Mi az a CE jelölés?
A CE jelölés alapvető jelzése annak, hogy egy termék megfelel az
EU jogszabályainak, és lehetővé teszi a termékek szabad áramlását
az európai piacon. Ha egy terméket CE jelöléssel lát el, a gyártó saját kizárólagos felelősségére kijelenti, hogy megfelel a CE jelölés
eléréséhez szükséges minden jogi követelménynek, és ezáltal biztosítja, hogy a termék értékesíthető az Európai Gazdasági Térség
(EGT, azaz az EU 27 tagállama és Izland, Norvégia és Liechtenstein
EFTA országok) területén, valamint Törökországban. Ez az EGK és
Törökország területén értékesített, harmadik országokban gyártott
termékekre is vonatkozik.
Nem minden terméken kell azonban feltüntetni a CE jelölést. Csak
azokat a termékkategóriákat kell CE jelöléssel ellátni, amelyek a CE
jelölésre vonatkozó konkrét irányelvek hatálya alá esnek.

További információk
A szabályozáspolitikával és CE jelölésekkel kapcsolatos további információkért látogasson el a következő honlapra:
www.ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/regulatorypolicies-common-rules-for-products/index_en.htm
www.ec.europa.eu/CEmarking

Bejelentett megfelelőség-értékelési testületek NANDO adatbázisa:
www.ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando
A CE jelölés nem azt jelenti, hogy a termék az EGK területén készült,
csupán azt, hogy a terméket a piacon történő értékesítést megelőzően kiértékelték, és hogy ezáltal megfelel az ezen a területen
történő értékesítésre vonatkozó jogszabályi követelményeknek (pl.
összehangolt biztonsági szint). Azt jelenti, hogy a gyártó ellenőrizte,
hogy a termék a megfelelő irányelv(ek) minden vonatkozó alapvető
követelményének (pl. egészségügyi és biztonsági követelmények)
megfelel – vagy, amennyiben az irányelv(ek) így rendelkeznek, egy
bejelentett megfelelőség-értékelési testület megvizsgálta.
A gyártó felelőssége, hogy a megfelelőségértékelést elvégezze, műszaki nyilvántartást hozzon létre, kiadja az EC megfelelőségi nyilatkozatot, és a terméket CE jelzéssel lássa el. A terjesztőknek mind a CE
jelzés meglétét, mind pedig a szükséges támogató dokumentációt
ellenőrizniük kell. Amennyiben a terméket harmadik országból importálták, az importőrnek ellenőriznie kell, hogy az EU-n kívüli gyártó megtette-e a szükséges lépéseket, és hogy a dokumentáció igény
szerint rendelkezésre áll-e.
Ez a brossúra hat szükséges lépést határoz meg. Ha ezeket követi,
megfelel a törvényi követelményeknek, és megnyílik Ön előtt Európa piaca!
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A TERMÉKEK

JELÖLÉSÉNEK 6 LÉPÉSE

1. LÉPÉS – Azonosítsa a termékre vonatkozó irányelv(ek)et és
összehangolt szabványokat
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A CE jelöléssel ellátandó termékkategóriákat több mint 20 irányelv határozza meg. A termékek által teljesítendő alapvető követelmények (pl. biztonság) EU szinten összehangoltak, és
ezek az adott direktívák általános feltételeiben találhatók
meg. Az összehangolt európai szabványokat az alkalmazott irányelvekhez kapcsolódva adják ki, és az alapvető követelmények részletes műszaki feltételeit határozzák meg.

2. LÉPÉS – Ellenőrizze a termékre
vonatkozó követelményeket
Ön köteles biztosítani, hogy a termék megfelel a
vonatkozó EU jogszabályok alapvető követelményeinek. A termék összehangolt szabványoknak
való teljes megfelelése a vonatkozó alapvető
követelmények tekintetében a termékre „megfelelőségre vonatkozó vélelmet” biztosít. Az
összehangolt szabványok használata önkéntes
marad. Ön szabadon más módot is választhat arra,
hogy ezeknek az alapvető követelményeknek
megfeleljen.

6. LÉPÉS – A termék CE jelöléssel történő ellátása és az EK
Megfelelőségi Nyilatkozat
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A CE jelölést a gyártónak vagy meghatalmazott képviselőjének kell elhelyeznie az EGK vagy Törökország területén. A jelölést a terméken
vagy adatlapján kell látható, olvasható és törölhetetlen módon
feltüntetni a jogszerű formai követelményeknek megfelelően. Ha
egy Bejelentett Testület is érintett volt a gyártásellenőrzés fázisában, azonosítószámát is fel kell tüntetni. A gyártó felelőssége, hogy egy „EK megfelelőségi nyilatkozatot” készítsen
és írjon alá, amely bizonyítja, hogy a termék megfelel a követelményeknek. Ennyi az egész! A CE jelöléssel ellátott termék készen áll a piacra.
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3. LÉPÉS – Azonosítsa, hogy szükség van-e
Bejelentett Testület által végzett független
megfelelőségértékelésre
A termékre vonatkozó minden egyes irányelv meghatározza,
hogy a CE jelöléshez szükséges megfelelőségértékelésbe be
kell-e vonni egy meghatalmazott harmadik felet (Bejelentett
Testület). Ez nem minden termékre kötelező, ezért fontos utánanézni, hogy szükség van-e Bejelentett Testület bevonására. Ezeket a
Testületeket a nemzeti hatóságok hatalmazzák meg, „jelentik be” hivatalosan a Bizottság felé, és veszik fel a NANDO (Új Megközelítésű Bejelentett és
Kijelölt Szervezetek) adatbázisba.
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5. LÉPÉS – Készítse el és tegye elérhetővé a
szükséges műszaki dokumentációt
A termék vonatkozó követelményeknek való
megfelelőségértékelése és a kockázatfelmérés céljából a gyártónak el kell készítenie az irányelv(ek) által megkövetelt műszaki dokumentációt. Az EK
megfelelőségi nyilatkozatával együtt a megfelelő
nemzeti hatóságok kérésére a műszaki dokumentációt is be kell adni.

4. LÉPÉS – Tesztelje a terméket, és ellenőrizze
megfelelőségét
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A termék tesztelése és az EU jogszabályoknak való megfelelőségének ellenőrzése (Megfelelőség-értékelési eljárás) a gyártó felelőssége. Általános szabály, hogy az eljárás egyik része a kockázatfelmérés. A megfelelő összehangolt európai szabványok
alkalmazásával eleget fog tudni tenni az irányelvek alapvető jogszabályi követelményeinek.

