Kas yra CE ženklinimas?
CE ženklinimas yra pagrindinis gaminio atitikties ES teisei rodiklis,
užtikrinantis laisvą gaminių judėjimą Europos rinkoje. Dėdamas CE
ženklą ant gaminio ir prisiimdamas visą atsakomybę, gamintojas
pareiškia, jog įvykdė visus teisinius reikalavimus, taikomus CE ženklinimui, bei įgijo teisę gaminį pardavinėti Europos ekonominėje
erdvėje (EEE, 27 ES valstybėse narėse ir ELPA šalyse, Islandijoje, Norvegijoje, Lichtenšteine), taip pat Turkijoje. Šie reikalavimai taikomi
gaminiams, pagamintiems ir trečiosiose šalyse bei parduodamiems
EEE ir Turkijoje.
Tačiau CE ženklą privaloma dėti ne ant visų gaminių. CE ženklinimas
privalomas tik toms gaminių kategorijoms, kurioms taikomos tam
tikros tokio ženklinimo reikalaujančios direktyvos.

Papildoma informacija
Norėdami gauti daugiau informacijos dėl reguliuojamosios politikos ir
CE ženklinimo, apsilankykite adresu:
www.ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/regulatorypolicies-common-rules-for-products/index_en.htm
www.ec.europa.eu/CEmarking

Notifikuotų atitikties vertinimo institucijų NANDO duomenų bazė:
www.ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando
CE ženklinimas nenurodo, jog gaminys buvo pagamintas EEE, jis paprasčiausiai patvirtina, kad gaminys įvertintas prieš jį parduodant
rinkoje, atitinka teisinius reikalavimus (pvz., harmonizuotą saugumo
lygmenį), taikomus gaminių prekybai minėtoje rinkoje. Tai reiškia, jog
gamintojas patvirtina, kad gaminys atitinka visus tiesiogiai susijusius
esminius taikomos direktyvos (-ų) reikalavimus (pvz., sveikatos ir
saugos reikalavimus) – arba, jei numatyta direktyvoje (-ose), buvo
patikrintas notifikuotos atitikties vertinimo institucijos.
Gamintojas įsipareigoja atlikti/įvykdyti atitikties įvertinimą, paruošti
techninę rinkmeną, išduoti EB atitikties deklaraciją ir ant gaminio
dėti CE ženklą. Platintojai privalo patikrinti, ar CE ženklinimas naudojamas ir ar pateikti visi reikalingi dokumentai. Jei gaminys importuojamas iš trečiosios šalies, importuotojas turi patikrinti, ar ne ES
teritorijoje įsikūręs gamintojas ėmėsi reikalingų veiksmų ir ar visi ą
patvirtinantys dokumentai yra prieinami.
Šiame informaciniame lapelyje išdėstomi šeši privalomi žingsniai.
Vadovaukitės jais, norėdami įvykdyti teisinius reikalavimus ir atverti
kelius į Europos rinką!

CE ženklinimas atvers
kelius į Europos rinką!
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6 ŽINGSNIAI IKI JŪSŲ GAMINIO

ŽEN-

KLINIMO
1 ŽINGSNIS – nustatykite gaminiui taikomą direktyvą (-as) bei
harmonizuotus standartus
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Egzistuoja daugiau nei 20 direktyvų, kuriose išdėstomos CE
ženklinimo reikalaujančios gaminių kategorijos. Esminiai reikalavimai, kuriuos privaloma įvykdyti dėl gaminio (pvz., saugos), yra harmonizuojami ES lygmeniu bei bendraisiais
terminais išdėstomi šiose direktyvose. Harmonizuoti
Europos standartai išleidžiami pagal taikomas direktyvas bei išsamiais techniniais terminais išdėsto esminius reikalavimus.

2 ŽINGSNIS – patikrinkite, ar gaminys
atitinka specialiuosius reikalavimus
Turite užtikrinti, jog Jūsų gaminys atitinka esminius tiesiogiai susijusios ES teisės reikalavimus.
Gaminiui visiškai atitikus harmonizuotus standartus, galima daryti atitikties prielaidą, jog jis
atitinka tiesiogiai susijusius esminius reikalavimus. Ar taikyti harmonizuotus standartus, galite
pasirinkti savanoriškai. Galite pasirinkti ir kitus
būdus, padėsiančius įgyvendinti šiuos esminius
reikalavimus.

6 ŽINGSNIS – gaminio ženklinimas CE ženklu ir EB atitikties
deklaracija
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CE ženklą deda gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas, esantis EEE ar
Turkijoje. Ženklą būtina dėti ant paties gaminio arba jo duomenų lentelės jo teisėtu formatu matomoje vietoje, įskaitomai ir nenuplaunamais dažais. Jei gamybos kontrolės etape dalyvavo notifikuota institucija, taip pat būtina nurodyti jos identifikacinį
numerį. Gamintojas įsipareigoja paruošti ir pasirašyti EB atitikties deklaraciją, patvirtinančią, jog gaminys atitinka reikalavimus. Štai taip! Jūsų CE ženklu patvirtinti gaminiai
paruošti rinkai.
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5 ŽINGSNIS – paruoškite ir pateikite
reikalingą techninę dokumentaciją
Gamintojas turi paruošti techninę dokumentaciją, kurios reikalauja direktyva (-os), norint įvertinti gaminio
atitiktį tiesiogiai susijusiems reikalavimas bei atlikti rizikos vertinimą. Reikalaujant tiesiogiai susijusioms nacionalinėms institucijoms, techninę dokumentaciją būtina pateikti kartu su EB atitikties deklaracija.

4 ŽINGSNIS – patikrinkite gaminį bei jo atitiktį
3 ŽINGSNIS – nustatykite, ar būtinas
nepriklausomas atitikties vertinimas,
atliekamas notifikuotos institucijos
Kiekviena Jūsų gaminiui taikoma direktyva nurodo, ar įgaliotoji trečioji šalis (notifikuota institucija) privalo dalyvauti
atitikties vertinimo procedūroje dėl CE ženklinimo. Tai privaloma ne visiems gaminiams, todėl labai svarbu patikrinti, ar ji iš
tiesų reikalinga. Tokioms institucijoms įgaliojimus duoda nacionalinės valdžios institucijos, apie jas oficialiai pranešama Komisijai, jos įtraukiamos į NANDO (Naujojo požiūrio registruotos ir paskirtosios organizacijos) duomenų bazę.
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Gamintojas įsipareigojęs patikrinti gaminį bei jo atitiktį ES
teisei (atitikties vertinimo procedūra). Paprastai viena procedūros dalis yra rizikos vertinimas. Taikydami tiesiogiai susijusius harmonizuotus Europos standartus, galėsite įvykdyti
esminius teisinius direktyvų reikalavimus.

