Dyrektywy nowego podejścia wymagające oznakowania CE
Nu m er

Sy mb ol

Skr ó co ny t yt uł

2006/95/WE

LVD

Sprzęt elektryczny przewidziany do stosowania w niektórych granicach napięcia

2009/105/WE

SPV

Proste zbiorniki ciśnieniowe

2009/48/WE

TOYS

Bezpieczeństwo zabawek

89/106/EWG

CPD

Wyroby budowlane

2004/108/WE

EMC

Kompatybilność elektromagnetyczna

2006/42/WE

MAD

Maszyny

89/686/EWG

PPE

Wyposażenie ochrony osobistej

90/385/EWG

AIMD

Wyroby medyczne aktywnego osadzania

2011/65/UE

RoHS

Ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

93/15/EWG

EXPLOSIVES

Wprowadzanie do obrotu i kontroli materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

93/42/EWG

MDD

Wyroby medyczne

94/9/WE

ATEX

Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

94/25/WE

RCD

Rekreacyjne jednostki pływające

95/16/WE

LIFTS

Dźwigi

97/23/WE

PED

Urządzenia ciśnieniowe

98/79/WE

IVDD

Wyroby medyczne używane do diagnozy in vitro

1999/5/WE

RTTE

Urządzenia radiowe i końcowe urządzenia telekomunikacyjne oraz wzajemne uznawanie ich zgodności

2000/9/WE

PCT

Urządzenia kolei linowych przeznaczonych do przewozu osób

2004/22/WE

MID

Przyrządy pomiarowe

2009/142/WE

Urządzenia spalające paliwa gazowe

2007/23/WE

Wyroby pirotechniczne

Dyrektywy bazujące na zasadach nowego podejścia lub globalnego podejścia, nieprzewidujące oznakowania CE
Nu m er

Sy mb ol

Skr ó co ny t yt uł

94/62/WE

PPW

Opakowania i odpady opakowaniowe

96/98/WE

MED

Wyposażenie statków

2008/57/WE

Interoperacyjność systemu kolei we Wspólnocie

Dyrektywy bazujące na niektórych zasadach nowego podejścia i globalnego podejścia
Nu m er

Sy mb ol

Skr ó co ny t yt uł

2000/14/WE

NEE

Emisja hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń

2000/55/WE

EEB

Efektywność energetyczna stateczników do oświetlenia fluorescencyjnego

Inne dyrektywy wykorzystujące normy
Nu m er

Sy mb ol

Skr ó co ny t yt uł

2001/95/WE

GPS

Ogólne bezpieczeństwo produktów

97/67/WE

PSD

Wspólne zasady rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług

95/12/WE

Etykiety efektywności energetycznej pralek bębnowych typu domowego

95/13/WE

Etykiety efektywności energetycznej suszarek bębnowych typu domowego

96/60/WE

Etykiety efektywności energetycznej pralko – suszarek bębnowych typu domowego

97/17/WE

Etykiety efektywności energetycznej zmywarek bębnowych typu domowego

2002/96/WE

WEEE

Zużyty sprzęt elektrotechniczny i elektroniczny

