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Marcaj CE
Lider în produc?ia de sticl? în Europa, Marca CE Saint-Gobain Building Glass se ata?eaz? unor selec?ii de
produse, pentru care pute?i verifica declara?ia CE de performan?? a produselor.
Marca CE înseamn? c? produsul este conform cu cerin?ele esen?iale ale Directive de Produse pentru
Construc?ii elaborat? de Comisia European?, ?i c? produsul poate fi folosit pentru aplica?ia preconizat?.
Marcajul CE înseamn? c?:
1. Produsul este conform cu standardul produs armonizat corespunz?tor ?i cu toate dispozi?iile DPC (?i
alte directive aplicabile de pe marcajul CE);
2. Produsul respect? specifica?iile tehnice europene ?i a f?cut obiectul procedurilor de evalure a
conformit??ii corespunz?toare;
3. Produsul corespunde utiliz?rii prev?zute, a?a cum este definit? de articolul 2(1) din DPC;
4. Produsul care poart? aceast? marc? poate traversa liber frontierele na?ionale în cadrul Uniunii
Europene;
5. Produsele importate din ??ri extracomunitare trebuie s? poarte ?i ele marca ca dovad? a conformit??ii.
Cu toate acestea, faptul c? un produs poart? marcajul CE nu înseamn? c? poate fi utilizat oricum. Legisla?iile
na?ionale sunt cele care reglementeaz? diversele utiliz?ri posibile.
Marcajul CE nu este:
1. Marc? de origine;
2. Marc? de calitate în sensul tradi?ional al termenului;

3. Legat de alte aspecte în afara cerin?elor esen?iale (ex.: caracteristicile voluntare precum culoarea,
aspectul);
4. Licen?? de utilizare a produsului pentru toate lucr?rile executate în toate Statele membre.
Marcajul CE poate fi aplicat imediat dup? publicarea hEN în Monitorul Oficial al Comunit??ii Europene ?i
este aplicat într-unul dintre Statele membre. Cea mai mare parte a normelor privitoare la sticla în construc?ii,
au fost publicate ?i vor avea un character obligatoriu în ??rile membre ale comunit??ii Europene. Primele
produse de sticl? marcate CE si-au f?cut apari?ia pe pia?a european?. Caracterul obligatoriu al marcajului CE
este efectiv dup? o perioad? de tranzi?ie de 12 luni în cursul c?rora va exista o "coabitare" între normele
na?ionale ?i normele europene. Aceast? faz? permite atât ??rilor cât ?i industriilor acestora a se preg?ti pentru
a pune în aplicare marcajul CE. Pentru mai multe informa?ii referitoare la calendarul ?i modalit??ile de
aplicare a marcajului CE, v? rug?m s? consulta?i site-ul GEPVP.
Saint-Gobain Building Glass v? pune la dispozi?ie informa?iile referitoare la marcajul CE pentru produsele
sale, ca ?i documentele pentru declararea caracteristicilor ?i performan?elor produselor marcate CE.
Fabricantul/produc?torul este pe deplin r?spunz?tor de certificatul care indic? faptul c? produsele îndeplinesc
cerin?ele impuse de o specifica?ie tehnic?. Recurgerea la un organism notificat, chiar pentru furnizarea unui
certificat de conformitate CE, nu îl scute?te pe produc?tor de obliga?iile pe care le are.
Caut? o declara?ie CE de performan?e pentru un produs Saint-Gobain Glass în limba român? de mai
jos sau în limba englez? aici.

