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2014/30/ES – svarbios datos
• Paskelbta 2014 m. kovo 29 d.
(aštuonių produktų harmonizavimo
direktyvų paketas, pagal 2008 ‘New
Legislative Framework’ NLF)
• Įsigalioja 2014 balandžio 18 d. (20
dienų po paskelbimo)
• Perkėlimo pabaiga 2016 m. balandžio
19 d. MS turi priimti ir paskelbti teisės
aktus, techninius reglamentus
atitinkančius EMCD
• Taikymo pradžia - 2016 m. balandžio
20 d. Direktyva 2004/108/EB
panaikinama.
Pereinamasis laikotarpis nenumatytas!
2016 m. birželio 20 d.
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Trečiasis EMS Reglamentas
• Paskelbtas TAR 2016 m.
balandžio 11 d. - RRT direktoriaus
įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos
ryšių reguliavimo tarnybos
direktoriaus 2006 m. gruodžio 15 d.
įsakymo Nr. 1V-1328 „Dėl
Elektromagnetinio suderinamumo
techninio reglamento patvirtinimo“
pakeitimo“ https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/b6468c80ffd211
e5b9699b2946305ca6

• Įsigalioja 2016 balandžio 20 d.

Iki 2016 m. birželio 10 d. apie
EMS direktyvos įgyvendinimą
EK notifikavo 13 MS!

LIETUVOS RESPUBLIKOS
RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS
2006 M. GRUODŽIO 15 D. ĮSAKYMO NR. 1V-1328 „DĖL ELEKTROMAGNETINIO
SUDERINAMUMO TECHNINIO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2016 m. balandžio 11 d. Nr. 1V-427
Vilnius
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 44 straipsniu ir
įgyvendindamas 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/30/ES dėl
valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo (nauja redakcija)
(OL 2014 L 96, p. 79):
1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2006 m. gruodžio
15 d. įsakymą Nr. 1V-1328 „Dėl Elektromagnetinio suderinamumo techninio reglamento
patvirtinimo“:
1.1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:
„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 5
punktu, 10 straipsnio 1 ir 2 punktais, 44 straipsniu ir įgyvendindamas 2014 m. vasario 26 d. Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/30/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su
elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo (nauja redakcija) (OL 2014 L 96, p. 79):“.
1.2. Pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintą Elektromagnetinio suderinamumo techninį
reglamentą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).
2. N u s t a t a u, kad:
2.1. šis įsakymas įsigalioja 2016 m. balandžio 20 d.;
2.2. įrenginiai, atitinkantys šio įsakymo 1.2 papunktyje nurodyto Elektromagnetinio
suderinamumo techninio reglamento, galiojusio iki 2016 m. balandžio 19 d., reikalavimus, gali būti
tiekiami rinkai ir (arba) pradedami eksploatuoti, jeigu jie buvo pateikti rinkai iki 2016 m. balandžio
19 d.
3. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti Teisės aktų registre.

Direktorius

Feliksas Dobrovolskis

2016 m. birželio 20 d.
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Pagrindiniai skirtumai 2004/108/EB
•
•
•
•
•
•

Taikymo sritis (1 skyrius)
Terminai (1 skyrius)
Ekonominės veiklos vykdytojų pareigos (2 skyrius)
Įrenginio atitiktis (procedūros) (3 skyrius)
Įrenginio atitiktis (dokumentai) (3 skyrius)
Reikalavimai notifikuojančioms ir notifikuotosioms įstaigoms
(4 skyrius)
• Sąjungos rinkos priežiūra (5 skyrius)
• Sąjungos apsaugos procedūra ir formali neatitiktis (5 skyrius)
• Komiteto procedūra (6 skyrius)
Darnieji standartai aparatams dėl naujos EMCD taikymo nesikeičia
2016 m. birželio 20 d.
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Taikymo sritis
EMCD reglamentuoja įrenginių (aparatų arba stacionariosios
aparatūros) elektromagnetinį suderinamumą t.y. Reglamentas
taikomas elektriniams ir elektroniniams įrenginiams ir yra
privalomas
visiems
ekonominės
veiklos
vykdytojams,
paskelbtosioms įstaigoms
EMCD nereglamentuoja įrenginių saugos!
• Ji nereglamentuoja asmenų ir naminių gyvūnų saugos bei nuosavybės
apsaugos
• Ji nereglamentuoja asmenų sveikatos apsaugos (pvz. dėl EM laukų
poveikio, impulsų ar ESD)
EMCD taikymo sritis nepakito, bet nuo 2016 m. birželio 13 d. atsiranda
tam tikri pokyčiai
2016 m. birželio 20 d.
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EMS Techninis reglamentas netaikomas
Reglamentas netaikomas:
•
•
•
•

•

įrenginiams, kuriems taikomas Radijo ryšio įrenginių techninis
reglamentas
aviacijos produktams, dalims ir prietaisams
radijo mėgėjų naudojamiems radijo ryšio įrenginiams, išskyrus atvejus,
kai šie radijo ryšio įrenginiai tiekiami rinkai
įrenginiams, kurie dėl savo fizinių charakteristikų pobūdžio negali sukelti
elektromagnetinių trikdžių ir veikia be nepriimtino pablogėjimo dėl
elektromagnetinių trikdžių
įrenginiams, kuriems vienas ar keli esminiai reikalavimai yra detaliau
nustatyti kituose Europos Sąjungos teisės aktuose
Reglamento reikalavimų neatitinkantys įrenginiai gali būti eksponuojami ir (arba) demonstruojami prekių
mugėse, parodose ar panašiuose renginiuose, jei tokie įrenginiai yra pažymėti matomu ženklu, aiškiai
nurodančiu, kad jie negali būti tiekiami rinkai ir (ar) pradėti eksploatuoti, kol neatitiks Reglamento reikalavimų
2016 m. birželio 20 d.
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Pokyčiai įsigaliojus RED
Nuo 2016 m. birželio 13 d. kai kurie gaminiai (transliuojamų laidų
imtuvai, siųstuvai <9 kHz) keliasi iš EMCD į RED.
2 mėnesius (2016.04.20 – 2016.06.13) šie gaminiai turi atitikti
naujas EMCD & LVD.
RED nustatytas 1 metų pereinamasis laikotarpis. Nuo 2016 m.
birželio 13 d. šiems gaminiams gali būti taikoma EMCD arba
RED. Po 2017 m. birželio 13 d. taikoma tik RED.
Telekomunikacijų galiniams įrenginiams, neturintiems radijo
funkcijos (pavyzdžiui: biuro telefonų stotys, laidiniai telefonai,
fakso aparatai, maršrutų parinktuvai, namų PLC įranga ir pan.)
nuo 2016 m. birželio 13 d. taikoma EMCD.
Šiuo atveju nėra pereinamojo laikotarpio!

2016 m. birželio 20 d.
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Pereinamasis laikotarpis
‘SENOJI’

‘NAUJOJI’

EMCD

EMCD

EMCD

Transliacijų imtuvai,
siųstuvai <9 kHz

R&TTED

Telekomunikacijų
galiniai įrenginiai

R&TTED

Radijo įrenginiai
kuriems taikoma
R&TTED

RED

EMCD

RED

2016 balandžio 20

2016 birželio 13

2017 birželio 13

2016 m. birželio 20 d.
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Radijo įranga aparato viduje = RED
Kai ne radijo gaminys turi integruotą radijo
modulį, produkto atskiroms dalims nebegalima
taikyti atskirų direktyvų (t.y. 1999/5/EB 10.2
punktas: Siekdamas įrodyti, kad prietaisas
atitinka esminius reikalavimus, nurodytus 3
straipsnio 1 dalies a ir b punktuose, gamintojas,
užuot taikęs toliau nustatytas procedūras, savo
nuožiūra gali taikyti atitinkamai Direktyvoje
73/23/EEB ir Direktyvoje 89/336/EEB nustatytas
procedūras – nebegalioja).

+

= RED
2014/53/EU

EMCD + LVD

RED
2016 m. birželio 20 d.
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Direktyvų taikymas
Svarbu parinkti tinkamą direktyvą elektriniams ir elektroniniams gaminiams

RED 2014/53/EU
Centrinio šildymo blokas
su bevieliu termostatu

Centrinio šildymo blokas su laidiniu t.

Stalinis PC su Wifi

Stalinis PC su kabeliniu LAN

MP3 grotuvas su radiju

MP3 grotuvas be radijo f-jos

EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU
2016 m. birželio 20 d.
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Nauji terminai
• Aparatas – kaip atskiras gaminys rinkai tiekiamas prietaisas ar
prietaisų derinys... (anksčiau: esantis prekyboje kaip atskiras
funkcinis vienetas) - (2.2) *
• Tiekimas rinkai - “making available on the market” - (2.24)
• Pateikimas rinkai - “placing on the market” - (2.19)
• Ekonominės veiklos vykdytojai – “economic operators”
gamintojas, įgaliotasis atstovas, importuotojas ir platintojas - (2.10)
• Darnusis standartas - (2.8)
• Atitikties įvertinimo įstaiga – (2.4)
• Nacionalinė akreditacijos įstaiga – (2.17)
• Atšaukimas – “recall” (2.6)
• Pašalinimas - “withdrawal” (2.18)
* komponentams arba sudėtinėms dalims, skirtiems tam, kad juos į aparatą įmontuotų galutinis naudotojas +
kilnojamajai aparatūrai - taikomi aparatams nustatyti reikalavimai.
2016 m. birželio 20 d.
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Ekonominės veiklos vykdytojų pareigos
-

Gamintojai: užtikrina ER, parengia TD, atlieka atitikties įvertinimo procedūrą, DoC,
CE, saugo DoC ir TD 10 metų; aparato identifikavimas, pavadinimas ir pašto adresas,
instrukcijos, taisomosios priemonės, pateikia Tarnybai visą informaciją ir dokumentus,
bendradarbiauja su Tarnyba.

Europos Sąjungoje įsisteigę fiziniai arba juridiniai asmenys:
- Įgaliotieji atstovai: žymi CE, DoC (jei tai nurodyta jo įgaliojime), saugo DoC ir TD 10
metų, pateikia Tarnybai visą informaciją ir dokumentus, bendradarbiauja su Tarnyba;
- Importuotojai: pateikti rinkai atitinkančius Reglamento reikalavimams aparatus,
užtikrinti, kad gamintojas būtų atlikęs procedūras (atitikties vertinimą,TD, DoC, CE,
identifikaciją, pavadinimas ir pašto adresas), savo pavadinimą ir pašto adresą,
instrukcijos, aparato laikymo ir transportavimo sąlygos, saugo DoC ir TD 10 metų,
pateikia Tarnybai visą informaciją ir dokumentus, bendradarbiauja su Tarnyba.
- Platintojai: prieš tiekiant aparatą rinkai, patikrinti: CE, instrukcijas, identifikavimą,
gamintojo ir importuotojo pavadinimas ir pašto adresas. Užtikrina aparato laikymo ir
transportavimo sąlygos, taisomosios priemonės, pateikia Tarnybai visą informaciją ir
dokumentus, bendradarbiauja su Tarnyba.

2016 m. birželio 20 d.
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Gamintojų pareigos ir identifikavimas
Atvejis, kai importuotojams ar platintojams tenka gamintojų
pareigos (19 str.):
• Jei importuotojas arba platintojas aparatą pateikia rinkai savo
vardu ar naudodamas savo prekės ženklą arba taip pakeičia jau
pateiktą rinkai aparatą, kad gali pasikeisti jo atitiktis Reglamento
reikalavimams, toks importuotojas arba platintojas laikomas
gamintoju ir įgyja gamintojo pareigas.
Identifikavimas (20 str.):
• Ekonominės veiklos vykdytojai privalo (10 metų), Tarnybai
pareikalavus, pateikti informaciją apie:
•
•

(a) kiekvieną ekonominės veiklos vykdytoją, kuris jiems pateikė aparatą;
(b) kiekvieną ekonominės veiklos vykdytoją, kuriam jie pateikė aparatą.

2016 m. birželio 20 d.
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Atitikties vertinimo procedūros
Aparatų atitiktis esminiams reikalavimams įvertinama taikant bet kurią iš šių
atitikties įvertinimo procedūrų.
Įvairios atitikties vertinimo procedūros pagal ‚naujojo požiūrio‘ ES direktyvas
skirstomos į aštuonis ‚modulius‘.

2016 m. birželio 20 d.
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Atitikties vertinimas pagal EMS Reglamentą
23 str. – atitikties vertinimo procedūros aparatams:
Aparatų atitiktis esminiams reikalavimams įvertinama taikant bet
kurią iš šių atitikties įvertinimo procedūrų:
• (a) Reglamento 1 priede nurodytą atitikties įvertinimo procedūrą,
pagrįstą gamybos vidaus kontrole (A modulis)
• (b) Reglamento 2 priede nurodytą atitikties įvertinimo procedūrą,
pagrįstą Europos Sąjungos tipo tyrimu, po kurio atliekamas
gamybos vidaus kontrole pagrįstas atitikties tipui įvertinimas – (B
+ C moduliai)
a) – standartinis būdas.
b) – nauja: savanoriškas NB panaudojimas.
Gamintojas visada gali prašyti NB pagalbos atlikti atitikties vertinimo
procedūrą. Tai yra B modulis (ES tipo tyrimas). NB išduoda Europos
Sąjungos tipo tyrimo sertifikatą. Šią procedūrą visuomet turi sekti C modulis
(gamybos
vidaus
kontrolė,
atliekama
gamintojo).
2016 m. birželio 20 d.
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Aparatų vertinimas
Visi aparatai pagal EMCD taikymo sritį

E.R. emisijoms ir
atsparumui

HS pilnai
pritaikyti?

Taip

Tinka tik
aparatams!
Netinka
stacionariajai
aparatūrai

Ne
A Modulis (standartinis būdas) 1 priedas
arba
B + C moduliai (savanoriškas NB pnd.)
2 priedas

Gamintojas gali
pasirinkti modulį ar
kelis modulius
skirtingiems E.R.
aspektams

2016 m. birželio 20 d.
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ES atitikties deklaracija DoC
Europos Sąjungos atitikties deklaracija turi
atitikti Reglamento 3 priede pateiktą
pavyzdinę formą. <…> Pasikeitus Europos
Sąjungos atitikties deklaracijoje nurodytai
informacijai, ji privalo būti nedelsiant
atnaujinta.
Jeigu aparatui taikomi keli Europos
Sąjungos
teisės
aktai
ar
juos
įgyvendinantys
Lietuvos
Respublikos
nacionaliniai teisės aktai, turi būti
parengta
viena
bendra
Europos
Sąjungos atitikties deklaracija.
NEPRIVALOMA:
- DoC numeris;
- spalvotas aparato atvaizdas.
2016 m. birželio 20 d.
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Žymėjimas CE ženklu
Žymėjimui CE ženklu taikomi bendrieji
principai, nustatyti Reglamento (EB) Nr.
765/2008 30 straipsnyje.
Aparatas arba jo duomenų lentelė privalo
būti pažymėti CE ženklu taip, kad šis
ženklas būtų matomas, įskaitomas ir
neištrinamas. Jeigu dėl aparato pobūdžio
negalima ar neįmanoma aparato pažymėti
CE ženklu, CE ženklu privalo būti
pažymėta aparato pakuotė ir jo lydimieji
dokumentai.
Aparatas CE ženklu privalo būti pažymėtas
prieš jį pateikiant rinkai.

TIKRINAMA:
- Ženklo forma;
- Ženklo dydis.
2016 m. birželio 20 d.
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Ženklinimas
14.7 ir 17.4 ant aparato, o jei to
neįmanoma padaryti, ant jo pakuotės arba
aparato lydimajame dokumente nurodyti
savo pavadinimą (jei gamintojas ar
importuotojas fizinis asmuo – vardą,
pavardę), registruotą prekės pavadinimą
arba registruotą prekės ženklą ir pašto
adresą, kuriuo galima susisiekti su
gamintoju ir importuotoju.
Aparatų duomenų lentelių pavyzdžiai:

2016 m. birželio 20 d.
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Gyvenamoji aplinka
34 str. Jei aparato atitiktis Reglamento nurodytiems esminiams reikalavimams
nėra užtikrinama gyvenamosiose vietovėse, kartu su aparatu privalo būti
pateikta aiški informacija apie tokį aparato naudojimo apribojimą, taip pat, jei
įmanoma, ši informacija turi būti nurodyta ir ant aparato pakuotės.

A ar B klasė?

2016 m. birželio 20 d.
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Stacionariosios aparatūros vertinimas
Stacionarioji aparatūra. Nereikia DoC. Nereikia CE ženklo.
Tačiau, stacionarioji aparatūra turi būti įrengta taikant tinkamas
inžinerijos taisykles ir laikantis informacijos apie jo sudedamųjų
dalių naudojimą pagal paskirtį. Jei yra požymių, kad stacionarioji
aparatūra neatitinka Reglamento esminių reikalavimų, pavyzdžiui,
yra gaunama skundų dėl galbūt stacionariosios aparatūros
sukeliamų elektromagnetinių trikdžių, Tarnyba turi teisę
pareikalauti pateikti dokumentus, patvirtinančius stacionariosios
aparatūros atitiktį esminiams reikalavimams ir, jei reikia, inicijuoti
stacionariosios aparatūros atitikties įvertinimą.
Stacionariosios aparatūros savininkas yra atsakingas už jos atitiktį
Reglamento 13 punkte nurodytiems esminiams reikalavimams ir
privalo ant stacionariosios aparatūros nurodyti savo pavadinimą
(jei savininkas fizinis asmuo – vardą, pavardę), telefono ryšio
numerį ir pašto adresą, kuriais galima su juo susisiekti.
2016 m. birželio 20 d.
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Dideli įrenginiai, kilnojamoji aparatūra
Dideli įrenginiai (mašinos) gali būti laikomi aparatais arba
stacionariąja aparatūra.
•

•

Klasifikavimo kaip aparatas pranašumas, kad jie gali būti išbandyti ir
paženklinti CE ženklu (t.y. EMS vertinamas vieną kartą)
Stacionariajai aparatūrai reikia atlikti vertinimą kiekvieną kartą ją įrengus
nustatytoje vietoje

Kilnojamoji aparatūra – aparatų arba aparatų ir reikalingų įtaisų
derinys, kuris gali būti perkeltas iš vienos vietos į kitą ir veikti bet
kurioje iš jų.
Šiame EMS reglamente kilnojamajai aparatūrai taikomi aparatams
nustatyti reikalavimai.

2016 m. birželio 20 d.
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NB pareigos (pagal NLF)
Nauja:
Nauji reikalavaimai NB paskyrimui:
• Griežtesni reikalavimai nepriklausomybei nuo gamintojų (pvz.
darbuotojai negali būti vertinamų aparatų projektuotojai,
gamintojai, tiekėjai, montuotojai, pirkėjai, savininkai, naudotojai,
prižiūrėtojai arba jų atstovai, tiesiogiai dalyvauti projektuojant,
gaminant, konstruojant, parduodant, montuojant ir naudojant
vertinamus aparatus; vykdyti jokios, ypač konsultavimo, veiklos)
Paskelbtosios įstaigos privalo informuoti Lietuvos Respublikos
ūkio ministeriją apie :
• išduotus Europos Sąjungos tipo tyrimo sertifikatus ir jų
papildymus
•

kiekvieną atsisakymą išduoti Europos Sąjungos tipo tyrimo sertifikatą,
Europos Sąjungos tipo tyrimo sertifikato galiojimo apribojimą, laikiną
sustabdymą ar panaikinimą
2016 m. birželio 20 d.
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Dalyvavimas sektorinėje NB grupėje
•

•

•
•

•

•
•

Atitikties vertinimo įstaigos dalyvauja atitinkamoje standartizacijos veikloje
ir notifikuotųjų įstaigų koordinavimo grupės, sudarytos pagal atitinkamus
derinamuosius Sąjungos teisės aktus, veikloje (EMCD 24.11)
Paskelbtosios įstaigos kitoms paskelbtosioms įstaigoms, vykdančioms
panašią tokių pačių aparatų atitikties įvertinimo veiklą, privalo teikti
informaciją apie neigiamus ir, jei prašoma, teigiamus atitikties įvertinimo
rezultatus.
NB veiklos koordinavimas:
Komisija užtikrina deramą pagal EMS direktyvą notifikuotųjų įstaigų veiklos
koordinavimą ir bendradarbiavimą bei tai, kad šis koordinavimas bei
bendradarbiavimas tinkamai vyktų sektoriaus notifikuotųjų įstaigų grupės forma.
Valstybės narės užtikrina, kad įstaigos, kurias jos paskelbė, tiesiogiai ar per
paskirtuosius atstovus dalyvautų to forumo veikloje. (EMCD 36)

EUANB – sektorinė NB grupė pagal EMCD
REDCA (anksčiau R&TTECA) – sektorinė grupė pagal RED. Taikomas
metinis dalyvio mokestis!
2016 m. birželio 20 d.

26

Rinkos priežiūra
• Kai Tarnyba turi pakankamą pagrindą manyti, kad aparatas, kuriam
taikomas Reglamentas, kelia pavojų viešiesiems interesams, kurių
apsauga patenka į Reglamento taikymo sritį, ji atlieka aparato
atitikties Reglamento reikalavimams vertinimą. Ekonominės veiklos
vykdytojai šiame punkte nurodytu atveju privalo bendradarbiauti su
Tarnyba.
• Apie esminius reikalavimus neatitinkančius produktus informuojama
per (jei ekonominės veiklos vykdytojas nesiėmė taisomųjų
priemonių) ICSMS (Information and Communication System on
Market Surveillance).
• ICSMS įgalina MS informuoti Komisiją ir kitas MS.
• Šiuo metu ICSMS įvedami tik neatitinkantys elektriniai ir
elektroniniai gaminiai
• Vartotojai taip pat gali prisijungti prie ICSMS!
2016 m. birželio 20 d.
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Initiating MS starts to investigate the product in ICSMS and determines that the
product is non-compliant

SAFEGUARD PROCEDURE

Initiating MS asks the economic operator to take corrective action

Economic operator does not take the corrective action and therefore restrictive
measures are formally adopted

COMM consults MSs and
the economic operator
without delay (via telephone, e-mail etc.).
COMM uploads the documents
obtained during the consultation.

MS fills out the notification form for the safeguard procedure in ICSMS and
submits the notification by pressing the button "submit". ICSMS starts clocking
the time period of 3 months. ICSMS sends alerts via e-mail to all MSs and the
COMM (functional mailboxes of relevant units) to inform them that the
notification was submitted and that MSs, other than initiating MS, can raise an
objection.
COMM evaluates the measure.
2 months after the notification was submitted, ICSMS sends warning to MSs who
have not objected or reacted (i.e.: measures taken or intention to take measures)
and the COMM that no objection/reaction has been raised yet.

If no objection has been
raised within the period
of 3 months, the
corrective action is
deemed to be justified.

Objection is raised via ICSMS within 3 months from the submission of the notification or within
the same period the COMM informs MSs, through ICSMS, that the measure might be contrary to
EU law. A MS, other than initiating MS, which objects to the measure taken, presses in the
initiating ICSMS notification the button "objection". After pressing the button “objection”, the
field will appear demanding obligatory explanation of the objection and there will be a possibility
of uploading the documents. ICSMS sends automatic e-mails to all MSs and the COMM to inform
them that the objection was raised. The Union safeguard procedure is formally initiated.

ICSMS sends e-mail alerts to all MSs and COMM that the objection period of 3
months ended and that MSs are obliged to perform follow-up of the product and to
take measures if the product is found on their respective market.

MSs should provide their feedback by using the button “feedback” in the initial
notification in order to inform all other MSs what follow-up action they undertook
(e.g. measure taken, product not found on the market, any other additional
TAIEX
Workshop
on the
information).
ICSMS
sendsRED,
e-mailKyiv
alerts to all MSs and the COMM that the
measure was taken by the relevant MS.

COMM takes a decision whether the
national measure is justified or not.
This decision is addressed to all MSs.
The decision is uploaded in the initial
notification in ICSMS and ICSMS sends
e-mail alerts to all MSs that the decision
regarding the measure has been uploaded.

3-4 December 2015
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Formali neatitiktis
•
•
•
•
•
•

(a) aparatas CE ženklu pažymėtas pažeidžiant reikalavimus;
(b) aparatas nepažymėtas CE ženklu;
(c) neparengta Europos Sąjungos atitikties deklaracija;
d) Europos Sąjungos atitikties deklaracija parengta neteisingai;
(e) nėra techninių dokumentų arba yra ne visi techniniai dokumentai;
(f) nepateikta, pateikta neteisinga ar neišsami Reglamento 14.7 ir
17.4 papunkčiuose nurodyta informacija (t.y. ženklinimas);
• g) neįvykdytas bet kuris kitas Reglamento 14 ar 17 punktuose
nurodytas reikalavimas (t.y. gamintojas ar importuotojas).
Jeigu Reglamento 63 punkte nurodyta neatitiktis per Tarnybos nustatytą
terminą nepašalinama, Tarnyba imasi visų priemonių, kad būtų apribotas ar
uždraustas aparato tiekimas rinkai arba užtikrinta, kad aparatas būtų pašalintas
ar atšauktas.
2016 m. birželio 20 d.
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Pavojų vertinimas
• Gamintojas:
• Prie techninių dokumentų turi būti pridėta aparato keliamų pavojų
analizė ir vertinimas.
• Ką tai reiškia, jei pilnai pritaikyti darnieji standartai?
•
Rinkos priežiūros institucija:
• pareikalauja, kad atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas
imtųsi visų reikiamų taisomųjų priemonių, kad užtikrintų aparato
atitiktį Reglamento reikalavimams, pašalintų arba atšauktų jį per
Tarnybos nurodytą pagrįstą terminą, kuris nustatomas
atsižvelgiant į aparato keliamo pavojaus pobūdį.

2016 m. birželio 20 d.
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Pavojaus vertinimo pavyzdys –
trikdžių spinduliavimas
Atšaukimas

Pašalinimas

Labai didelis pavojus

Didelis pavojus
•
•

10 dB

Draudimas parduoti
U, or
1,5 x U
Standarto riba

Reikalavimas imtis
taisomųjų priemonių

•

Ar daug trikdžių?
Sveikatos ir saugos tarnybų
dažniai? Aviacijos valdymo
dažniai? Kitų tarnybų
dažniai?
Serijinis gaminys?

Vidutinis pavojus
Nedidelis pavojus

OK

2016 m. birželio 20 d.
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Žymi neatitiktis – laidininkais sklindantys
trikdžiai

Final_Result_QPK
Frequency
(MHz)
0.017000
0.025000
0.069000
0.150000
0.234000
0.530000
1.218000
4.702000
10.626000
13.662000

QuasiPeak
(dBuV)

Limit
(dBuV)

Margin
(dB)

61.19
60.89
106.21
111.05
104.21
87.95
76.92
73.13
79.45
73.92

110.00
110.00
87.07
66.00
62.31
56.00
56.00
56.00
60.00
60.00

48.81
49.11
-19.14
-45.05
-41.90
-31.95
-20.92
-17.13
-19.45
-13.92

50 W LED prožektoriaus laidininkais sklindantys trikdžiai
2016 m. birželio 20 d.
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Žymi neatititiktis – trikdžių spinduliuotė

Final_Result_QPK
Frequency
(MHz)
30.000000
46.240000
47.560000
69.120000
83.880000
101.280000
115.200000
229.600000
238.720000
295.240000

QuasiPeak
(dBuV/m)

Limit
(dBuV/m)

52.14
52.25
54.81
38.99
57.33
35.95
28.95
39.62
34.96
35.17

30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
37.00
37.00

Margin
(dB)
-22.14
-22.25
-24.81
-8.99
-27.33
-5.95
1.05
-9.62
2.04
1.83

6W LED lempos trikdžių spinduliuotė
2016 m. birželio 20 d.
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Pavojaus vertinimas (a) LED prožektorius (b) LED
lempa
• Darniojo standarto EN 55015 ribinės vertės viršytos:
• (a) Daugiausiai: 45 dB @ 0.15 MHz (laidininkais sklindantys trikdžiai)
>> 10 dB
• (b) Daugiausiai: 27 dB @ 83.88 MHz (trikdžių spinduliuotė) >> 10 dB
• Serijiniai gaminiai
• Radijo įrenginiai yra netoli šių gaminių
• Gaminiai kelia pavojų viešiesiems interesams, kurių apsauga patenka
į Reglamento taikymo sritį
• Didelis pavojus
=> Draudimas parduoti + pašalinimas iš rinkos

2016 m. birželio 20 d.
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Naudingos EMS nuorodos
•Elektromagnetinis suderinamumas:
http://ec.europa.eu/growth/sectors/electricalengineering/emc-directive/index_en.htm

•Darniųjų standartų sąrašas:
http://ec.europa.eu/growth/singlemarket/european-standards/harmonisedstandards/electromagneticcompatibility/index_en.htm

•ADCO:
http://ec.europa.eu/growth/singlemarket/goods/building-blocks/marketsurveillance/organisation/administrativecooperation-groups/index_en.htm

ICSMS:
https://webgate.ec.europa.eu/icsms/

2016 m. birželio 20 d.
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Ačiū už dėmesį
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