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Πρόγραμμα Εποπτείας της
Αγοράς
Σύμφωνα με τον Κανονισμό
αριθ. 765/2008/ΕΚ τα κράτη μέλη της Ε.Ε. είναι υποχρεωμένα να οργανώνουν και να
πραγματοποιούν εποπτεία
της αγοράς.
Επίσης τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το κοινό είναι
ενήμερο για την ύπαρξη, τις
αρμοδιότητες και την ταυτότητα των εθνικών αρχών εποπτείας της αγοράς, καθώς
και για το πώς μπορεί να
έλθει σε επαφή με τις αρχές
αυτές.
Είμαστε ακόμα σε αναμονή
του προγράμματος εποπτείας
της αγορά για το έτος 2017.
Όπως είχαμε επισημάνει και
σε προηγούμενο τεύχος οι
πολίτες μπορούν να ενημερώνονται μέσω του συστήματος
Rappex για τα επικίνδυνα
προϊόντα που εντοπίστηκαν
εντός της επικράτειας της
Ε.Ε.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Νέα Οδηγία σχετικά με τον Ραδιοεξοπλισμό (RED)
Ως ραδιοεξοπλισμός ορίζετα ι το
ηλ εκτρ ικ ό ή
ηλεκτρονικό προϊόν που
εκούσια εκπέμπει και/ή
λαμβάνει ραδιοκύματα για
σκοπούς ραδιοεπικοινωνίας
και/ή ραδιοπροσδιορισμού,
ή ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό
προϊόν που πρέπει να
συμπληρωθεί με εξάρτημα,
όπως π.χ. κεραία, ώστε
εκούσια να εκπέμπει και/ή
να λαμβάνει ραδιοκύματα
γ ι α
σ κ ο π ο ύ ς
ραδιοεπικοινωνίας και/ή
ραδιοπροσδιορισμού.

Στις 16 Απριλίου 2014, η
Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε
μια νέα δέσμη κανόνων για
τη διάθεση ραδιοεξοπλισμού
στην ευρωπαϊκή αγορά, και
τη θέση τους σε λειτουργία.
Τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να προσαρμόσουν την
εθνική νομοθεσία τους σε

αυτή τη νέα οδηγία για τον
εξοπλισμό Radio (RED)
(2014/53/ΕΕ, που δημοσιεύθηκε στις 22 Μαΐου
2014), και να εφαρμόζουν
τις διατάξεις της από τις 13
Ιουνίου 2016.
Δυστυχώς στην Ελλάδα είμαστε ακόμα σε αναμονή
της ενσωμάτωσης της οδηγίας στο Εθνικό Δίκαιο.
Οι κατασκευαστές που τα
προϊόντα τους ήταν συμβατά με την υφιστάμενη νομοθεσία ( RTTED ή LVD /
EMCD) έχουν προθεσμία
μέχρι τις 13 Ιουνίου 2017
για να συμμορφωθούν με τις
νέες απαιτήσεις.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει
καταρτίσει έναν κατάλογο
των εναρμονισμένων προτύπων, που ανανεώνεται συνεχώς, στην Επίσημη Εφημερί-

δα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι κατασκευαστές που επιλέγουν να κατασκευάσουν
τον εξοπλισμό τους, σύμφωνα με ένα σχετικό εναρμονισμένο πρότυπο, μπορούν να
δηλώσουν τη συμμόρφωση
με την οδηγία και να τοποθετήσουν τον εξοπλισμό
στην αγορά των κρατών
μελών της ΕΕ.
Αν και τα εναρμονισμένα
πρότυπα παρέχουν τεκμήριο
συμμόρφωσης, η εφαρμογή
τους δεν είναι υποχρεωτική.
Οι κατασκευαστές είναι πάντα ελεύθεροι να αποδείξουν στον τεχνικό φάκελο,
ότι ο εξοπλισμός τους πληροί τις βασικές απαιτήσεις
της οδηγίας. Σε αυτή την
περίπτωση όμως, θα πρέπει
να ζητήσουν Εξέταση τύπου
από κοινοποιημένο οργανισμό).

Συνήθεις μη συμμορφώσεις φωτιστικών σωμάτων
Τα νέα της Labor S.A.
Η εταιρία μας, στα πλαίσια
της συνεχούς ανάπτυξης των
δραστηριοτήτων
θα είναι
σύντομα σε θέση να παρέχει
μετρήσεις Φωτισμού / φωτομετρία.
Επίσης αναμένεται η Κοινοποίηση μας ως φορέας για
τις οδηγίες 2014/30/EUEMC και 2014/53/EU - RED

www.labor.gr

Οι δοκιμές σε φωτιστικά
σώματα πραγματοποιούνται
σύμφωνα με την σειρά προτύπων EN 60598.
Η πολυετής εμπειρία μας σε
αυτές τις δοκιμές έχει καταδείξει ότι οι συνηθισμένες μη
συμμορφώσεις είναι οι εξής:
Η μετρούμενη θερμοκρασία
είναι εκτός των ορίων που
σημαίνει είτε ότι η προτεινόμενη ισχύς του λαμπτήρα
που δηλώνεται είναι μεγαλύτερη από ότι θα έπρεπε
είτε ότι η κατασκευή του
φωτιστικού είναι τέτοια

ώστε να αναπτύσσονται
υψηλές θερμοκρασίες, π.χ.
μεγαλύτερη από 90 οC στα
καλώδια.
Στα φωτιστικά Κλάσης Ι δεν
υπάρχει συνέχεια γείωσης
σε όλα τα μέρη, π.χ. στην
μεταλλική αλυσίδα.
Στα φωτιστικά Κλάσης ΙΙ
δεν υπάρχει διπλή μόνωση
σε όλα τα απαιτούμενα
σημεία π.χ. η διπλή μόνωση
του καλωδίου συνήθως
μετατρέπεται σε βασική
κοντά στη σύνδεση με τη
λυχνιολαβή.

Το γυαλί των φωτιστικών
πρέπει να είναι ανθεκτικό
σε κρούσεις συγκεκριμένης ενέργειας, π.χ. 0,2
Joule.
Ο ακροδέκτης (κλέμα
σύνδεσης) δεν είναι στερεωμένος στο φωτιστικό.
Η σήμανση δεν είναι ορατή από τον χρήστη όταν
γίνεται αλλαγή των λαμπτήρων και τοποθετείται
σε σημείο που καλύπτεται
μετά την τοποθέτηση.

