ς διατÀêεις των κρατω� ν µελω� ν
πïυ απαγïρευ� ïυν την κατασκευη� , εισαγωγη� , εµπïρÝα
η� øρη� ση ενÞς πρïϊÞντïς.

ΤεøνικïÝ κανÞνες de facto εÝναι ιδÝως:

— ïι νïµïθετικε� ς, κανïνιστικε� ς η� διïικητικε� ς διατÀ-
êεις ενÞς κρÀτïυς µε� λïυς ïι ïπïÝες παραπε� µπïυν
εÝτε σε τεøνικε� ς πρïδιαγραæε� ς η� Àλλες απαιτη� σεις
εÝτε σε επαγγελµατικïυ� ς κω� δικες η� κω� δικες ïρθη� ς
πρακτικη� ς πïυ µε τη σειρÀ τïυς παραπε� µπïυν σε
τεøνικε� ς πρïδιαγραæε� ς η� Àλλες απαιτη� σεις και των
ïπïÝων η τη� ρηση απïτελεÝ τεκµη� ριï πιστÞτητας
πρïς τις πρïδιαγραæε� ς πïυ ïρÝúïυν ïι ως Àνω
νïµïθετικε� ς, κανïνιστικε� ς η� διïικητικε� ς διατÀêεις,

— ïι εκïυ� σιες συµæωνÝες στις ïπïÝες η δηµÞσια αρøη�
εÝναι συµâαλλÞµενï µε� ρïς και ïι ïπïÝες απïσκï-
πïυ� ν στην τη� ρηση, πρïς τï δηµÞσιï συµæε� ρïν,
των τεøνικω� ν πρïδιαγραæω� ν η� Àλλων απαιτη� σεων.
Εêαιρïυ� νται ïι συγγραæε� ς υπïøρεω� σεων των
δηµïσÝων συµâÀσεων,

— ïι τεøνικε� ς πρïδιαγραæε� ς η� Àλλες απαιτη� σεις, πïυ
συνδε� ïνται µε æïρïλïγικÀ η� ïικïνïµικÀ µε� τρα και
επηρεÀúïυν την κατανÀλωση πρïϊÞντων εν-
θαρρυ� νïντας την τη� ρηση των τεøνικω� ν αυτω� ν πρï-
διαγραæω� ν η� Àλλων απαιτη� σεων. Εêαιρïυ� νται ïι
τεøνικε� ς πρïδιαγραæε� ς η� Àλλες απαιτη� σεις πïυ
ε� øïυν σøε� ση µε τα εθνικÀ συστη� µατα κïινωνικη� ς
ασæÀλισης.

Καλυ� πτïνται ïι τεøνικïÝ κανÞνες πïυ θεσπÝúïυν ïι
αρøε� ς πïυ ïρÝúïνται απÞ τα κρÀτη µε� λη και περιλαµ-
âÀνïνται σε κατÀλïγï πïυ ε� πρεπε να καταρτÝσει η
Επιτρïπη� πριν απÞ την 1η ΙïυλÝïυ 1995 στα πλαÝσια
της επιτρïπη� ς τïυ Àρθρïυ 5.

Ã κατÀλïγïς αυτÞς θα τρïπïπïιηθεÝ µε την Ýδια
διαδικασÝα.

10. «Σøε� διï τεøνικïυ� κανÞνα»: τï κεÝµενï µιας τεøνικη� ς
πρïδιαγραæη� ς η� Àλλης απαÝτησης, συµπεριλαµâανï-
µε� νων των διïικητικω� ν διατÀêεων, πïυ εκπïνεÝται
πρïκειµε� νïυ η τεøνικη� αυτη� πρïδιαγραæη� η� απαÝτηση
να καθιερωθεÝ αµε� σως η� εν τε� λει ως τεøνικÞς κανÞνας,
και τï ïπïÝï, δεδïµε� νïυ Þτι âρÝσκεται σε πρïπαρα-
σκευαστικÞ στÀδιï, µπïρεÝ να υπïστεÝ ïυσιαστικε� ς
τρïπïλïγÝες.

Η παρïυ� σα ïδηγÝα δεν ισøυ� ει για τα µε� τρα πïυ τα κρÀτη
µε� λη κρÝνïυν αναγκαÝα στï πλαÝσιï της συνθη� κης πρïκεÝ-
µενïυ να εêασæαλÝσïυν την πρïστασÝα τïυ κïινïυ� , και
ιδιαÝτερα των εργαúïµε� νων, κατÀ τη øρη� ση πρïϊÞντων,
εæÞσïν τα µε� τρα αυτÀ δεν επηρεÀúïυν τα πρïϊÞντα.

Íρθρï 2

1. Η Επιτρïπη� και ïι ïργανισµïÝ τυπïπïÝησης πïυ αναæε� -
ρïνται στα παραρτη� µατα I και II ενηµερω� νïνται σøετικÀ
µε τα νε� α θε� µατα για τα ïπïÝα ïι εθνικïÝ ïργανισµïÝ πïυ
αναæε� ρïνται στï παρÀρτηµα II απïæασÝúïυν, εντÀσσïντÀς
τα στï πρÞγραµµα τυπïπïÝησης, να θεσπÝσïυν ε� να πρÞ-
τυπï η� να τρïπïπïιη� σïυν τï η� δη υæιστÀµενï πρÞτυπï,
εκτÞς εÀν πρÞκειται για αυτïυ� σια, η� ισïδυ� ναµη µεταæïρÀ
ενÞς διεθνïυ� ς η� ευρωπαϊκïυ� πρïτυ� πïυ.

2. Στις πληρïæïρÝες της παραγρÀæïυ 1, αναæε� ρεται ιδÝως
εÀν τï πρÞτυπï:

— απïτελεÝ µη ισïδυ� ναµη µεταæïρÀ ενÞς διεθνïυ� ς πρï-
τυ� πïυ,

— απïτελεÝ νε�ï εθνικÞ πρÞτυπï,

— απïτελεÝ τρïπïπïÝηση ενÞς εθνικïυ� πρïτυ� πïυ.

Η Επιτρïπη� µπïρεÝ, αæïυ� úητη� σει τη γνω� µη της επιτρïπη� ς
πïυ αναæε� ρεται στï Àρθρï 5, να καθïρÝúει κανÞνες κωδι-
κïπïιηµε� νης παρïυσÝασης των πληρïæïριω� ν αυτω� ν, κα-
θω� ς και σøε�διï και κριτη� ρια συ� µæωνα µε τα ïπïÝα θα
υπïâÀλλïνται ïι πληρïæïρÝες πρïκειµε� νïυ να διευκïλυ� νε-
ται η αêιïλÞγηση� τïυς.

3. Η Επιτρïπη� µπïρεÝ να úητÀ τη γνωστïπïÝηση των
πρïγραµµÀτων τυπïπïÝησης, εν µε�ρει η� εν Þλω.

Η Επιτρïπη� θε� τει τις πληρïæïρÝες αυτε� ς στη διÀθεση των
κρατω� ν µελω� ν, υπÞ µïρæη� πïυ να επιτρε� πει την αêιïλÞγη-
ση και τη συ� γκριση των διαæÞρων πρïγραµµÀτων.

4. Η Επιτρïπη� τρïπïπïιεÝ ενδεøïµε� νως τï παρÀρτηµα II,
µε âÀση τις γνωστïπïιη� σεις των κρατω� ν µελω� ν.

5. Τï Συµâïυ� λιï απïæασÝúει, µετÀ απÞ πρÞταση της Επι-
τρïπη� ς, για κÀθε τρïπïπïÝηση τïυ παραρτη� µατïς I.
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Íρθρï 3

Ãι ïργανισµïÝ τυπïπïÝησης πïυ αναæε� ρïνται στα παραρ-
τη� µατα I και II καθω� ς και η Επιτρïπη� , λαµâÀνïυν, κατÞ-
πιν αιτη� σεω� ς τïυς, τα σøε�δια πρïτυ� πων και ενηµερω� νïνται
απÞ τïν αρµÞδιï ïργανισµÞ για τη συνε� øεια πïυ δÝνεται
στις τυøÞν παρατηρη� σεις τïυς επÝ των σøεδÝων αυτω� ν.

Íρθρï 4

1. Τα κρÀτη µε� λη λαµâÀνïυν τα κατÀλληλα µε� τρα ω� στε ïι
εθνικïÝ τïυς ïργανισµïÝ τυπïπïÝησης:

— να γνωστïπïιïυ� ν τις πληρïæïρÝες πïυ πρïâλε� πïνται
απÞ τα Àρθρα 2 και 3,

— να δÝνïυν στη δηµïσιÞτητα τα σøε� δια πρïτυ� πων, ε� τσι
ω� στε να µπïρïυ� ν να συγκεντρω� νïνται και παρατηρη� -
σεις απÞ ενδιαæερÞµενα µε� ρη εγκατεστηµε� να σε Àλλα
κρÀτη µε� λη,

— να παραøωρïυ� ν στïυς Àλλïυς ïργανισµïυ� ς πïυ ανα-
æε� ρïνται στï παρÀρτηµα II τï δικαÝωµα να συµµετε� -
øïυν παθητικÀ η� ενεργÀ (µε την απïστïλη� παρατηρη-
τïυ� ) στις πρïγραµµατιúÞµενες εργασÝες,

— να µην αντιτÝθενται στην εêε� ταση, σε ευρωπαϊκÞ επÝπε-
δï και συ� µæωνα µε τïυς κανÞνες των ευρωπαϊκω� ν
ïργανισµω� ν τυπïπïÝησης, ενÞς θε� µατïς τυπïπïÝησης
τïυ πρïγρÀµµατïς εργασÝας τïυς, και να µην πραγµα-
τïπïιïυ� ν ενε� ργειες πïυ θα µπïρïυ� σαν να πρïδικÀσïυν
τη λη� ψη σøετικη� ς απÞæασης.

2. Τα κρÀτη µε� λη απε� øïυν, ιδÝως, απÞ κÀθε πρÀêη ανα-
γνω� ρισης, ε� γκρισης τυ� πïυ η� ε� µµεσης øρη� σης ενÞς εθνικïυ�
πρïτυ� πïυ πïυ ε� øει εγκριθεÝ κατÀ παρÀâαση των Àρθρων 2
και 3 και της παραγρÀæïυ 1 τïυ παρÞντïς Àρθρïυ.

Íρθρï 5

Ιδρυ� εται µÞνιµη επιτρïπη� απïτελïυ� µενη απÞ εκπρïσω� -
πïυς των κρατω� ν µελω� ν, ïι ïπïÝïι µπïρïυ� ν να υπïâïη-
θïυ� νται απÞ εµπειρïγνω� µïνες η� συµâïυ� λïυς. Την πρïε-
δρÝα ασκεÝ ï εκπρÞσωπïς της Επιτρïπη� ς.

Η επιτρïπη� καταρτÝúει τïν εσωτερικÞ κανïνισµÞ της.

Íρθρï 6

1. Η επιτρïπη� συνεδριÀúει, τïυλÀøιστïν δυ� ï æïρε� ς τï
øρÞνï, µε τïυς αντιπρïσω� πïυς των ïργανισµω� ν τυπïπïÝη-
σης πïυ αναæε�ρïνται στα παραρτη� µατα I και II.

2. Η Επιτρïπη� υπïâÀλλει στην επιτρïπη� ε� κθεση σøετικÀ
µε τη θε� ση σε εæαρµïγη� και τη λειτïυργÝα των διαδικασιω� ν
πïυ αναæε� ρïνται στην παρïυ� σα ïδηγÝα, καθω� ς και πρïτÀ-
σεις πïυ απïσκïπïυ� ν στην εêÀλειψη των υæιστÀµενων η�
πρïâλεπÞµενων εµπïδÝων κατÀ τις συναλλαγε� ς.

3. Η Επιτρïπη� λαµâÀνει θε� ση ως πρïς τις ανακïινω� σεις
και πρïτÀσεις πïυ αναæε� ρïνται στην παρÀγραæï 2, και
συγκεκριµε� να µπïρεÝ να πρïτρε� ψει σøετικÀ την Επιτρïπη� :

— να καλε� σει τïυς ευρωπαϊκïυ� ς ïργανισµïυ� ς τυπïπïÝη-
σης να εκπïνη� σïυν ε� να ευρωπαϊκÞ πρÞτυπï µε� σα σε
τακτη� πρïθεσµÝα,

— να æρïντÝσει ω� στε, εæÞσïν øρειÀúεται, και πρïκειµε� νïυ
να απïæευøθεÝ ï κÝνδυνïς των εµπïδÝων κατÀ τις
συναλλαγε� ς, να απïæασÝσïυν τα ενδιαæερÞµενα κρÀτη
µε� λη σε µια πρω� τη æÀση µεταêυ� τïυς για τα κατÀλληλα
µε� τρα,

— να λÀâει κÀθε κατÀλληλï µε� τρï,

— να εντïπÝσει τïυς τïµεÝς για τïυς ïπïÝïυς απïδεικνυ� ε-
ται αναγκαÝα η εναρµÞνιση και ανÀληψη, ενδεøïµε� νως,
των κατÀλληλων εργασιω� ν εναρµÞνισης σε ε� να συγκε-
κριµε� νï τïµε� α.

4. Η Επιτρïπη� ïæεÝλει να úητεÝ τη γνω� µη της επιτρïπη� ς:

α) πριν απÞ κÀθε τρïπïπïÝηση των καταλÞγων πïυ περιε� -
øïνται στα παραρτη� µατα I και II (Àρθρï 2 παρÀγρα-
æïς 1)¯

â) κατÀ την κατÀρτιση των κανÞνων κωδικïπïιηµε� νης
παρïυσÝασης των πληρïæïριω� ν και τïυ σøεδÝïυ και
των κριτηρÝων, συ� µæωνα µε τα ïπïÝα θα πρε� πει να
υπïâÀλλïνται τα πρïγρÀµµατα τυπïπïÝησης (Àρθρï 2
παρÀγραæïς 2)¯

γ) κατÀ την επιλïγη� τïυ πρακτικïυ� συστη� µατïς πïυ θα
πρε� πει να εæαρµïσθεÝ για την ανταλλαγη� πληρïæï-
ριω� ν, πïυ πρïâλε� πει η παρïυ� σα ïδηγÝα, και των τρï-
πïπïιη� σεων πïυ θα πρε�πει, ενδεøïµε� νως, να γÝνïυν σ’
αυτÞ¯

δ) κατÀ την επανεêε� ταση της λειτïυργÝας τïυ συστη� µατïς,
πïυ θε� τει σε εæαρµïγη� η παρïυ� σα ïδηγÝα¯

ε) για τις αιτη� σεις πïυ απευθυ� νïνται στïυς ïργανισµïυ� ς
τυπïπïÝησης πïυ αναæε� ρïνται στην παρÀγραæï 3
πρω� τη περÝπτωση.

5. Η Επιτρïπη� µπïρεÝ να úητεÝ τη γνω� µη της επιτρïπη� ς
για κÀθε πρïσøε� διï τεøνικïυ� κανÞνα πïυ λαµâÀνει.

6. Η επιτρïπη� µπïρεÝ, αν τï úητη� σει ï πρÞεδρÞς της η� ε� να
κρÀτïς µε� λïς, να επιληæθεÝ κÀθε úητη� µατïς πïυ αæïρÀ
την εæαρµïγη� της παρïυ� σας ïδηγÝας.

7. Ãι εργασÝες της επιτρïπη� ς και ïι πληρïæïρÝες πïυ της
διαâιâÀúïνται εÝναι εµπιστευτικε� ς.

ΩστÞσï, η επιτρïπη� και ïι εθνικε� ς αρøε� ς µπïρïυ� ν, λαµâÀ-
νïντας τις αναγκαÝες πρïæυλÀêεις, να πρïσæευ� γïυν στην
πραγµατïγνωµïσυ� νη æυσικω� ν η� νïµικω� ν πρïσω� πων πïυ
µπïρïυ� ν να ανη� κïυν στïν ιδιωτικÞ τïµε� α.
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Íρθρï 7

1. Τα κρÀτη µε� λη λαµâÀνïυν Þλα τα κατÀλληλα µε� τρα για
να εêασæαλÝσïυν Þτι, κατÀ την εκπÞνηση ενÞς ευρωπαϊκïυ�
πρïτυ� πïυ, Þπως αναæε� ρεται στï Àρθρï 6 παρÀγραæïς 3
πρω� τη περÝπτωση, η� µετÀ την ε� γκριση� τïυ, ïι εθνικïÝ τïυς
ïργανισµïÝ τυπïπïÝησης δεν πρïâαÝνïυν σε καµÝα ενε� ρ-
γεια η ïπïÝα µπïρεÝ να âλÀψει την επιδιωκÞµενη εναρµÞνι-
ση, και ιδÝως, δεν δηµïσιευ� ïυν στï δεδïµε� νï τïµε� α νε� ï η�
αναθεωρηµε� νï εθνικÞ πρÞτυπï πïυ δεν εÝναι πλη� ρως
συ� µæωνï πρïς υæιστÀµενï ευρωπαϊκÞ πρÞτυπï.

2. Η παρÀγραæïς 1 δεν ισøυ� ει για τις εργασÝες των ïργα-
νισµω� ν τυπïπïÝησης ïι ïπïÝες αναλαµâÀνïνται υ� στερα
απÞ αÝτηση των δηµÞσιων αρøω� ν πρïκειµε� νïυ να καταρ-
τισθïυ� ν τεøνικïÝ κανïνισµïÝ η� πρÞτυπα για καθïρισµε� να
πρïϊÞντα µε στÞøï την κατÀρτιση τεøνικïυ� κανÞνα για τα
πρïϊÞντα αυτÀ.

Τα κρÀτη µε� λη ανακïινω� νïυν στην Επιτρïπη� , συ� µæωνα µε
τï Àρθρï 8 παρÀγραæïς 1, κÀθε αÝτηση απÞ τις αναæερÞ-
µενες στï πρïηγïυ� µενï εδÀæιï ως σøε� διï τεøνικïυ� κανÞνα
και σηµειω� νïυν τïυς λÞγïυς πïυ δικαιïλïγïυ� ν την κατÀρ-
τιση� τïυ.

Íρθρï 8

1. Με την επιæυ� λαêη τïυ Àρθρïυ 10, τα κρÀτη µε� λη
γνωστïπïιïυ� ν πÀραυτα στην Επιτρïπη� κÀθε σøε� διï τεøνι-
κïυ� κανÞνα, εκτÞς εÀν πρÞκειται απλω� ς για αυτïυ� σια
µεταæïρÀ ενÞς διεθνïυ� ς η� ευρωπαϊκïυ� πρïτυ� πïυ, ïπÞτε
αρκεÝ µια απλη� πληρïæÞρηση ως πρïς τï συγκεκριµε� νï
πρÞτυπï¯ επÝσης, απευθυ� νïυν στην Επιτρïπη� κïινïπïÝηση
σøετικÀ µε τïυς λÞγïυς για τïυς ïπïÝïυς εÝναι αναγκαÝα η
θε� σπιση ενÞς τε� τïιïυ τεøνικïυ� κανÞνα, εκτÞς εÀν ïι λÞγïι
αυτïÝ συνÀγïνται η� δη απÞ τï Ýδιï τï σøε� διï.

ΕÀν øρειαστεÝ, τα κρÀτη µε� λη κïινïπïιïυ� ν ταυτïøρÞνως —
εÀν δεν τï ε� øïυν η� δη διαâιâÀσει µε κÀπïια πρïηγïυ� µενη
γνωστïπïÝηση� τïυς — τï κεÝµενï των âασικω� ν, νïµïθετι-
κω� ν και κανïνιστικω� ν διατÀêεων πïυ αæïρïυ� ν κατÀ κυ� ριï
και Àµεσï τρÞπï τïν τεøνικÞ κανÞνα, εæÞσïν η γνω� ση τïυ
κειµε� νïυ αυτïυ� εÝναι αναγκαÝα για να εκτιµηθεÝ η εµâε� λεια
τïυ σøεδÝïυ τεøνικïυ� κανÞνα.

Τα κρÀτη µε� λη πρïâαÝνïυν σε νε� α γνωστïπïÝηση υπÞ τïυς
ανωτε� ρω Þρïυς εæÞσïν επιæε� ρïυν σηµαντικε� ς τρïπïπïιη� -
σεις στï σøε� διï αυτÞ µε απïτε� λεσµα να τρïπïπïιεÝται τï
πεδÝï εæαρµïγη� ς τïυ, να συντïµευ� εται τï αρøικÞ øρïνï-
διÀγραµµα εæαρµïγη� ς, να πρïστÝθενται πρïδιαγραæε� ς η�
απαιτη� σεις η� να καθÝστανται πιï αυστηρε� ς ïι εν λÞγω
πρïδιαγραæε� ς η� απαιτη� σεις.

ΕιδικÞτερα, Þταν τï σøε� διï τεøνικïυ� κανÞνα αæïρÀ τïν
περιïρισµÞ της διÀθεσης στï εµπÞριï η� της øρη� σης µιας
ïυσÝας, ενÞς παρασκευÀσµατïς η� ενÞς øηµικïυ� πρïϊÞντïς,
συν τïις Àλλïις και για λÞγïυς δηµÞσιας υγεÝας και πρï-
στασÝας των καταναλωτω� ν η� τïυ περιâÀλλïντïς, τα κρÀτη
µε� λη γνωστïπïιïυ� ν επÝσης εÝτε περÝληψη, εÝτε, στï µε� τρï

πïυ εÝναι διαθε� σιµες ïι σøετικε� ς πληρïæïρÝες, τα øρη� σιµα
στïιøεÝα πïυ αæïρïυ� ν τη συγκεκριµε� νη ïυσÝα, παρα-
σκευ� ασµα η� πρïϊÞν, καθω� ς και Þσα αæïρïυ� ν τα γνωστÀ
και διαθε� σιµα πρïϊÞντα υπïκατÀστασης. ÃµïÝως γνωστï-
πïιïυ� ν τις αναµενÞµενες επιπτω� σεις τïυ µε� τρïυ στη δηµÞ-
σια υγεÝα και την πρïστασÝα των καταναλωτω� ν και τïυ
περιâÀλλïντïς, συνïδευ� ïντÀς τα µε ανÀλυση των κινδυ� -
νων, διενεργïυµε� νη, Þπïυ συντρε� øει λÞγïς, âÀσει των γενι-
κω� ν αρøω� ν αêιïλÞγησης των κινδυ� νων απÞ øηµικÀ πρïϊÞ-
ντα, Þπως πρïâλε�πεται στï Àρθρï 10 παρÀγραæïς 4 τïυ
κανïνισµïυ� (ΕÃΚ) αριθ. 793/93 (1) για την περÝπτωση η� δη
υæισταµε� νης ïυσÝας η� στï Àρθρï 3 παρÀγραæïς 3 της
ïδηγÝας 67/548/ΕÃΚ (2) για την περÝπτωση νε� ας ïυσÝας.

Η Επιτρïπη� , µÞλις της γνωστïπïιηθïυ� ν τα σøε� δια τεøνικïυ�
κανÞνα και Þλα τα σøετικÀ ε� γγραæα, τα θε� τει υπÞψη των
λïιπω� ν κρατω� ν µελω� ν. ΜπïρεÝ επÝσης να τα υπïâÀλει πρïς
γνωµïδÞτηση στην επιτρïπη� τïυ Àρθρïυ 5, και, ενδεøïµε� -
νως, στην επιτρïπη� πïυ εÝναι αρµÞδια για τïν εν λÞγω
τïµε� α.

Ùταν πρÞκειται για τις τεøνικε� ς πρïδιαγραæε� ς η� Àλλες
απαιτη� σεις πïυ αναæε� ρει τï Àρθρï 1 σηµεÝï 9 δευ� τερï
εδÀæιï τρÝτη περÝπτωση, ïι παρατηρη� σεις η� ïι αιτιïλïγηµε� -
νες γνω� µες της Επιτρïπη� ς η� των κρατω� ν µελω� ν δυ� νανται
να αæïρïυ� ν µÞνïν την πλευρÀ τïυ µε� τρïυ η ïπïÝα ενδεøï-
µε� νως απïτελεÝ εµπÞδιï για τις συναλλαγε� ς και Þøι τη
æïρïλïγικη� η� ïικïνïµικη� τïυ πτυøη� .

2. Η Επιτρïπη� και τα κρÀτη µε� λη µπïρïυ� ν να απευθυ� -
νïυν πρïς τï κρÀτïς µε� λïς πïυ γνωστïπïÝησε σøε� διï
τεøνικïυ� κανÞνα, παρατηρη� σεις πïυ τï εν λÞγω κρÀτïς
µε� λïς θα λÀâει υπÞψη στï µε� τρï τïυ δυνατïυ� , αργÞτερα,
κατÀ την τελικη� διατυ� πωση τïυ τεøνικïυ� κανÞνα.

3. Τα κρÀτη µε� λη γνωστïπïιïυ� ν τï ταøυ� τερï στην Επι-
τρïπη� τï ïριστικÞ κεÝµενï ενÞς τεøνικïυ� κανÞνα.

4. Ãι πληρïæïρÝες πïυ παρε� øïνται δυνÀµει τïυ παρÞντïς
Àρθρïυ δεν εÝναι εµπιστευτικε� ς, εκτÞς εÀν τï úητη� σει
ρητω� ς τï κρÀτïς µε� λïς πïυ πραγµατïπïιεÝ την κïινïπïÝη-
ση. ΚÀθε τε� τïια αÝτηση πρε� πει να αιτιïλïγεÝται.

Αν αυτÞ úητηθεÝ, η επιτρïπη� τïυ Àρθρïυ 5 και ïι εθνικε� ς
διïικη� σεις µπïρïυ� ν, λαµâÀνïντας τις αναγκαÝες πρïæυλÀ-
êεις, να úητη� σïυν πραγµατïγνωµïσυ� νη απÞ æυσικÀ η� νïµι-
κÀ πρÞσωπα πïυ µπïρïυ� ν να ανη� κïυν στïν ιδιωτικÞ
τïµε� α.

(1) ΚανïνισµÞς (ΕÃΚ) αριθ. 793/93 τïυ ΣυµâïυλÝïυ, της 23ης
ΜαρτÝïυ 1993, για την αêιïλÞγηση και τïν ε� λεγøï των κινδυ� -
νων απÞ τις υπÀρøïυσες ïυσÝες (ΕΕ L 84 της 5.4.1993, σ. 1).

(2) ÃδηγÝα 67/548/ΕÃΚ τïυ ΣυµâïυλÝïυ, της 27ης ΙïυνÝïυ 1967,
περÝ πρïσεγγÝσεως των νïµïθετικω� ν, κανïνιστικω� ν και διïικη-
τικω� ν διατÀêεων περÝ ταêινïµη� σεως, συσκευασÝας και επιση-
µÀνσεως των επικÝνδυνων ïυσιω� ν (ΕΕ 196 της 16.8.1967, σ. 1)¯
ïδηγÝα Þπως τρïπïπïιη� θηκε απÞ την ïδηγÝα 92/32/ΕÃΚ (ΕΕ
L 154 της 5.6.1992, σ. 1).
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5. Ùταν σøε� διï τεøνικïυ� κανÞνα απïτελεÝ µε� ρïς µε� τρïυ
τïυ ïπïÝïυ η γνωστïπïÝηση κατÀ τα στÀδια τïυ σøεδÝïυ
πρïâλε�πεται απÞ Àλλες κïινïτικε� ς πρÀêεις, τα κρÀτη µε� λη
µπïρïυ� ν να πρïâαÝνïυν στη γνωστïπïÝηση πïυ αναæε� ρε-
ται στην παρÀγραæï 1, µε âÀση αυτη� την Àλλη πρÀêη,
αναæε�ρïντïς ρητÀ Þτι η γνωστïπïÝηση αυτη� γÝνεται επÝσης
δυνÀµει της παρïυ� σας ïδηγÝας.

Η ε� λλειψη αντÝδρασης απÞ πλευρÀς Επιτρïπη� ς, στï πλαÝ-
σιï της παρïυ� σας ïδηγÝας, για ε� να σøε� διï τεøνικïυ� κανÞνα
δεν πρïδικÀúει την απÞæαση πïυ θα µπïρïυ� σε να ληæθεÝ
στï πλαÝσιï Àλλων κïινïτικω� ν πρÀêεων.

Íρθρï 9

1. Τα κρÀτη µε� λη αναâÀλλïυν την ε� γκριση ενÞς σøεδÝïυ
τεøνικïυ� κανÞνα για τρεις µη� νες απÞ την ηµερïµηνÝα
παραλαâη� ς απÞ την Επιτρïπη� της γνωστïπïÝησης πïυ
αναæε� ρεται στï Àρθρï 8 παρÀγραæïς 1.

2. Τα κρÀτη µε� λη αναâÀλλïυν:

— την ε� γκριση ενÞς σøεδÝïυ τεøνικïυ� κανÞνα υπÞ µïρæη�
εκïυ� σιας συµæωνÝας κατÀ την ε� ννïια τïυ Àρθρïυ 1
σηµεÝï 9 δευ� τερï εδÀæιï δευ� τερη περÝπτωση, για τε� σσε-
ρις µη� νες,

— µε την επιæυ� λαêη των παραγρÀæων 3, 4 και 5, την
ε� γκριση ïπïιïυδη� πïτε Àλλïυ σøεδÝïυ τεøνικïυ� κανÞνα,
για ε� êι µη� νες,

απÞ την ηµερïµηνÝα παραλαâη� ς απÞ την Επιτρïπη� της
γνωστïπïπïÝησης πïυ αναæε� ρεται στï Àρθρï 8 παρÀγρα-
æïς 1, εæÞσïν η Επιτρïπη� η� Àλλï κρÀτïς µε� λïς διατυπω� -
σει, εντÞς τριω� ν µηνω� ν απÞ την ηµερïµηνÝα αυτη� , εµπερι-
στατωµε� νη γνω� µη συ� µæωνα µε την ïπïÝα τï πρïτεινÞµενï
µε� τρï παρïυσιÀúει πτυøε� ς πïυ µπïρïυ� ν να δηµιïυργη� σïυν
εµπÞδια στην ελευ� θερη κυκλïæïρÝα των εµπïρευµÀτων
στα πλαÝσια της εσωτερικη� ς αγïρÀς.

Τï ενδιαæερÞµενï κρÀτïς µε� λïς αναæε�ρει στην Επιτρïπη�
τη συνε� øεια πïυ πρïτÝθεται να δω� σει στις εν λÞγω εµπερι-
στατωµε� νες γνω� µες. Η Επιτρïπη� σøïλιÀúει την αντÝδραση
αυτη� .

3. Τα κρÀτη µε� λη αναâÀλλïυν την ε� κδïση ενÞς σøεδÝïυ
τεøνικïυ� κανÞνα για δω� δεκα µη� νες απÞ την ηµερïµηνÝα
παραλαâη� ς απÞ την Επιτρïπη� της γνωστïπïÝησης πïυ
αναæε� ρεται στï Àρθρï 8 παρÀγραæïς 1, εæÞσïν, εντÞς
τριω� ν µηνω� ν µετÀ την ηµερïµηνÝα αυτη� , η Επιτρïπη� γνω-
στïπïιη� σει την πρÞθεση� της να πρïτεÝνει η� να εκδω� σει, για
τï εν λÞγω θε� µα, ïδηγÝα, κανïνισµÞ η� απÞæαση, συ� µæωνα
µε τï Àρθρï 189 της συνθη� κης.

4. Τα κρÀτη µε� λη αναâÀλλïυν την ε� κδïση ενÞς σøεδÝïυ
τεøνικïυ� κανÞνα για δω� δεκα µη� νες απÞ την ηµερïµηνÝα
παραλαâη� ς απÞ την Επιτρïπη� της γνωστïπïÝησης πïυ
αναæε� ρεται στï Àρθρï 8 παρÀγραæïς 1 εæÞσïν, εντÞς

τριω� ν µηνω� ν µετÀ την ηµερïµηνÝα αυτη� , η Επιτρïπη� γνω-
στïπïιη� σει τη διαπÝστωση� της Þτι τï σøε� διï τεøνικïυ� κανÞ-
να αæïρÀ θε� µα καλυπτÞµενï απÞ πρÞταση ïδηγÝας, κανï-
νισµïυ� η� απÞæασης πïυ ε� øει υπïâληθεÝ στï Συµâïυ� λιï,
συ� µæωνα µε τï Àρθρï 189 της συνθη� κης.

5. ΕÀν τï Συµâïυ� λιï εγκρÝνει κïινη� θε�ση κατÀ τη διÀρ-
κεια της περιÞδïυ status quo πïυ αναæε� ρεται στις παρα-
γρÀæïυς 3 και 4, η περÝïδïς αυτη� θα επεκταθεÝ, µε την
επιæυ� λαêη της παραγρÀæïυ 6, στïυς 18 µη� νες.

6. Ãι υπïøρεω� σεις πïυ αναæε� ρïνται στις παραγρÀæïυς 3,
4 και 5, παυ� ïυν να υæÝστανται εÝτε:

— Þταν η Επιτρïπη� ενηµερω� σει τα κρÀτη µε� λη Þτι δεν
πρïτÝθεται πλε� ïν να πρïτεÝνει η� να εκδω� σει κïινïτικη�
πρÀêη αναγκαστικïυ� øαρακτη� ρα,

— Þταν η Επιτρïπη� ενηµερω� σει τα κρÀτη µε� λη Þτι
απïσυ� ρει την πρÞταση η� τï σøε� διÞ της,

— µε την ε� κδïση κïινïτικη� ς πρÀêης αναγκαστικïυ�
øαρακτη� ρα απÞ τï Συµâïυ� λιï η� απÞ την Επιτρïπη� .

7. Ãι παρÀγραæïι 1 ε� ως 5 δεν ισøυ� ïυν Þταν ε� να κρÀτïς
µε� λïς, για λÞγïυς ε� κτακτης ανÀγκης, πïυ επιâÀλλïνται
απÞ σïâαρη� και απρÞâλεπτη κατÀσταση συνδεÞµενη µε
την πρïστασÝα της υγεÝας των πρïσω� πων και των úω� ων, µε
τη διατη� ρηση της øλωρÝδας η� µε την ασæÀλεια, πρε�πει να
εκπïνη� σει σε πïλυ� συ� ντïµï øρïνικÞ διÀτηµα τεøνικïυ� ς
κανÞνες, πρïκειµε� νïυ να τïυς εκδω� σει και να τïυς θε�σει
σε ισøυ� αµε� σως, øωρÝς να εÝναι δυνατη� η διενε� ργεια δια-
âïυλευ� σεων. Τï κρÀτïς µε� λïς παραθε� τει στη γνωστïπïÝη-
ση πïυ αναæε� ρεται στï Àρθρï 8 την αιτιïλïγÝα τïυ επεÝ-
γïντα øαρακτη� ρα των µε� τρων. Η Επιτρïπη� απïæαÝνεται τï
συντïµÞτερï δυνατÞν σøετικÀ µε τη γνωστïπïÝηση αυτη� .
Σε περÝπτωση καταøρηστικη� ς πρïσæυγη� ς στην ως Àνω
διαδικασÝα, η Επιτρïπη� λαµâÀνει τα ενδεδειγµε� να µε� τρα.
Τï ΕυρωπαϊκÞ Κïινïâïυ� λιï τηρεÝται ενη� µερï απÞ την
Επιτρïπη� .

Íρθρï 10

1. Τα Àρθρα 8 και 9 δεν εæαρµÞúïνται στις νïµïθετικε� ς,
κανïνιστικε� ς η� διïικητικε� ς διατÀêεις των κρατω� ν µελω� ν η�
στις εκïυ� σιες συµæωνÝες µε τις ïπïÝες τα κρÀτη µε� λη:

— συµµïρæω� νïνται πρïς τις κïινïτικε� ς πρÀêεις αναγκα-
στικïυ� øαρακτη� ρα πïυ ε� øïυν ως απïτε� λεσµα την ε� κδï-
ση τεøνικω� ν πρïδιαγραæω� ν,

— τηρïυ� ν τις δεσµευ� σεις πïυ απïρρε� ïυν απÞ µια διεθνη�
συµæωνÝα και ε� øïυν ως απïτε� λεσµα την ε� κδïση κïινω� ν
τεøνικω� ν πρïδιαγραæω� ν στην ΚïινÞτητα,

— κÀνïυν øρη� ση των ρητρω� ν διασæÀλισης πïυ πρïâλε� -
πïνται σε κïινïτικε� ς πρÀêεις αναγκαστικïυ� øαρακτη� -
ρα,



L 204/44 EL ΕπÝσηµη ΕæηµερÝδα των Ευρωπαϊκω� ν Κïινïτη� των 21.7.98

— εæαρµÞúïυν τï Àρθρï 8 παρÀγραæïς 1 της ïδηγÝας
92/59/ΕÃΚ (1),

— εκτελïυ� ν απλω� ς απÞæαση τïυ ∆ικαστηρÝïυ των Ευρω-
παϊκω� ν Κïινïτη� των,

— τρïπïπïιïυ� ν απλω� ς ε� ναν τεøνικÞ κανÞνα κατÀ την
ε� ννïια τïυ Àρθρïυ 1 παρÀγραæïς 9 της παρïυ� σας
ïδηγÝας, κατÞπιν σøετικïυ� αιτη� µατïς της Επιτρïπη� ς,
πρïκειµε� νïυ να αρθεÝ ε� να εµπÞδιï στις συναλλαγε� ς.

2. Τï Àρθρï 9 δεν εæαρµÞúεται στις νïµïθετικε� ς, κανïνι-
στικε� ς και διïικητικε� ς διατÀêεις των κρατω� ν µελω� ν πïυ
πρïâλε� πïυν απαγÞρευση της παραγωγη� ς, εæÞσïν δεν
θε� τïυν εµπÞδια στην ελευ� θερη κυκλïæïρÝα των αγαθω� ν.

3. Τï Àρθρï 9 παρÀγραæïι 3 ε� ως 6 δεν εæαρµÞúεται στις
εκïυ� σιες συµæωνÝες πïυ αναæε� ρïνται στï Àρθρï 1 σηµεÝï
9 δευ� τερï εδÀæιï δευ� τερη περÝπτωση.

4. Τï Àρθρï 9 δεν εæαρµÞúεται στις τεøνικε� ς πρïδιαγρα-
æε� ς η� Àλλες απαιτη� σεις πïυ αναæε� ρïνται στï Àρθρï 1
σηµεÝï 9 δευ� τερï εδÀæιï τρÝτη περÝπτωση.

Íρθρï 11

Η Επιτρïπη� υπïâÀλλει ανÀ διετÝα στï ΕυρωπαϊκÞ Κïινï-
âïυ� λιï, τï Συµâïυ� λιï και την Ãικïνïµικη� και Κïινωνικη�
Επιτρïπη� ε� κθεση σøετικÀ µε τα απïτελε�σµατα της εæαρµï-
γη� ς της παρïυ� σας ïδηγÝας. Ãι εργασÝες τυπïπïÝησης πïυ
ανατÝθενται στïν ΕυρωπαϊκÞ ÃργανισµÞ ΤυπïπïÝησης
συ� µæωνα µε την παρïυ� σα ïδηγÝα καθω� ς και τα στατιστικÀ
στïιøεÝα Þσïν αæïρÀ τις λαµâανÞµενες γνωστïπïιη� σεις
δηµïσιευ� ïνται µÝα æïρÀ ετησÝως, στην ΕπÝσηµη ΕæηµερÝ-
δα των Ευρωπαϊκω� ν Κïινïτη� των.

Íρθρï 12

Ùταν τα κρÀτη µε� λη θεσπÝúïυν τεøνικÞ κανÞνα, ï κανÞνας
αυτÞς περιλαµâÀνει παραπïµπη� στην παρïυ� σα ïδηγÝα η�
συνïδευ� εται απÞ τε� τïια παραπïµπη� κατÀ την ε� πισηµη
δηµïσÝευση� τïυ. Ãι λεπτïµε� ρειες της παραπïµπη� ς αυτη� ς
απïæασÝúïνται απÞ τα κρÀτη µε� λη.

Íρθρï 13

1. Ãι ïδηγÝες και απïæÀσεις πïυ παρατÝθενται στï
παρÀρτηµα III µε� ρïς Α καταργïυ� νται, µε την επιæυ� λαêη
των υπïøρεω� σεων των κρατω� ν µελω� ν σøετικÀ µε τις πρï-
θεσµÝες για τη µεταæïρÀ στï εθνικÞ δÝκαιï πïυ εµæαÝνï-
νται στï παρÀρτηµα III µε� ρïς Β.

2. Ãι αναæïρε� ς στις καταργïυ� µενες ïδηγÝες και απïæÀ-
σεις θεωρïυ� νται Þτι γÝνïνται στην παρïυ� σα ïδηγÝα και
διαâÀúïνται συ� µæωνα µε τïν πÝνακα αντιστïιøÝας πïυ
εµæαÝνεται στï παρÀρτηµα IV.

Íρθρï 14

Η παρïυ� σα ïδηγÝα αρøÝúει να ισøυ� ει την εικïστη� ηµε� ρα
απÞ τη δηµïσÝευση� της στην ΕπÝσηµη ΕæηµερÝδα των
Ευρωπαϊκω� ν Κïινïτη� των.

Íρθρï 15

Η παρïυ� σα ïδηγÝα απευθυ� νεται στα κρÀτη µε� λη.

Λïυêεµâïυ� ργï, 22 ΙïυνÝïυ 1998.

Για τï ΕυρωπαϊκÞ Κïινïâïυ� λιï

Ã ΠρÞεδρïς

J. M. GIL-ROBLES

Για τï Συµâïυ� λιï

Ã ΠρÞεδρïς

J. CUNNINGHAM

(1) ÃδηγÝα 92/59/ΕÃΚ τïυ ΣυµâïυλÝïυ, της 29ης ΙïυνÝïυ 1992, για
τη γενικη� ασæÀλεια των πρïϊÞντων (ΕΕ L 228 της 11.8.1992,
σ. 24).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΕΥΡΩΠΑÏΚÃΙ ÃΡΓΑΝΙΣΜÃΙ ΤΥΠÃΠÃΙΗΣΗΣ

CEN

Ευρωπαϊκη� Επιτρïπη� ΤυπïπïÝησης

CENELEC

Ευρωπαϊκη� Επιτρïπη� Ηλεκτρïτεøνικη� ς ΤυπïπïÝησης

ETSI

ΕυρωπαϊκÞ Ινστιτïυ� τï Τηλεπικïινωνιακω� ν Πρïτυ� πων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΕΘΝΙΚÃΙ ÃΡΓΑΝΙΣΜÃΙ ΤΥΠÃΠÃΙΗΣΗΣ

1. ΒΕΛΓΙÃ

ΙΒΝ/ΒΙΝ
Institut belge de normalisation
Belgisch Instituut voor Normalisatie

CEB/BEC
Comité électrotechnique belge
Belgisch Elektrotechnisch Comité

2. ∆ΑΝΙΑ

DS
Dansk Standard

NTA
Telestyrelsen, National Telecom Agency

3. ΓΕΡΜΑΝΙΑ

DIN
Deutsches Institut für Normung e.V.

DKE
Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE

4. ΕΛΛΑ∆Α

ΕΛÃΤ
ΕλληνικÞς ÃργανισµÞς ΤυπïπïÝησης

5. ΙΣΠΑΝΙΑ

AENOR
Asociación Española de Normalización y Certificación

6. ΓΑΛΛΙΑ

AFNOR
Association française de normalisation

UTE
Union technique de l’électricité — Bureau de normalisation auprès de l’AFNOR

7. ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ

NSAI
National Standards Authority of Ireland

ETCI
Electrotechnical Council of Ireland

8. ΙΤΑΛΙΑ

UNI (1)
Ente nazionale italiano di unificazione

CEI (1)
Comitato elettrotecnico italiano

(1) Ãι ïργανισµïÝ UNI και CEI, σε συνεργασÝα µε τï Istituto Superiore delle Poste e Telecomunicazioni και τï Ministero
dell’Industria, ε� øïυν αναθε� σει τις εργασÝες πïυ εντÀσσïνται στï πλαÝσιï τïυ ETSI στην επιτρïπη� CONCIT (Comitato
Nazionale di Coordinamento per le tecnologie dell’informazione).
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9. ΛÃΥ¥ΕΜΒÃΥΡΓÃ

ITM

Inspection du travail et des mines

SEE

Service de l’énergie de l’État

10. ΚΑΤΩ ÌΩΡΕΣ

NNI

Nederlands Normalisatie instituut

NEC

Nederlands Elektrotechnisch Comité

11. ΑΥΣΤΡΙΑ

ÖN

Österreichisches Normungsinstitut

ÖVE

Österreichischer Verband für Elektrotechnik

12. ΠÃΡΤÃΓΑΛΙΑ

IPQ

Instituto Português de Qualidade

13. ΗΝΩΜΕΝÃ ΒΑΣΙΛΕΙÃ

BSI

British Standards Institution

BEC

British Electrotechnical Committee

14. ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ

SFS

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

Finlands Standardiseringsförbund SFS rf

THK

Telehallintokeskus

Teleförvaltningscentralen

SESKO

Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys SESKIO ry

Finlands Elektrotekniska Standardiseringsförening SESKO rf

15. ΣÃΥΗ∆ΙΑ

SIS

Standardiseringen i Sverige

SEK

Svenska elektriska kommissionen

ITS

Informationstekniska standardiseringen
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΜΕΡÃΣ Α

Καταργïυ� µενες απïæÀσεις και ïδηγÝες

(πïυ αναæε� ρïνται στï Àρθρï 13)

ÃδηγÝα 83/189/ΕÃΚ τïυ ΣυµâïυλÝïυ και ïι διαδïøικε� ς τρïπïπïιη� σεις της

ÃδηγÝα 88/182/ΕÃΚ τïυ ΣυµâïυλÝïυ

ΑπÞæαση 90/230/ΕÃΚ της Επιτρïπη� ς

ΑπÞæαση 92/400/ΕÃΚ της Επιτρïπη� ς

ÃδηγÝα 94/10/ΕΚ τïυ Ευρωπαϊκïυ� ΚïινïâïυλÝïυ και τïυ ΣυµâïυλÝïυ

ΑπÞæαση 96/139/ΕΚ της Επιτρïπη� ς

ΜΕΡÃΣ Β

ΗµερïµηνÝες ενσωµÀτωσης

(πïυ αναæε� ρïνται στï Àρθρï 13)

ÃδηγÝα Λη� êη πρïθεσµÝας για τη µεταæïρÀ στï εθνικÞ δÝκαιï

83/189/ΕÃΚ (ΕΕ L 109 της 26.4.1983, σ. 8) 31.3.1984

88/182/ΕÃΚ (ΕΕ L 81 της 26.3.1988, σ. 75) 1.1.1989

94/10/ΕΚ (ΕΕ L 100 της 19.4.1994, σ. 30) 1.7.1995

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤÃΙÌΙΑΣ

ÃδηγÝα 83/189/ΕÃΚ Παρïυ� σα ïδηγÝα

Íρθρï 1 Íρθρï 1

Íρθρï 2 Íρθρï 2

Íρθρï 3 Íρθρï 3

Íρθρï 4 Íρθρï 4

Íρθρï 5 Íρθρï 5

Íρθρï 6 Íρθρï 6

Íρθρï 7 Íρθρï 7

Íρθρï 8 Íρθρï 8

Íρθρï 9 Íρθρï 9

Íρθρï 10 Íρθρï 10

Íρθρï 11 Íρθρï 11

Íρθρï 12 Íρθρï 12

— Íρθρï 13

— Íρθρï 14

— Íρθρï 15

ΠαρÀρτηµα Ι ΠαρÀρτηµα Ι

ΠαρÀρτηµα ΙΙ ΠαρÀρτηµα ΙΙ

— ΠαρÀρτηµα ΙΙΙ

— ΠαρÀρτηµα IV


