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Ο∆ΗΓΙΑ 1999/.../ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

σχετικά µε τις εγκαταστάσεις µε συρµατόσχοινα για τη µεταφορά προσώπων

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τo άρθρo 47, παράγραφος 2, και

τα άρθρα 55 και 95,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης (3),

                                               
(1) ΕΕ C 70 της 8.3.1994, σ. 8 και ΕΕ C 22 της 26.1.1996, σ. 12.
(2) ΕΕ C 388 της 31.12.1994, σ. 26.
(3) Γvώµη τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ της 6ης Απριλίoυ 1995 (ΕΕ C 109 της 1.5.1995, σ.

122), κoιvή θέση τoυ Συµβoυλίoυ της                    (δεv έχει ακόµα δηµoσιευθεί στηv Επίσηµη
Εφηµερίδα) και απόφαση τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ της                  (δεv έχει ακόµα
δηµoσιευθεί στηv Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας :

(1)  ότι οι εγκαταστάσεις µε συρµατόσχοινα για τη µεταφορά προσώπων, οι οποίες εν συνεχεία

αποκαλούνται "εγκαταστάσεις µε συρµατόσχοινα", σχεδιάζονται, κατασκευάζονται, τίθενται

σε λειτουργία και τυγχάνουν εκµετάλλευσης µε σκοπό να παρέχεται υπηρεσία στους χρήστες·

ότι οι εγκαταστάσεις µε συρµατόσχοινα είναι κατά κύριο λόγο µεταφορικά συστήµατα που

χρησιµοποιούνται στους ορεινούς τουριστικούς σταθµούς και περιλαµβάνουν τους

σχοινοσιδηροδρόµους, τους καλωδιοκίνητους εναέριους θαλάµους, τις τηλεκαµπίνες, τα

τηλεκαθίσµατα και τα τελεσκί, αλλά ότι µπορεί να πρόκειται και για εγκαταστάσεις µε

συρµατόσχοινα εντεταγµένες σε συγκοινωνιακά δίκτυα πόλεων· ότι ορισµένοι τύποι

εγκαταστάσεων µε συρµατόσχοινα µπορούν να χρησιµοποιούν και άλλες µηχανικές αρχές,

που δεν µπορούν ν' αποκλειστούν εκ των προτέρων· ότι, ως εκ τούτου, θα πρέπει να

προβλεφθεί η δυνατότητα εισαγωγής ειδικών απαιτήσεων, που θα επιδιώκουν τους ίδιους

στόχους ασφάλειας όπως αυτοί που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία,

(2) ότι η εκµετάλλευση των εγκαταστάσεων µε συρµατόσχοινα συνδέεται κυρίως µε τον

τουρισµό, ιδιαίτερα τον ορεινό, ο οποίος καταλαµβάνει σηµαντική θέση στην οικονοµία των

σχετικών περιοχών και αποκτά, όλο και περισσότερο σηµασία, στο εµπορικό ισοζύγιο των

κρατών µελών· ότι, αφετέρου, από τεχνική άποψη, ο τοµέας των εγκαταστάσεων µε

συρµατόσχοινα εντάσσεται τόσο στις βιοµηχανικές δραστηριότητες που συνδέονται µε την

παραγωγή κεφαλαιουχικών αγαθών όσο και στον τοµέα της οικοδοµής και των δοµικών

κατασκευών,

(3) ότι τα κράτη µέλη έχουν την ευθύνη να εγγυώνται την ασφάλεια των εγκαταστάσεων µε

συρµατόσχοινα κατά την κατασκευή και τη θέση τους σε λειτουργία και κατά τη διάρκεια της

εκµετάλλευσής τους· ότι έχουν, επίσης, µαζί µε τις αρµόδιες αρχές, ευθύνες σε θέµατα

δικαιωµάτων επί του εδάφους, χωροταξίας και προστασίας του περιβάλλοντος· ότι οι εθνικές

ρυθµίσεις παρουσιάζουν σηµαντικές διαφορές οι οποίες συνδέονται µε τις ιδιαίτερες τεχνικές

της εθνικής βιοµηχανίας, καθώς και µε τις τοπικές συνήθειες και την τεχνογνωσία· ότι

προβλέπουν επίσης ιδιαίτερες διαστάσεις και διατάξεις, καθώς και ειδικά χαρακτηριστικά· ότι

η κατάσταση αυτή υποχρεώνει τους κατασκευαστές να επαναπροσδιορίζουν τα προϊόντα τους

για κάθε αγορά, αντιστρατεύεται την προσφορά τυποποιηµένων λύσεων και αποβαίνει εις

βάρος της ανταγωνιστικότητάς τους,
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(4) ότι η τήρηση των βασικών απαιτήσεων υγείας και ασφαλείας είναι απαραίτητη προκειµένου

να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των εγκαταστάσεων µε συρµατόσχοινα· ότι οι απαιτήσεις αυτές

οφείλουν να εφαρµόζονται µε ευθυκρισία, ώστε να λαµβάνεται υπ' όψη το υφιστάµενο

τεχνολογικό επίπεδο κατά την κατασκευή, καθώς και οι τεχνικές και οικονοµικές επιταγές,

(5) ότι, επί πλέον, οι εγκαταστάσεις µε συρµατόσχοινα µπορεί να έχουν διασυνοριακό

χαρακτήρα, οπότε η υλοποίηση τους δυσχεραίνεται από την ύπαρξη αντιφατικών εθνικών

ρυθµίσεων,

(6) ότι είναι εποµένως ανάγκη να καθοριστούν, για το σύνολο της Κοινότητας, βασικές

απαιτήσεις ασφάλειας, υγείας, προστασίας του περιβάλλοντος και προστασίας των

καταναλωτών, οι οποίες να ισχύουν για τις εγκαταστάσεις µε συρµατόσχοινα, τα

υποσυστήµατα και τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας τους· ότι, άνευ αυτού, η αµοιβαία

αναγνώριση των εθνικών ρυθµίσεων θα έθετε, τόσο από πολιτική, όσο και από τεχνική

άποψη, ανυπέρβλητες δυσχέρειες όσον αφορά την ερµηνεία και την ευθύνη· ότι, οµοίως,

χωρίς εκ των προτέρων καθορισµό ενός πλαισίου εναρµονισµένων κανονιστικών

απαιτήσεων, η τυποποίηση δεν είναι σε θέση να ρυθµίσει τα προβλήµατα που ανακύπτουν,

(7) ότι, κατά γενικό κανόνα, η ευθύνη για την έγκριση των εγκαταστάσεων µε συρµατόσχοινα

ανατίθεται σε υπηρεσία των αρµόδιων αρχών, στα διάφορα κράτη µέλη· ότι, σε ορισµένες

περιπτώσεις, η έγκριση των κατασκευαστικών στοιχείων δεν µπορεί να χορηγηθεί εκ των

προτέρων, παρά µόνον κατόπιν αιτήσεως του πελάτη· ότι, ακόµα, η επαλήθευση που

επιβάλλεται πριν από τη θέση της εγκατάστασης µε συρµατόσχοινα σε λειτουργία, είναι

δυνατόν να καταλήξει στην απόρριψη ορισµένων κατασκευαστικών στοιχείων ή ορισµένων

τεχνολογικών λύσεων· ότι τέτοια ενδεχόµενα συνεπάγονται επιπλέον δαπάνες, παρατείνουν

τις προθεσµίες και είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικά, για τους κατασκευαστές εκτός της χώρας·

ότι,
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εξάλλου, οι εγκαταστάσεις µε συρµατόσχοινα υπόκεινται σε αυστηρή επιτήρηση από τις

δηµόσιες υπηρεσίες, ακόµα και κατά τη διάρκεια της εκµετάλλευσής τους· ότι οι αιτίες

σοβαρών ατυχηµάτων συνδέονται είτε µε την επιλογή του χώρου, είτε µε το σύστηµα

µεταφοράς αυτό καθ' αυτό, είτε µε τα τεχνικά έργα, είτε µε τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται η

εκµετάλλευση και η συντήρηση του συστήµατος,

(8) ότι, υπ' αυτούς τους όρους, η ασφάλεια των εγκαταστάσεων µε συρµατόσχοινα εξαρτάται

εξίσου από τις περιβάλλουσες συνθήκες όσο και από την ποιότητα των βιοµηχανικών

προµηθειών και τον τρόπο κατά τον οποίο είναι συναρµολογηµένες, έχουν ανεγερθεί επί

τόπου και επιτηρούνται κατά την εκµετάλλευση· ότι το γεγονός αυτό τονίζει τη σπουδαιότητα

του να υπάρχει µια συνολική θεώρηση της εγκατάστασης µε συρµατόσχοινα για να

αξιολογείται το επίπεδο ασφάλειας, καθώς και µια κοινή προσέγγιση, σε κοινοτικό επίπεδο,

των θεµάτων εγγύησης της ποιότητας· ότι, υπό τους όρους αυτούς, προκειµένου να δοθεί

στους κατασκευαστές η δυνατότητα να υπερβούν τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν επί του

παρόντος και να µπορούν οι χρήστες να επωφελούνται πλήρως από τις εγκαταστάσεις µε

συρµατόσχοινα, και επιπλέον να εξασφαλιστεί το ίδιο επίπεδο ανάπτυξης σε όλα τα κράτη

µέλη, είναι ανάγκη να καθορισθεί ένα σύνολο απαιτήσεων, καθώς και διαδικασίες ελέγχου

και επαλήθευσης, που να εφαρµόζονται ενιαία σε όλα τα κράτη µέλη,

(9) ότι οι χρήστες που προέρχονται από όλα τα κράτη µέλη της Κοινότητας, αλλά και από κράτη

εκτός αυτής, πρέπει να έχουν τη διαβεβαίωση ότι τους παρέχεται ικανοποιητικό επίπεδο

ασφαλείας· ότι, για το σκοπό αυτό, χρειάζεται να καθορισθούν διαδικασίες και µέθοδοι

εξέτασης, ελέγχου και επαλήθευσης·  ότι αυτό οδηγεί στη χρησιµοποίηση τυποποιηµένων

τεχνικών συστηµάτων, τα οποία πρέπει να ενσωµατώνονται στις εγκαταστάσεις µε

συρµατόσχοινα,

(10) ότι πρέπει να διεξάγεται εκτίµηση των επιπτώσεων των εγκαταστάσεων µε συρµατόσχοινα

στο περιβάλλον, όταν η οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συµβουλίου 1 το απαιτεί· ότι επιβάλλεται

επίσης, πέραν των επιπτώσεων που αναφέρονται στην εν λόγω οδηγία, να λαµβάνονται

υπόψη τόσο η προστασία του περιβάλλοντος όσο και οι απαιτήσεις για τη βιώσιµη ανάπτυξη

του τουρισµού,

                                               
1 Οδηγία 85/337/ΕΟΚ τoυ Συµβoυλίoυ, της 27ης Μαρτίoυ 1985, για τηv εκτίµηση τωv

επιπτώσεωv oρισµέvωv δηµoσίωv και ιδιωτικώv έργωv στo περιβάλλov
(ΕΕ L 175 της 5.7.1985, σ. 40). Οδηγία πoυ τρoπoπoιήθηκε τελευταία µε τηv oδηγία
97/11/ΕΟΚ (ΕΕ L 73 της 14.3.1997, σ. 5).
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(11) Ότι οι εγκαταστάσεις µε συρµατόσχοινα µπορεί να εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της

οδηγίας 93/38/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1993, περί συντονισµού των

διαδικασιών αναθέσεως συµβάσεων στους τοµείς του ύδατος, της ενέργειας, των µεταφορών

και των τηλεπικοινωνιών 1,

(12) Ότι οι τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στα γενικά έγγραφα ή στις

συγγραφές υποχρεώσεων κάθε σύµβασης· ότι οι εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να

καθορίζονται µε αναφορά σε ευρωπαϊκές προδιαγραφές, εφόσον υπάρχουν,

(13) Ότι, προκειµένου να διευκολυνθεί η απόδειξη για τη συµµόρφωση προς τις βασικές

απαιτήσεις, είναι χρήσιµη η ύπαρξη ευρωπαϊκών εναρµονισµένων προτύπων, η τήρηση των

οποίων συνιστά τεκµήριο συµµόρφωσης ενός προϊόντος προς τις εν λόγω βασικές

απαιτήσεις· ότι τα εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα εκπονούνται από ιδιωτικούς

οργανισµούς και πρέπει να διατηρήσουν τον προαιρετικό τους χαρακτήρα· ότι, προς τούτο,

ορίστηκαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ηλεκτρονικής Τυποποίησης (CENELEC) ως οι οργανισµοί οι οποίοι είναι αρµόδιοι να

υιοθετούν εναρµονισµένα πρότυπα σύµφωνα µε τις γενικές κατευθυντήριες γραµµές για τη

συνεργασία µεταξύ της Επιτροπής και των δύο αυτών οργανισµών, τις υπογραφείσες στις

13 Νοεµβρίου 1984,

(14) Ότι, για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, εναρµονισµένο πρότυπο είναι µια τεχνική

προδιαγραφή (ευρωπαϊκό πρότυπο ή έγγραφο εναρµόνισης) το οποίο καθορίζεται από έναν

από αυτούς τους οργανισµούς ή και από τους δύο, αιτήσει της Επιτροπής κατ' εφαρµογή της

                                               
1 EE L 199 της 9.8.1993, σ. 84. Οδηγία πoυ τρoπoπoιήθηκε τελευταία από τηv oδηγία 98/4/ΕΚ

(ΕΕ L 101 της 1.4.1998, σ. 1).
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οδηγίας 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Ιουνίου
1998, για την καθιέρωση µιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών
προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά µε τις υπηρεσίες της κοινωνίας των
πληροφοριών 1 και σύµφωνα µε τις ανωτέρω αναφερόµενες γενικές κατευθυντήριες γραµµές·
ότι, όσον αφορά την τυποποίηση, είναι σκόπιµο να επικουρείται η Επιτροπή από την
επιτροπή η οποία αναφέρεται στην εν λόγω οδηγία, και η οποία συµβουλεύεται, εφόσον
παρίσταται ανάγκη, τεχνικούς εµπειρογνώµονες,

(15) Ότι µόνο τα στοιχεία ασφαλείας ή τα υποσυστήµατα µιας εγκατάστασης που τηρούν ένα
εθνικό πρότυπο που µεταφέρει στο εσωτερικό δίκαιο ένα εναρµονισµένο πρότυπο, του
οποίου τα στοιχεία αναφοράς έχουν δηµοσιευθεί στην ΕΕ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
τεκµαίρεται ότι τηρούν τις οικείες ουσιώδεις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, χωρίς
ιδιαίτερη αιτιολογία.

(16) Ότι, ελλείψει ευρωπαϊκών προδιαγραφών, οι τεχνικές προδιαγραφές θα έπρεπε, στο µέτρο
του δυνατού, να καθορίζονται µε αναφορά σε άλλα πρότυπα εν χρήσει στην Κοινότητα· ότι ο
κύριος του έργου δύναται να καθορίζει συµπληρωµατικές προδιαγραφές, οι οποίες είναι
αναγκαίες για τη συµπλήρωση των ευρωπαϊκών προδιαγραφών ή των άλλων προτύπων· ότι οι
εν λόγω διατάξεις πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να επιτρέπουν να εξασφαλίζεται η τήρηση των
εναρµονισµένων σε κοινοτικό επίπεδο απαιτήσεων, προς τις οποίες πρέπει να
συµµορφώνονται οι εγκαταστάσεις µε συρµατόσχοινα,

(17) Ότι, στην πραγµατικότητα, είναι προς το συµφέρον των κρατών µελών να υπάρχει ένα
διεθνές σύστηµα τυποποίησης που να είναι σε θέση να παράγει πρότυπα, τα οποία να
χρησιµοποιούνται πράγµατι και από τους εταίρους του διεθνούς εµπορίου και τα οποία να
πληρούν τις απαιτήσεις της κοινοτικής πολιτικής,

(18) Ότι, σήµερα, σε ορισµένα κράτη µέλη, στα γενικά έγγραφα ή στις συγγραφές υποχρεώσεων
κάθε σύµβασης, οι κύριοι του έργου µπορούν να αναφέρουν τις διαδικασίες ελέγχου και
επαληθεύσεων· ότι, εφεξής,  οι διαδικασίες αυτές πρέπει, ιδίως όσον αφορά τα
κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας, να τοποθετούνται στο πλαίσιο του ψηφίσµατος του
Συµβουλίου, της 21ης ∆εκεµβρίου 1989, σχετικά µε µια σφαιρική προσέγγιση του θέµατος
της αξιολόγησης της πιστότητας 2· ότι η έννοια του κατασκευαστικού στοιχείου
συµπεριλαµβάνει υλικά αντικείµενα,

                                               
(1) ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37. Οδηγία πoυ τρoπoπoιήθηκε µε τηv oδηγία 98/48/ΕΚ

(ΕΕ L 217 της 5.8.1998, σ. 18).
(2) ΕΕ C  10 της 16.1.1990, σ. 1.
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αλλά επίσης και άυλα, όπως τα λογισµικά· ότι οι διαδικασίες εκτίµησης της πιστότητας των

κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας πρέπει να βασίζονται στη χρησιµοποίηση των

ενοτήτων που αποτελούν το αντικείµενο της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συµβουλίου 1· ότι,

για τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας, είναι σκόπιµο να καθορισθούν οι αρχές και οι

όροι για την εφαρµογή της διασφάλισης της ποιότητας κατά το σχεδιασµό· ότι το εν λόγω

διάβηµα είναι αναγκαίο για να ευνοηθεί η γενίκευση της χρήσης του συστήµατος

διασφάλισης της ποιότητας στις επιχειρήσεις,

(19) Ότι, στα πλαίσια µεθοδικής ανάλυσης ασφαλείας της εγκατάστασης µε συρµατόσχοινα, είναι

σκόπιµο να προσδιορίζονται εκείνα τα κατασκευαστικά στοιχεία από τα οποία εξαρτάται η

ασφάλειά της,

(20) Ότι, στις συγγραφές τους υποχρεώσεων, οι κύριοι του έργου καθορίζουν, ιδίως για τα

κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας, µε αναφορά στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, τα

χαρακτηριστικά που πρέπει να τηρούνται, από τους κατασκευαστές στο πλαίσιο των

συµβατικών τους υποχρεώσεων· ότι, υπ' αυτούς τους όρους, η συµµόρφωση των

κατασκευαστικών στοιχείων συνδέεται, κατά κύριο λόγο, µε τον τοµέα χρήσης τους και όχι

µόνον µε την ελεύθερη κυκλοφορία τους στην κοινοτική αγορά,

(21) Ότι τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας θα πρέπει να φέρουν τη σήµανση "CE" την οποία

επιθέτει ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του· ότι η

σήµανση "CE" σηµαίνει ότι το κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας ανταποκρίνεται στις

διατάξεις της παρούσας οδηγίας και των άλλων εφαρµοστέων κοινοτικών οδηγιών σχετικά µε

την επίθεση της σήµανσης "CE",

                                               
1 Απόφαση 93/465/ΕΟΚ τoυ Συµβoυλίoυ, της 22ας Ioυλίoυ 1993, για τις εvότητες πoυ

αφoρoύv τις διάφoρες φάσεις τωv διαδικασιώv αξιoλόγησης της πιστότητας και τoυς καvόvες
επίθεσης και χρήσης της σήµαvσης πιστότητας "CE" πoυ πρooρίζovται vα χρησιµoπoιηθoύv
στις oδηγίες τεχvικής εvαρµόvισης (ΕΕ L 220 της 30.8.1993. σ. 23).
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(22) Ότι δεν είναι αναγκαίο να τίθεται η σήµανση "CE" σε υποσυστήµατα τα οποία υπάγονται στις

διατάξεις της παρούσας οδηγίας, αλλά ότι αρκεί, βάσει της αξιολόγησης της πιστότητας η

οποία διεξάγεται σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται για το σκοπό αυτό στην παρούσα

οδηγία, η δήλωση πιστότητας· ότι αυτό ισχύει, ωστόσο, µε την επιφύλαξη της υποχρέωσης

που βαρύνει τους κατασκευαστές να επιθέτουν τη σήµανση "CE" επί ορισµένων

υποσυστηµάτων προκειµένου να αποδεικνύεται η συµµόρφωσή τους προς άλλες σχετικές

κοινοτικές διατάξεις,

(23) Ότι η ευθύνη των κρατών µελών για την ασφάλεια, την υγεία και άλλες πλευρές που

καλύπτονται από τις βασικές απαιτήσεις στην επικράτειά τους, πρέπει να αναγνωρίζεται στο

πλαίσιο µιας ρήτρας διασφάλισης, η οποία να προβλέπει ενδεδειγµένες κοινοτικές

διαδικασίες,

(24) Ότι είναι αναγκαίο να υπάρχει µια διαδικασία επαλήθευσης των υποσυστηµάτων των

εγκαταστάσεων µε συρµατόσχοινα πριν από τη θέση τους σε λειτουργία· ότι η επαλήθευση

αυτή πρέπει να επιτρέπει στις υπεύθυνες αρχές να βεβαιώνονται ότι, σε κάθε στάδιο του

σχεδιασµού, της κατασκευής και της θέσης σε λειτουργία, το επιτευχθέν αποτέλεσµα είναι

σύµφωνο µε τις οικείες διατάξεις της παρούσας οδηγίας· ότι το γεγονός αυτό αναµένεται,

επίσης, να επιτρέψει στους κατασκευαστές να υπολογίζουν σε ισότητα µεταχείρισης,

ανεξαρτήτως κράτους µέλους· ότι πρέπει, εποµένως, να καθοριστούν και οι αρχές και

προϋποθέσεις της εξέτασης "ΕΚ" των υποσυστηµάτων µιας εγκατάστασης µε

συρµατόσχοινα,

(25) Ότι οι απαιτήσεις που συνδέονται µε την εκµετάλλευση των εγκαταστάσεων µε

συρµατόσχοινα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά την ανάλυση της ασφάλειας, χωρίς όµως

να τίθεται υπό αµφισβήτηση ούτε η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εµπορευµάτων,

ούτε η ασφάλεια των εγκαταστάσεων αυτών· ότι, συνεπώς, µολονότι η παρούσα οδηγία δεν

αφορά την εκµετάλλευση των εγκαταστάσεων µε συρµατόσχοινα αυτή καθ' εαυτή, η

Επιτροπή πρέπει να προτείνει µια σειρά συστάσεων στα κράτη µέλη ώστε κατά την

εκµετάλλευση των εγκαταστάσεων µε συρµατόσχοινα που βρίσκονται στην επικράτειά τους,

να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας των χρηστών, του προσωπικού λειτουργίας και

των τρίτων,
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(26) Ότι, για τις εγκαταστάσεις µε συρµατόσχοινα, οι τεχνολογικές καινοτοµίες δεν είναι δυνατόν

να υποβληθούν σε δοκιµή σε φυσικό µέγεθος παρά µόνον όταν κατασκευάζεται νέα

εγκατάσταση· ότι, υπ' αυτούς τους όρους, είναι σκόπιµο να προβλεφθεί διαδικασία, η οποία,

παράλληλα προς την τήρηση των βασικών απαιτήσεων, σκοπό έχει να καθορίζονται και

ειδικές προϋποθέσεις,

(27) Ότι οι εγκαταστάσεις µε συρµατόσχοινα που έχουν ήδη εγκριθεί αλλά που δεν έχει ακόµη

αρχίσει η κατασκευή τους ή βρίσκονται υπό κατασκευή πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της

παρούσας οδηγίας, εκτός εάν τα κράτη µέλη αποφασίσουν, αιτιολογηµένα, άλλως,

εξασφαλίζοντας όµως, εξίσου υψηλό επίπεδο προστασίας· ότι, κατά τη µετασκευή

υπαρχουσών εγκαταστάσεων µε συρµατόσχοινα πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις της

παρούσας οδηγίας, εάν οι εθνικές νοµοθετικές διατάξεις προβλέπουν ότι απαιτείται άδεια για

τη µετασκευή,

(28) Ότι δεν είναι αναγκαίο να προβλεφθεί η προσαρµογή όλων των υφισταµένων εγκαταστάσεων

µε συρµατόσχοινα προς τις διατάξεις που ισχύουν για τις νέες εγκαταστάσεις µε

συρµατόσχοινα· ότι, εντούτοις, είναι δυνατόν να παραστεί ανάγκη γι' αυτό, εάν οι βασικοί

στόχοι ασφάλειας δεν τηρούνται· ότι, στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή πρέπει να προτείνει

µια σειρά συστάσεων στα κράτη µέλη ώστε οι υφιστάµενες στο έδαφός τους εγκαταστάσεις

µε συρµατόσχοινα να εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας των χρηστών υπό το φως των

διατάξεων που εφαρµόζονται, στον τοµέα αυτό, στις νέες εγκαταστάσεις µε συρµατόσχοινα,

(29) Ότι οι κοινοποιηµένοι οργανισµοί οι επιφορτισµένοι µε τη διεκπεραίωση των διαδικασιών

εκτίµησης της συµµόρφωσης, τόσο των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας όσο και των

υποσυστηµάτων των εγκαταστάσεων µε συρµατόσχοινα, οφείλουν, ιδίως όταν δεν υπάρχουν

ευρωπαϊκές προδιαγραφές, να συντονίζουν όσο γίνεται στενότερα τις αποφάσεις τους·  ότι η

Επιτροπή οφείλει να µεριµνά ώστε να τηρείται αυτό,

(30) ότι η προσήκουσα εφαρµογή των βασικών απαιτήσεων, ιδιαίτερα στο επίπεδο της ασφάλειας
της εγκατάστασης, καθώς και του συντονισµού των διαδικασιών, απαιτεί τη συγκρότηση µιας
ειδικής επιτροπής,
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(31) ότι, στις 20 ∆εκεµβρίου 1994, συνήφθη ένα modus vivendi µεταξύ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής ως προς τα εκτελεστικά µέτρα που θα
ισχύουν για όσες πράξεις εκδίδονται µε τη διαδικασία του άρθρου 189Β της συνθήκης 1,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

1. Η παρούσα οδηγία αφορά τις εγκαταστάσεις µε συρµατόσχοινα για τη µεταφορά προσώπων.

2. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως "εγκαταστάσεις µε συρµατόσχοινα για τη
µεταφορά προσώπων" νοούνται οι εγκαταστάσεις που συντίθενται από διάφορα κατασκευαστικά
στοιχεία, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί, κατασκευαστεί, συναρµολογηθεί και τεθεί σε λειτουργία µε
σκοπό την παροχή υπηρεσίας µεταφοράς προσώπων.

Στην περίπτωση των εγκαταστάσεων αυτών, που εγκαθίστανται στον τόπο λειτουργίας τους, τα
πρόσωπα µεταφέρονται εντός οχηµάτων ή ρυµουλκούνται από εξαρτήσεις, των οποίων η ανάρτηση
και/ή έλξη εξασφαλίζονται από συρµατόσχοινα διατεταγµένα κατά µήκος της πραγµατοποιούµενης
διαδροµής.

3. Οι σχετικές εγκαταστάσεις είναι :

α) οι σχοινοσιδηρόδροµοι και άλλες εγκαταστάσεις των οποίων τα οχήµατα φέρονται από
τροχούς ή άλλα συστήµατα ανάρτησης και ωθούνται από ένα ή περισσότερα συρµατόσχοινα,

β) οι καλωδιοκίνητοι εναέριοι θάλαµοι, των οποίων τα οχήµατα φέρονται και/ή παίρνουν κίνηση
από ένα ή περισσότερα συρµατόσχοινα· η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει και τις τηλεκαµπίνες
και τα τηλεκαθίσµατα,

γ) τα τηλεσκί, τα οποία έλκουν µε συρµατόσχοινο τους χρήστες που φέρουν κατάλληλο
εξοπλισµό.

                                               
1 ΕΕ C 102 της 4.4.1996, σ. 1.
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4. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται :

− στις εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται και τίθενται σε λειτουργία µετά την έναρξη της

ισχύος της,

− στα υποσυστήµατα και κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας που διατίθενται στην αγορά µετά

την έναρξη της ισχύος της.

Η παρούσα οδηγία αφορά τις διατάξεις εναρµόνισης που είναι αναγκαίες και ικανές ώστε να

εξασφαλίζουν και να εγγυώνται την τήρηση των βασικών απαιτήσεων που αναφέρονται στο

άρθρο 3, παράγραφος 1.

Εάν σηµαντικά χαρακτηριστικά, υποσυστήµατα ή κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας

υφισταµένων εγκαταστάσεων υποστούν τροποποιήσεις οι οποίες απαιτούν τη χορήγηση νέας

έγκρισης του οικείου κράτους µέλους προκειµένου να τεθούν σε λειτουργία, οι εν λόγω

τροποποιήσεις και οι επιπτώσεις τους επί του συνόλου της εγκατάστασης πρέπει να πληρούν τις

βασικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3, παράγραφος 1.

5. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως :

− "εγκατάσταση" : το εγκατεστηµένο στον τόπο λειτουργίας του, πλήρες σύστηµα, αποτελούµενο

από τις δοµικές κατασκευές και τα υποσυστήµατα που περιγράφονται στο Παράρτηµα I· ως

δοµικές κατασκευές οι οποίες σχεδιάζονται ειδικά για κάθε εγκατάσταση και ανεγείρονται επί

τόπου, νοούνται η χάραξη γραµµών, τα συστηµικά στοιχεία, τα τεχνικά έργα της διαδροµής και

οι σταθµοί, τα οποία είναι αναγκαία για την κατασκευή και τη λειτουργία της εγκατάστασης,

συµπεριλαµβανοµένων των θεµελίων,

− "κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας" : κάθε στοιχειώδες συστατικό στοιχείο, οµάδα

συστατικών στοιχείων, υποσύνολο ή πλήρες σύνολο υλικού και κάθε σύστηµα, το οποίο

ενσωµατώνεται στην εγκατάσταση µε σκοπό να εξασφαλίσει την επιτέλεση λειτουργίας

σχετικής µε την ασφάλεια και επισηµαίνεται από την ανάλυση ασφαλείας και του οποίου τυχόν

δυσλειτουργία θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια προσώπων, είτε πρόκειται για χρήστες, είτε για

προσωπικό είτε για τρίτους,

− "κύριος του έργου" : κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για λογαριασµό του οποίου

πραγµατοποιείται η εγκατάσταση,
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− "εκµεταλλευσιµότητα" : το σύνολο των διατάξεων και µέτρων τεχνικού χαρακτήρα που έχουν

επιπτώσεις επί του σχεδιασµού και της κατασκευής και τα οποία είναι απαραίτητα για την

ασφαλή λειτουργία,

− "συντηρησιµότητα" : το σύνολο των διατάξεων και µέτρων τεχνικού χαρακτήρα που έχουν

επιπτώσεις επί του σχεδιασµού και της κατασκευής και τα οποία είναι απαραίτητα για τη

συντήρηση που εξασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία.

6. Από το πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας εξαιρούνται :

− οι ανελκυστήρες, κατά την έννοια της οδηγίας 95/16/ΕΚ 1,

− οι σχοινοτροχιόδροµοι παραδοσιακής κατασκευής,

− οι εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούνται για γεωργικούς σκοπούς,

− οι εγκατεστηµένοι ή κινητοί ειδικοί εξοπλισµοί πανηγυριών και λούνα παρκ, καθώς και

εγκαταστάσεις σε πάρκα ψυχαγωγίας, οι οποίες υπηρετούν την ψυχαγωγία, και δεν

χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά προσώπων,

− οι εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται και χρησιµοποιούνται για βιοµηχανικούς σκοπούς,

− τα πορθµεία που λειτουργούν µε συρµατόσχοινα,

− οι οδοντωτοί τροχιόδροµοι,

− οι εγκαταστάσεις µεταφοράς που παίρνουν κίνηση από αλυσίδες.

Άρθρο 2

1. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη των άλλων κοινοτικών

οδηγιών· ωστόσο, η τήρηση των βασικών απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας ενδέχεται να απαιτεί

την προσφυγή σε ιδιαίτερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές που έχουν καταρτιστεί για το σκοπό αυτό.

2. Ως "ευρωπαϊκή προδιαγραφή", νοείται η κοινή τεχνική προδιαγραφή, η ευρωπαϊκή τεχνική

έγκριση ή το εθνικό πρότυπο το οποίο µεταγράφει ευρωπαϊκό πρότυπο.

                                               
1 Οδηγία 95/16/ΕΚ τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ και τoυ Συµβoυλίoυ, της 29ης Ioυvίoυ

1995, για τηv πρoσέγγιση τωv voµoθεσιώv τωv κρατώv µελώv σχετικά µε τoυς
αvελκυστήρες (ΕΕ L 213 της 7.9.1995, σ. 1).
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3. Τα στοιχεία αναφοράς των ευρωπαϊκών προδιαγραφών οι οποίες αποτελούν είτε κοινές

τεχνικές προδιαγραφές είτε ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, κατά την έννοια της οδηγίας

93/38/ΕΟΚ, ή ακόµα είναι εθνικά πρότυπα τα οποία µεταγράφουν εναρµονισµένα ευρωπαϊκά

πρότυπα, δηµοσιεύονται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

4. Τα κράτη µέλη δηµοσιεύουν τα στοιχεία αναφοράς των εθνικών προτύπων τα οποία

µεταγράφουν τα ευρωπαϊκά εναρµονισµένα πρότυπα.

5. Εφόσον δεν υπάρχουν ευρωπαϊκά εναρµονισµένα πρότυπα, τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα

αναγκαία µέτρα ούτως ώστε οι ενδιαφερόµενοι να λαµβάνουν γνώση των υφισταµένων εθνικών

προτύπων και των τεχνικών προδιαγραφών που θεωρούνται σηµαντικές ή χρήσιµες για την ορθή

µεταγραφή των βασικών απαιτήσεων οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 3, παράγραφος 1.

6. Οι συµπληρωµατικές τεχνικές προδιαγραφές που είναι αναγκαίες για την συµπλήρωση των

ευρωπαϊκών προδιαγραφών ή των άλλων προτύπων, δεν πρέπει να παρακωλύουν την τήρηση των

βασικών απαιτήσεων οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 3, παράγραφος 1.

7. Όταν ένα κράτος µέλος ή η Επιτροπή κρίνει ότι οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές που

αναφέρονται στην παράγραφο 2, δεν πληρούν τις βασικές απαιτήσεις που αναφέρει το άρθρο 3,

παράγραφος 1, η Επιτροπή ή το κράτος µέλος προσφεύγει στην επιτροπή που αναφέρεται στο

άρθρο 18, αναφέροντας τους λόγους. Η εν λόγω επιτροπή γνωµοδοτεί επειγόντως.

Βάσει της γνώµης της επιτροπής αυτής και, εφόσον πρόκειται για εναρµονισµένα ευρωπαϊκά

πρότυπα, µετά από διαβούλευση της επιτροπής, την οποία αναφέρει η οδηγία 98/34/ΕΚ, η

Επιτροπή γνωστοποιεί στα κράτη µέλη εάν χρειάζεται ή όχι να αποσυρθούν οι εν λόγω ευρωπαϊκές

προδιαγραφές από τις δηµοσιεύσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3.

Άρθρο 3

1. Οι εγκαταστάσεις, και οι δοµικές κατασκευές τους, τα υποσυστήµατα καθώς και τα

κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας µιας εγκατάστασης, πρέπει να πληρούν εφαρµοστέες τις

βασικές απαιτήσεις που εκτίθενται στο Παράρτηµα ΙΙ.
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2. Όταν ένα εθνικό πρότυπο, που µεταγράφει ευρωπαϊκό εναρµονισµένο πρότυπο, τα στοιχεία

αναφοράς του οποίου έχουν δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

ανταποκρίνεται στις βασικές απαιτήσεις του Παραρτήµατος II, τεκµαίρεται ότι, οι εγκαταστάσεις

και οι δοµικές κατασκευές τους, τα υποσυστήµατα καθώς και τα κατασκευαστικά στοιχεία

ασφαλείας µιας εγκατάστασης, που έχουν κατασκευαστεί σύµφωνα µε αυτό το πρότυπο, πληρούν

τις σχετικές βασικές απαιτήσεις.

Άρθρο 4

1. Κάθε σχέδιο εγκατάστασης πρέπει να υποβάλλεται, αιτήσει του κυρίου του έργου ή του

εντολοδόχου του, σε ανάλυση ασφαλείας πραγµατοποιούµενη σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙΙ, στην

οποία να λαµβάνονται υπόψη όλες οι πτυχές της ασφαλείας του συστήµατος και του περιβάλλοντός

του στα πλαίσια του σχεδιασµού, της κατασκευής και της θέσης σε λειτουργία, και η οποία να

επιτρέπει να επισηµανθούν, βάσει της κεκτηµένης πείρας, οι κίνδυνοι που ενδέχεται να

παρουσιασθούν κατά τη λειτουργία.

2. Η ανάλυση ασφαλείας οδηγεί στη σύνταξη έκθεσης ασφαλείας, η οποία αναφέρει τα µέτρα

που προτείνονται για την αντιµετώπιση των κινδύνων και περιλαµβάνει κατάλογο των

κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας και των υποσυστηµάτων που πρέπει να ανταποκρίνονται

στις διατάξεις των κεφαλαίων ΙΙ ή ΙΙΙ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Άρθρο 5

1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν κάθε αναγκαίο µέτρο ούτως ώστε τα κατασκευαστικά στοιχεία

ασφαλείας :

− να διατίθενται στην αγορά µόνον εάν επιτρέπουν την κατασκευή εγκαταστάσεων οι οποίες

πληρούν τις βασικές απαιτήσεις που αναφέρει το άρθρο 3, παράγραφος 1,
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− να τίθενται σε λειτουργία µόνον εάν επιτρέπουν την κατασκευή εγκαταστάσεων οι οποίες δεν

θέτουν ενδεχοµένως σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των προσώπων και, κατά

περίπτωση, την ασφάλεια των αγαθών, υπό προϋποθέσεις ορθής εγκατάστασης και συντήρησης

και εφόσον χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε τον προορισµό τους.

2. Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν επηρεάζουν την ευχέρεια των κρατών µελών να

καθορίζουν, τηρουµένης της συνθήκης, τις απαιτήσεις που θεωρούν αναγκαίες ώστε να

εξασφαλίζεται η προστασία των προσώπων, και ιδίως των εργαζοµένων, κατά τη χρήση των εν

λόγω εγκαταστάσεων, εφόσον αυτό δεν συνεπάγεται µετατροπές των εγκαταστάσεων αυτών σε

σχέση µε την παρούσα οδηγία.

Άρθρο 6

Τα κράτη µέλη δεν µπορούν, στην επικράτειά τους και βάσει της παρούσας οδηγίας, να

απαγορεύουν, να περιορίζουν ή να εµποδίζουν τη διάθεση στην αγορά κατασκευαστικών στοιχείων

ασφαλείας για τη χρησιµοποίησή τους σε εγκαταστάσεις, εφόσον αυτά τα κατασκευαστικά στοιχεία

πληρούν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 7

1. Τα κράτη µέλη θεωρούν ως σύµφωνα προς το σύνολο των διατάξεων της παρούσας οδηγίας

τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας που αναφέρονται στο άρθρο 4, παρ. 2 και τα οποία φέρουν

τη σήµανση πιστότητας "CE" της οποίας το υπόδειγµα περιέχεται στο Παράρτηµα ΙΧ, και

συνοδεύονται από την προβλεπόµενη στο Παράρτηµα IV δήλωση πιστότητας "ΕΚ", η οποία

προβλέπεται στο Παράρτηµα ΙV.

2. Πριν από τη διάθεση στην αγορά ενός κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας, ο

κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του, πρέπει :

α) να υποβάλει το κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας σε διαδικασία αξιολόγησης της

πιστότητας σύµφωνα µε το Παράρτηµα V, και
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β) να επιθέσει τη σήµανση πιστότητας "CE" στο κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας και, µε

βάση τις ενότητες που καθορίζονται στην απόφαση 93/465/ΕΟΚ, να συντάσσει δήλωση

πιστότητας "ΕΚ" σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙV.

3. Η διαδικασία αξιολόγησης της πιστότητας ενός κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας

διεξάγεται, κατόπιν αιτήσεως του κατασκευαστή ή του εγκατεστηµένου στην Κοινότητα

εντολοδόχου του, από τον κοινοποιηµένο οργανισµό του άρθρου 17, τον οποίο έχει επιλέξει για το

σκοπό αυτό.

4. Όταν τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας εµπίπτουν στο πεδίο άλλων οδηγιών που

αφορούν άλλες πτυχές και προβλέπουν την επίθεση της σήµανσης πιστότητας "CE", τεκµαίρεται

ότι, τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας είναι επίσης σύµφωνα προς τις διατάξεις αυτών των

άλλων οδηγιών.

5. Όταν ούτε ο κατασκευαστής, ούτε ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του,

τηρούν τις υποχρεώσεις των παραγράφων 1 έως 4, οι υποχρεώσεις αυτές βαρύνουν κάθε πρόσωπο

το οποίο διαθέτει το κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας στην αγορά της Κοινότητας. Οι ίδιες

υποχρεώσεις ισχύουν για εκείνον ο οποίος κατασκευάζει τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας

για δική του χρήση.

Άρθρο 8

1. Όταν ένα κράτος µέλος διαπιστώσει ότι ένα κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας που φέρει

τη σήµανση πιστότητας "CE", έχει διατεθεί στην αγορά και χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τον

προορισµό του, ενδέχεται να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των προσώπων και, κατά

περίπτωση, την ασφάλεια των αγαθών, λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο για να περιορίσει τις

δυνατότητες χρήσης του ή για να απαγορεύσει τη χρησιµοποίησή του.

Το κράτος µέλος ενηµερώνει αµέσως την Επιτροπή για τα µέτρα που έχουν ληφθεί και αναφέρει

τους λόγους της απόφασής του, διευκρινίζοντας εάν η µη συµµόρφωση προκύπτει ιδίως από :

α) µη τήρηση των βασικών απαιτήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 3, παράγραφος 1,

β) πληµµελή εφαρµογή των ευρωπαϊκών προδιαγραφών του άρθρου 2.2, εφόσον γίνεται

επίκληση της εφαρµογής τους,

γ) κενό των ευρωπαϊκών προδιαγραφών του άρθρου 2.2.
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2. Η Επιτροπή πραγµατοποιεί διαβουλεύσεις µε τα ενδιαφερόµενα µέρη, το συντοµότερο

δυνατόν, και αν διαπιστώσει µετά τις διαβουλεύσεις αυτές :

− ότι τα µέτρα είναι δικαιολογηµένα, ενηµερώνει αµέσως το κράτος µέλος που ανέλαβε την

πρωτοβουλία καθώς και τα άλλα κράτη µέλη· όταν η απόφαση που αναφέρεται στην

παράγραφο 1, αιτιολογείται από κενό των ευρωπαϊκών προδιαγραφών, η Επιτροπή, ύστερα από

διαβούλευση µε τα ενδιαφερόµενα µέρη, κινεί τη διαδικασία του άρθρου 2 παράγραφος 7,

εφόσον το κράτος µέλος που έλαβε την απόφαση σκοπεύει να τη διατηρήσει,

− ότι τα µέτρα δεν είναι δικαιολογηµένα, ενηµερώνει αµέσως τον κατασκευαστή ή τον

εγκατεστηµένο στην Κοινότητα εντολοδόχο του, καθώς και το κράτος µέλος που έλαβε τα εν

λόγω µέτρα.

3. Εφόσον ένα κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας στο οποίο έχει επιτεθεί η σήµανση

πιστότητας "CE", αποδεικνύεται ότι δεν πληροί τους όρους, το αρµόδιο κράτος µέλος λαµβάνει,

έναντι εκείνου που έχει επιθέσει τη σήµανση πιστότητας "CE" και συντάξει τη δήλωση πιστότητας

"ΕΚ", τα κατάλληλα µέτρα, και ενηµερώνει σχετικά την Επιτροπή και τα άλλα κράτη µέλη.

4. Η Επιτροπή φροντίζει ώστε τα κράτη µέλη να είναι ενήµερα των αποτελεσµάτων της

διαδικασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Άρθρο 9

Τα κράτη µέλη λαµβάνουν κάθε αναγκαίο µέτρο ούτως ώστε, τα αναφερόµενα στο Παράρτηµα I

υποσυστήµατα, να διατίθενται στην αγορά µόνον εάν επιτρέπουν την κατασκευή εγκαταστάσεων οι

οποίες πληρούν τις βασικές απαιτήσεις που αναφέρει το άρθρο 3, παράγραφος 1.
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Άρθρο 10

Τα κράτη µέλη δεν µπορούν, στην επικράτειά τους και βάσει της παρούσας οδηγίας, να

απαγορεύουν, να περιορίζουν ή να εµποδίζουν τη διάθεση στην αγορά υποσυστηµάτων προς

χρησιµοποίηση σε εγκαταστάσεις, εφόσον αυτά τα υποσυστήµατα πληρούν τις διατάξεις της

παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 11

1. Τα κράτη µέλη θεωρούν ως σύµφωνα προς τις οικείες βασικές απαιτήσεις που αναφέρονται

στο άρθρο 3, παρ. 1, τα αναφερόµενα στο Παράρτηµα I υποσυστήµατα, τα συνοδευόµενα από τη

δήλωση πιστότητας "ΕΚ", η οποία προβλέπεται στο Παράρτηµα VI, και από τον τεχνικό φάκελο ο

οποίος προβλέπεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

2. Η διαδικασία εξέτασης "ΕΚ" των υποσυστηµάτων διεξάγεται, κατόπιν αιτήσεως του

κατασκευαστή ή του εγκατεστηµένου στην Κοινότητα εντολοδόχου του, ή ελλείψει αυτών, του

φυσικού ή νοµικού προσώπου που θέτει σε κυκλοφορία το υποσύστηµα, από τον κοινοποιηµένο

οργανισµό του άρθρου 17 τον οποίο επιλέγει ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του ή το ανωτέρω

πρόσωπο, προς το σκοπό αυτό. Η δήλωση πιστότητας "ΕΚ" εκδίδεται από τον κατασκευαστή ή τον

εντολοδόχο του ή το ανωτέρω πρόσωπο, βάσει της εξέτασης "ΕΚ" που αναφέρεται στο

Παράρτηµα VII.

3. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός συντάσσει το πιστοποιητικό εξέτασης "ΕΚ", σύµφωνα µε το

Παράρτηµα VII, και συγκροτεί τον τεχνικό φάκελο που το συνοδεύει. Ο τεχνικός φάκελος πρέπει

να περιέχει όλα τα αναγκαία έγγραφα σχετικά µε τα χαρακτηριστικά του υποσυστήµατος και,

ενδεχοµένως, όλα τα έγγραφα µε τη βοήθεια των οποίων αποδεικνύεται η συµµόρφωση των

κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας. Πρέπει επίσης να περιέχει όλα τα στοιχεία σχετικά µε τους

όρους και τους περιορισµούς χρήσης και τις υποδείξεις σχετικά µε τη συντήρηση.

Άρθρο 12

1. Όταν ένα κράτος µέλος διαπιστώσει ότι ένα υποσύστηµα, που συνοδεύεται από την

προβλεπόµενη στο άρθρο 11 παράγραφος 1 δήλωση πιστότητας "ΕΚ" και χρησιµοποιείται

σύµφωνα µε τον προορισµό του, ενδέχεται να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των

προσώπων και, κατά περίπτωση, την ασφάλεια των αγαθών, λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα για

να περιορίσει τις δυνατότητες χρήσης του ή για να απαγορεύσει τη χρησιµοποίησή του.
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Το κράτος µέλος ενηµερώνει αµέσως την Επιτροπή για τα µέτρα που έχουν ληφθεί και αναφέρει

τους λόγους της απόφασής του, διευκρινίζοντας αν η µη συµµόρφωση προκύπτει ιδίως από :

α) µη τήρηση των βασικών απαιτήσεων του άρθρου 3, παρ. 1,

β) πληµµελή εφαρµογή των ευρωπαϊκών προδιαγραφών του άρθρου 2.2 εφόσον γίνεται

επίκληση της εφαρµογής τους,

γ) κενό των ευρωπαϊκών προδιαγραφών του άρθρου 2.2.

2. Η Επιτροπή πραγµατοποιεί διαβουλεύσεις µε τα ενδιαφερόµενα µέρη, το συντοµότερο

δυνατόν, και αν διαπιστώσει µετά τις διαβουλεύσεις αυτές :

− ότι τα µέτρα είναι δικαιολογηµένα, ενηµερώνει αµέσως το κράτος µέλος που ανέλαβε την

πρωτοβουλία καθώς και τα άλλα κράτη µέλη· όταν η απόφαση που αναφέρεται στην

παράγραφο 1, αιτιολογείται από κενό των ευρωπαϊκών προδιαγραφών, η Επιτροπή, ύστερα από

διαβούλευση µε τα ενδιαφερόµενα µέρη, κινεί τη διαδικασία του άρθρου 2 παράγραφος 7,

εφόσον το κράτος µέλος που έλαβε την απόφαση σκοπεύει να τη διατηρήσει,

− ότι τα µέτρα δεν είναι δικαιολογηµένα, ενηµερώνει αµέσως τον κατασκευαστή ή τον

εγκατεστηµένο στην Κοινότητα εντολοδόχο του ή ελλείψει αυτών, το φυσικό ή νοµικό

πρόσωπο το οποίο διέθεσε στην αγορά το υποσύστηµα, καθώς και το κράτος µέλος που έλαβε

τα εν λόγω µέτρα.

3. Εφόσον ένα υποσύστηµα που συνοδεύεται από τη δήλωση πιστότητας "ΕΚ" αποδεικνύεται

ότι δεν πληροί τους όρους, το αρµόδιο κράτος µέλος λαµβάνει, έναντι εκείνου που συνέταξε τη

δήλωση, τα κατάλληλα µέτρα και ενηµερώνει σχετικά την Επιτροπή και τα άλλα κράτη µέλη.

4. Η Επιτροπή φροντίζει ώστε τα κράτη µέλη να είναι ενήµερα των αποτελεσµάτων της

διαδικασίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 13

1. Κάθε κράτος µέλος καθορίζει τις διαδικασίες µε τις οποίες δίνεται άδεια για την κατασκευή

και τη θέση σε λειτουργία των ανεγειροµένων στο έδαφός του εγκαταστάσεων.

2. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα και καθορίζουν τις διαδικασίες ώστε,

στην περίπτωση εγκαταστάσεων οι οποίες κατασκευάζονται στο έδαφός τους, τα κατασκευαστικά

στοιχεία ασφαλείας και τα υποσυστήµατα τα οποία αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι, να µπορούν να

εγκαθίστανται και να τίθενται σε λειτουργία µόνον εφόσον επιτρέπουν την κατασκευή

εγκαταστάσεων οι οποίες δεν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των προσώπων και,

κατά περίπτωση, την ασφάλεια των αγαθών, υπό προϋποθέσεις ορθής εγκατάστασης και

συντήρησης και εφόσον χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε τον προορισµό τους.

3. Εάν κράτος µέλος κρίνει ότι, ο σχεδιασµός ή η κατασκευή κατασκευαστικών στοιχείων

ασφαλείας ή υποσυστηµάτων που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι, παρουσιάζει καινοτόµα στοιχεία,

λαµβάνει όλα τα κατάλληλα µέτρα και µπορεί να εξαρτήσει την κατασκευή και/ή τη θέση σε

λειτουργία της εγκατάστασης στην οποία εφαρµόζεται ένα τέτοιο καινοτόµο κατασκευαστικό

στοιχείο ασφαλείας ή υποσύστηµα, από ειδικές προϋποθέσεις. Ενηµερώνει αµέσως την Επιτροπή

σχετικά και παραθέτει τους λόγους. Η Επιτροπή συγκαλεί αµέσως την επιτροπή που αναφέρεται

στο άρθρο 18.

4. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα ώστε οι εγκαταστάσεις να µπορούν να

κατασκευαστούν και να τεθούν σε λειτουργία µόνον εάν έχουν σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και

εκτελεστεί κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των βασικών απαιτήσεων που

αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 1.

5. ∆υνάµει των διατάξεων της παραγράφου 1, τα κράτη µέλη δεν µπορούν να απαγορεύουν, να

περιορίζουν ή να εµποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των κατασκευαστικών στοιχείων

ασφαλείας και των υποσυστηµάτων του Παραρτήµατος Ι, τα οποία συνοδεύονται από τη δήλωση

πιστότητας "ΕΚ" την οποία προβλέπουν τα άρθρα 7 ή 11.
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6. Η ανάλυση ασφαλείας, οι δηλώσεις πιστότητας "ΕΚ" και οι σχετικοί  τεχνικοί φάκελοι των

κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας και των υποσυστηµάτων που αναφέρονται στο

Παράρτηµα Ι, κατατίθενται από τον κύριο του έργου ή τον εντολοδόχο του στην αρµόδια για την

έγκριση της εγκατάστασης αρχή και αντίγραφό της φυλάσσεται στην ίδια την εγκατάσταση.

7. Τα κράτη µέλη φροντίζουν ώστε να υπάρχουν η ανάλυση ασφαλείας, η έκθεση ασφαλείας

και οι τεχνικοί φάκελοι, οι οποίοι πρέπει να περιέχουν όλα τα έγγραφα σχετικά µε τα

χαρακτηριστικά της εγκατάστασης καθώς και, ενδεχοµένως, όλα τα έγγραφα µε τα οποία

πιστοποιείται η συµµόρφωση των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας και των υποσυστηµάτων

που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι. Επίσης, πρέπει να υπάρχουν όλα τα έγγραφα στα οποία

καθορίζονται οι αναγκαίοι όροι και οι περιορισµοί της εκµετάλλευσης καθώς και πλήρη στοιχεία

σχετικά µε τη διατήρηση, την παρακολούθηση, τη ρύθµιση και τη συντήρηση.

Άρθρο 14

Με την επιφύλαξη άλλων νοµοθετικών διατάξεων, τα κράτη µέλη δεν µπορούν, στην επικράτειά

τους, να απαγορεύσουν, να περιορίσουν ή να εµποδίσουν την κατασκευή και τη θέση σε λειτουργία

των  εγκαταστάσεων οι οποίες πληρούν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 15

1. Όταν ένα κράτος µέλος διαπιστώσει ότι µια εγκατάσταση που έχει λάβει άδεια και

χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τον προορισµό της, θέτει ενδεχοµένως σε κίνδυνο την ασφάλεια και

την υγεία των προσώπων και, κατά περίπτωση, την ασφάλεια των αγαθών, λαµβάνει όλα τα

κατάλληλα µέτρα ώστε να περιορίσει τις δυνατότητες εκµετάλλευσης της εγκατάστασης ή να

απαγορεύσει τη λειτουργία της.

Άρθρο 16

Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε µια εγκατάσταση να µην µπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί παρά

µόνον εάν πληροί τους όρους που προβλέπει η έκθεση ασφαλείας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Άρθρο 17

1. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη µέλη τους οργανισµούς τους

επιφορτισµένους µε τη διεκπεραίωση της διαδικασίας αξιολόγησης της πιστότητας που αναφέρεται

στα άρθρα 7 και 11, ορίζοντας για κάθε έναν το πεδίο της αρµοδιότητάς του. Η Επιτροπή τους

χορηγεί αναγνωριστικούς αριθµούς. Η Επιτροπή δηµοσιεύει στην Επίσηµη Εφηµερίδα των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τον κατάλογο των εν λόγω οργανισµών µε τον αναγνωριστικό αριθµό και

το πεδίο της αρµοδιότητας τους, και εξασφαλίζει την ενηµέρωσή του.

2. Τα κράτη µέλη οφείλουν να εφαρµόζουν τα κριτήρια που προβλέπονται στο Παράρτηµα VΙΙΙ

για την αξιολόγηση των κοινοποιητέων οργανισµών. Οι οργανισµοί που πληρούν τα κριτήρια

αξιολόγησης τα οποία προβλέπονται στα σχετικά εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα, τεκµαίρεται

ότι ανταποκρίνονται στα προαναφερθέντα κριτήρια.

3. Ένα κράτος µέλος το οποίο έχει κοινοποιήσει οργανισµό, οφείλει να αποσύρει την

κοινοποίησή του, εάν διαπιστώσει ότι ο οργανισµός αυτός δεν πληροί πλέον τα κριτήρια που

αναφέρονται στο Παράρτηµα VΙΙΙ. Το κράτος µέλος ενηµερώνει αµέσως την Επιτροπή σχετικά

καθώς και τα άλλα κράτη µέλη.

4. Ο συντονισµός, εν ανάγκη, των κοινοποιηµένων οργανισµών πραγµατοποιείται σύµφωνα µε

το άρθρο 18 παράγραφος 1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 18

1. Η Επιτροπή µπορεί να θεσπίζει οιαδήποτε κατάλληλα µέτρα προκειµένου να διασφαλισθεί η

ενιαία εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στην

παράγραφο 2.



14248/3/98 ZAC/akz GR
DG C II 23

2. Η Επιτροπή επικουρείται από µια µόνιµη επιτροπή αποτελούµενη από αντιπροσώπους των

κρατών µελών, και της οποίας προεδρεύει ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής.

Η επιτροπή καταρτίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

Ο αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην εν λόγω επιτροπή σχέδιο των µέτρων που πρέπει

να ληφθούν. Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώµη της για το σχέδιο αυτό µέσα σε προθεσµία που

µπορεί να ορίσει ο πρόεδρος ανάλογα µε τον επείγοντα χαρακτήρα του θέµατος, εφόσον δε

χρειαστεί, προβαίνοντας σε ψηφοφορία.

 Η γνώµη καταχωρείται στα πρακτικά· επί πλέον, κάθε κράτος µέλος δικαιούται να ζητήσει την

καταχώρηση της θέσης του στα πρακτικά αυτά.

Η Επιτροπή λαµβάνει υπόψη στο έπακρο τη γνώµη της εν λόγω επιτροπής. Ενηµερώνει την εν

λόγω επιτροπή για τον τρόπο µε τον οποίο έλαβε υπόψη της τη γνώµη αυτή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙ

ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ "CE"

Άρθρο 19

1. Η σήµανση πιστότητας "CE" αποτελείται από τα αρχικά "CE", σύµφωνα µε τη γραφική

απεικόνιση το υπόδειγµα της οποίας περιέχεται στο Παράρτηµα ΙΧ.

2. Η σήµανση πιστότητας "CE" πρέπει να επιτίθεται κατά τρόπο σαφή και ευδιάκριτο σε κάθε

κατασκευαστικό στοιχείο ασφαλείας, ή, εφόσον αυτό δεν είναι δυνατόν, σε ετικέτα προσαρτηµένη

στο κατασκευαστικό στοιχείο.

3. Απαγορεύεται η επίθεση στα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας σηµάνσεων ή εγγραφών

ικανών να παραπλανήσουν τους τρίτους ως προς τη σηµασία και τη γραφική απεικόνιση της

σήµανσης πιστότητας " CE". Οποιαδήποτε άλλη σήµανση µπορεί να επιτίθεται εφόσον δεν καθιστά

λιγότερο ευδιάκριτη και ευανάγνωστη τη σήµανση πιστότητας "CE".



14248/3/98 ZAC/akz GR
DG C II 24

4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 8 :

α) κάθε αντικανονική επίθεση της σήµανσης πιστότητας "CΕ" που διαπιστώνεται από κράτος

µέλος συνεπάγεται την υποχρέωση για τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστηµένο στην

Κοινότητα εντολοδόχο του, να µεριµνήσει για την πιστότητα του κατασκευαστικού

στοιχείου ασφαλείας προς τις διατάξεις για τη σήµανση πιστότητας "CE" και για τον

τερµατισµό της παράβασης υπό τους όρους που επιβάλλει αυτό το κράτος µέλος,

β) το κράτος µέλος, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται η αναντιστοιχία πρέπει να λαµβάνει

όλα τα κατάλληλα µέτρα για να περιορίσει ή να απαγορεύσει τη διάθεση στην αγορά του εν

λόγω κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας ή να εξασφαλίσει την απόσυρσή του από την

αγορά µε τη διαδικασία του άρθρου 8.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIΙΙ

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 20

Κάθε απόφαση που λαµβάνεται κατ' εφαρµογή της παρούσας οδηγίας και καταλήγει σε περιορισµό

της χρήσης κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας ή υποσυστηµάτων σε µια εγκατάσταση, καθώς

επίσης και της διάθεσής τους στην αγορά, πρέπει να είναι αιτιολογηµένη. Κοινοποιείται στον

ενδιαφερόµενο, το συντοµότερο δυνατόν, µε µνεία των µέσων προσφυγής τα οποία προβλέπει η

ισχύουσα νοµοθεσία στο οικείο κράτος µέλος, καθώς και των προθεσµιών εντός των οποίων πρέπει

να ασκηθούν οι προσφυγές αυτές.

Άρθρο 21

Οι εγκαταστάσεις που έχουν αποτελέσει ήδη αντικείµενο εγκρίσεως χωρίς όµως να έχει αρχίσει η

κατασκευή τους πριν από την ηµεροµηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας οδηγίας, πρέπει να

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, εκτός αν τα κράτη µέλη αποφασίσουν,

αιτιολογηµένα, άλλως, εξασφαλίζοντας, όµως, το ίδιο υψηλό επίπεδο προστασίας.
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Άρθρο 22

1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν και δηµοσιεύουν τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και

διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία, το αργότερο στις ................ (*).

Πληροφορούν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή

συνοδεύονται από σχετική αναφορά κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµερείς διατάξεις

για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη µέλη.

2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου

τις οποίες θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

3. Για µια περίοδο τεσσάρων 4 ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, τα κράτη

µέλη επιτρέπουν :

− την κατασκευή και τη θέση σε λειτουργία των εγκαταστάσεων,

− τη διάθεση στην αγορά των υποσυστηµάτων και των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας,

που συµφωνούν µε τις ρυθµίσεις που ισχύουν στην επικράτειά τους κατά την ηµεροµηνία ενάρξεως

ισχύος της παρούσας οδηγίας.

4. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο για την

εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, και ιδίως του άρθρου 18, το αργότερο στις .................(**), και

καταθέτει, ενδεχοµένως, προτάσεις.

                                               
(*) Είκoσι τέσσερις µήvες µετά τηv ηµερoµηvία εvάρξεως ισχύoς της παρoύσας oδηγίας.
(**) Τέσσερα έτη µετά τηv ηµερoµηvία εvάρξεως ισχύoς της παρoύσας oδηγίας.
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Άρθρο 23

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 24

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

________________________



14248/3/98 ZAC/ak, mah GR
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
DG C II 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, µια εγκατάσταση υποδιαιρείται στις δοµικές κατασκευές

και στα υποσυστήµατα που απαριθµούνται κατωτέρω, όπου πρέπει να λαµβάνονται εκάστοτε

υπόψη η εκµεταλλευσιµότητα και η συντηρησιµότητα :

1. Συρµατόσχοινα και συνδέσεις συρµατόσχοινων

2. Μετάδοση κίνησης και πέδηση

3. Μηχανικά συστήµατα

3.1. Όργανα τάνυσης των συρµατόσχοινων

3.2. Μηχανισµοί των σταθµών

3.3. Μηχανικά συστήµατα γραµµής

4. Οχήµατα

4.1. Θάλαµοι, καθίσµατα ή µηχανισµοί αφελκύσεως

4.2. Φορεία

4.3. Τροχαλίες

4.4. Συνδέσεις µε το συρµατόσχοινο
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5. Ηλεκτροτεχνικές εγκαταστάσεις

5.1. Συστήµατα χειρισµού, ελέγχου και ασφαλείας

5.2. Εγκαταστάσεις επικοινωνίας και πληροφοριών

5.3. ∆ιατάξεις αλεξικεραύνου

6. Ορεινές εγκαταστάσεις

6.1. Σταθερές ορεινές εγκαταστάσεις

6.2. Κινητές ορεινές εγκαταστάσεις

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Αντικείµενο

Το παρόν Παράρτηµα ορίζει τις βασικές απαιτήσεις που ισχύουν για το σχεδιασµό, την

κατασκευή και τη θέση σε λειτουργία καθώς και την εκµεταλλευσιµότητα και

συντηρησιµότητα των εγκαταστάσεων, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 5 της

παρούσας οδηγίας.

2. Γενικές απαιτήσεις

2.1. Ασφάλεια προσώπων

Η ασφάλεια των επιβατών, των εργαζοµένων και των τρίτων είναι θεµελιώδης

απαίτηση για το σχεδιασµό, την κατασκευή και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων.

2.2. Αρχές ασφαλείας

Όσον αφορά το σχεδιασµό, την κατασκευή, την εκµετάλλευση και τη συντήρηση όλων

των εγκαταστάσεων, πρέπει να εφαρµόζονται οι ακόλουθες αρχές κατά την ακόλουθη

τάξη :

- εξάλειψη ή, ελλείψει, µείωση των κινδύνων, µέσω διατάξεων σχεδιασµού και

κατασκευής,

- καθορισµός και λήψη των αναγκαίων µέτρων προστασίας έναντι των κινδύνων

που δεν δύνανται να εξαλειφθούν µέσω των διατάξεων σχεδιασµού και

κατασκευής,

- καθορισµός και αναγγελία των προφυλάξεων που πρέπει να λαµβάνονται για την

αποφυγή των κινδύνων που δεν κατέστη δυνατόν να εξαλειφθούν πλήρως µέσω

των διατάξεων και µέτρων που αναφέρονται στην πρώτη και τη δεύτερη

περίπτωση.
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2.3. Συνυπολογισµός των εξωτερικών περιορισµών

Όλες οι εγκαταστάσεις µε συρµατόσχοινα πρέπει να σχεδιάζονται και να

κατασκευάζονται κατά τρόπον ώστε η εκµετάλλευσή τους να µπορεί να γίνεται µε

ασφάλεια, λαµβάνοντας υπόψη, τον τύπο της εγκατάστασης, τα χαρακτηριστικά του

εδάφους του περιβάλλοντος, τις ατµοσφαιρικές και µετεωρολογικές συνθήκες, και τα

ενδεχόµενα επίγεια και εναέρια τεχνικά έργα και εµπόδια που ευρίσκονται πλησίον.

2.4. ∆ιαστασιολόγηση

Η εγκατάσταση, τα υποσυστήµατα και όλα τα κατασκευαστικά στοιχεία της που

αφορούν την ασφάλεια πρέπει να διαστασιολογούνται, να σχεδιάζονται και να

υλοποιούνται ούτως ώστε να αντέχουν µε επαρκή ασφάλεια στις καταπονήσεις που

αντιστοιχούν σε όλες τις προβλέψιµες συνθήκες εκµετάλλευσης, ακόµη και εκτός

εκµετάλλευσης, λαµβανοµένων υπόψη, κυρίως, των εξωτερικών ενεργειών, των

δυναµικών αποτελεσµάτων και των φαινοµένων κόπωσης, σύµφωνα µε τους κανόνες

της τεχνικής, ιδίως όσον αφορά την επιλογή των υλικών.

2.5. Συναρµολόγηση

2.5.1. Η εγκατάσταση, τα υποσυστήµατα και όλα τα κατασκευαστικά στοιχεία

ασφαλείας, πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται κατά τρόπον ώστε

να εξασφαλίζεται η συναρµολόγησή τους και η εγκατάστασή τους µε ασφάλεια.

2.5.2. Τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας πρέπει να σχεδιάζονται ούτως ώστε να

είναι αδύνατο να γίνει λάθος κατά τη συναρµολόγηση, είτε λόγω της

κατασκευής τους, είτε µέσω καταλλήλων επισηµάνσεων επ' αυτών των

κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας.

2.6. Ακεραιότητα της εγκατάστασης

2.6.1. Τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας πρέπει να έχουν σχεδιασθεί,
κατασκευασθεί και να µπορούν να χρησιµοποιούνται κατά τρόπον ώστε να
διασφαλίζεται, σε κάθε περίπτωση, η λειτουργική ακεραιότητά τους και/ή η
ασφάλεια της εγκατάστασης, όπως ορίζεται στην ανάλυση ασφαλείας που
αναφέρεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ, ώστε να υπάρχουν µηδαµινές πιθανότητες
αστοχίας και µε επαρκές περιθώριο ασφαλείας.
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2.6.2. Ο σχεδιασµός και η κατασκευή της εγκατάστασης πρέπει να γίνονται κατά

τρόπο ώστε κατά την εκµετάλλευσή της, κάθε αστοχία ενός κατασκευαστικού

στοιχείου, η οποία ενδέχεται να επηρεάσει την ασφάλεια, έστω και έµµεσα, να

προκαλεί την έγκαιρη εφαρµογή καταλλήλου µέτρου.

2.6.3. Οι διασφαλίσεις που αναφέρουν τα σηµεία 2.6.1 και 2.6.2, πρέπει να

εφαρµόζονται καθ' όλο το χρονικό διάστηµα µεταξύ δύο προγραµµατισµένων

επαληθεύσεων του συγκεκριµένου κατασκευαστικού στοιχείου. Τα χρονικά

διαστήµατα µεταξύ των επαληθεύσεων των κατασκευαστικών στοιχείων

ασφαλείας, πρέπει να καθορίζονται σαφώς στο φυλλάδιο οδηγιών.

2.6.4. Τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας που ενσωµατώνονται προς

αντικατάσταση άλλων στην εγκατάσταση, πρέπει να πληρούν τόσο τις βασικές

απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, όσο και τους όρους καλής αλληλεπίδρασης

µε τα άλλα κατασκευαστικά στοιχεία της εγκατάστασης.

2.6.5. Πρέπει να λαµβάνονται µέτρα ώστε να µην τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των

µεταφεροµένων προσώπων και του προσωπικού, λόγω των συνεπειών

πυρκαγιάς στην εγκατάσταση.

2.6.6. Πρέπει να λαµβάνονται ιδιαίτερα µέτρα για την προστασία των εγκαταστάσεων

και των προσώπων από συνέπειες κεραυνών.

2.7. Συστήµατα ασφαλείας

2.7.1. Κάθε ελάττωµα που εµφανίζεται στην εγκατάσταση και που ενδέχεται να

συνεπάγεται αστοχία εις βάρος της ασφάλειας πρέπει, εφόσον είναι δυνατό, να

ανιχνεύεται, να επισηµαίνεται και να υφίσταται επεξεργασία από διάταξη

ασφαλείας. Το αυτό ισχύει για κάθε εξωτερικό γεγονός, προβλέψιµο υπό

κανονικές συνθήκες, το οποίο ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια.



14248/3/98 ZAC/ak, mah GR
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
DG C II 4

2.7.2. Η εγκατάσταση πρέπει να µπορεί να σταµατήσει µε χειροκίνητο σύστηµα ανά πάσα

στιγµή.

2.7.3. Μετά από στάση που έχει επιφέρει ένα σύστηµα ασφαλείας, η εγκατάσταση δεν

πρέπει να είναι δυνατόν να τεθεί πάλι σε λειτουργία χωρίς να έχουν ληφθεί τα

ενδεδειγµένα για την κατάσταση µέτρα.

2.8. Συντηρησιµότητα

Οι εγκαταστάσεις πρέπει να είναι σχεδιασµένες και κατασκευασµένες κατά τρόπο που να

επιτρέπει να εκτελούνται µε ασφάλεια οι εργασίες συντήρησης και επισκευών, είτε είναι

τακτικές, είτε έκτακτες.

2.9. Οχλήσεις

Η εγκατάσταση πρέπει να έχει σχεδιασθεί και κατασκευασθεί ούτως ώστε οι εσωτερικές και

εξωτερικές οχλήσεις που οφείλονται σε εκποµπές αερίων ρύπων, θόρυβο ή δονήσεις, να

ευρίσκονται εντός των προβλεποµένων ορίων.

3. Απαιτήσεις σχετικά µε τις δοµικές κατασκευές

3.1. Χάραξη, ταχύτητα, απόσταση των οχηµάτων

3.1.1. Η εγκατάσταση πρέπει να έχει σχεδιασθεί ώστε να λειτουργεί µε ασφάλεια,

λαµβανοµένων υπόψη των χαρακτηριστικών του εδάφους και του περιβάλλοντος, των

ατµοσφαιρικών και µετεωρολογικών συνθηκών, και των ενδεχοµένων επίγειων και

εναέριων τεχνικών έργων και εµποδίων που ευρίσκονται πλησίον, κατά τρόπο ώστε

να µην τα παρεµποδίζει ή να τα θέτει σε κίνδυνο, υπό όλες τις συνθήκες

εκµετάλλευσης, συντήρησης ή εκκένωσης των προσώπων.
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3.1.2. Πρέπει να προβλέπεται, πλαγίως και κατακορύφως, επαρκής απόσταση µεταξύ των

οχηµάτων, συστηµάτων ρυµούλκησης, διαδροµών κύλησης, συρµατοσχοίνων κλπ. και

των ενδεχοµένων γειτνιαζόντων επίγειων ή εναέριων τεχνικών έργων και εµποδίων,

λαµβανοµένων υπόψη των κατακόρυφων διαµήκων και πλάγιων µετακινήσεων των

συρµατοσχοίνων και των οχηµάτων ή των συστηµάτων ρυµούλκησης, υπό τις πλέον

δυσµενείς συνθήκες εκµετάλλευσης, που δύνανται να προβλεφθούν.

3.1.3. Κατά τον υπολογισµό του µεγίστου ύψους των οχηµάτων από το έδαφος, πρέπει να

λαµβάνονται υπόψη το είδος της εγκατάστασης, ο τύπος των οχηµάτων και οι τρόποι

διάσωσης. Πρέπει επίσης να λαµβάνονται υπόψη, στην περίπτωση των ανοικτών

οχηµάτων, οι κίνδυνοι πτώσης καθώς και οι ψυχολογικοί παράγοντες σε σχέση µε το

ύψος της διέλευσης από το έδαφος.

3.1.4. Η µέγιστη ταχύτητα των οχηµάτων ή των συστηµάτων ρυµούλκησης, η ελάχιστη

απόσταση µεταξύ τους, καθώς και οι επιδόσεις τους ως προς την επιτάχυνση και την

πέδηση, πρέπει να έχουν επιλεγεί κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των

προσώπων και της λειτουργίας της εγκατάστασης.

3.2. Σταθµοί και τεχνικά έργα της γραµµής

3.2.1. Οι σταθµοί και τα τεχνικά έργα της γραµµής πρέπει να έχουν σχεδιασθεί,

κατασκευασθεί και να είναι εξοπλισµένα ούτως ώστε να είναι ευσταθή. Πρέπει να

επιτρέπουν ασφαλή οδήγηση των συρµατοσχοίνων, των οχηµάτων και του

εξοπλισµού ρυµούλκησης και να µπορούν να συντηρούνται µε πλήρη ασφάλεια,

ανεξαρτήτως των συνθήκων εκµετάλλευσης που θα ήταν δυνατόν να προκύψουν.
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3.2.2. Οι χώροι επιβίβασης και αποβίβασης της εγκατάστασης πρέπει να είναι

διαµορφωµένοι κατά τρόπο ώστε να είναι δυνατή η ασφαλής κυκλοφορία των

οχηµάτων του εξοπλισµού ρυµούλκησης των προσώπων. Ειδικότερα, η κίνηση των

οχηµάτων και των εξαρτήσεων στους σταθµούς, πρέπει να είναι δυνατόν να

διεξάγεται χωρίς κινδύνους για τα πρόσωπα, λαµβάνοντας υπόψη την ενδεχόµενη

ενεργή συµµετοχή τους.

4. Απαιτήσεις σχετικά µε τα συρµατόσχοινα, τους µηχανισµούς µετάδοσης κίνησης και την

πέδηση καθώς και τις µηχανικές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

4.1. Συρµατόσχοινα και στηρίγµατά τους

4.1.1. Πρέπει να λαµβάνεται κάθε αναγκαίο µέτρο, σύµφωνα µε τις ορθές τεχνικές

πρακτικές ώστε :

- να εµποδίζεται η θραύση των συρµατοσχοίνων και των σηµείων στήριξής τους,

- να διασφαλίζονται οι ελάχιστες και οι µέγιστες τιµές της καταπόνησής τους,

- να εξασφαλίζεται η ασφάλειά τους στα στηρίγµατα και να εµποδίζεται ο

εκτροχιασµός τους,

- να είναι δυνατή η επιτήρησή τους.

4.1.2. ´Οταν δεν είναι δυνατό να αποφεύγεται οιοσδήποτε κίνδυνος εκτροχιασµού των

συρµατοσχοίνων, πρέπει να λαµβάνονται µέτρα ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η

σύλληψη των συρµατοσχοίνων και η στάση της εγκατάστασης χωρίς κίνδυνο για τα

πρόσωπα σε περίπτωση εκτροχιασµού.

4.2. Μηχανικές εγκαταστάσεις

4.2.1. Ο µηχανισµός µετάδοσης κίνησης

Η εγκατάσταση πρέπει να κινείται µε κινητήρα και µηχανισµό των οποίων οι

επιδόσεις και οι δυνατότητες λειτουργίας να προσαρµόζονται στις διάφορες

καταστάσεις και στους τρόπους εκµετάλλευσης.
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4.2.2. Εφεδροβοηθητική µετάδοση της κίνησης

Η εγκατάσταση πρέπει επίσης να έχει και εφεδροβοηθητική µετάδοση της

κίνησης, µε πηγή ενεργείας η οποία είναι ανεξάρτητη από την πηγή ενεργείας του

βασικού κινητήρα, εκτός εάν η ανάλυση ασφαλείας αποδείξει ότι, για την

εξασφάλιση εύκολης, γρήγορης και ασφαλούς εκκένωσης των προσώπων από την

εγκατάσταση, ιδίως δε από τα οχήµατα ή εξαρτήσεις, δεν απαιτείται βοηθητική

µετάδοση της κίνησης.

4.2.3. Πέδηση

4.2.3.1. Η στάση της εγκατάστασης και/ή των οχηµάτων πρέπει, σε περίπτωση ανάγκης,

να γίνεται καθ' οιανδήποτε στιγµή και υπό τις πλέον δυσµενείς συνθήκες φορτίου,

καθώς και να εξασφαλίζεται η πρόσφυση στην τροχαλία κατά τη διάρκεια της

εκµετάλλευσης. Η απόσταση στάσης πρέπει να είναι η µικρότερη που χρειάζεται

για την ασφάλεια της εγκατάστασης.

4.2.3.2. Οι τιµές επιβράδυνσης πρέπει να κυµαίνονται µεταξύ δεόντως υπολογισµένων

ορίων, κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των προσώπων, καθώς και

η καλή συµπεριφορά των οχηµάτων, των συρµατοσχοίνων και των άλλων µερών

της εγκατάστασης.

4.2.3.3. Σε όλες τις εγκαταστάσεις, η πέδηση επιτυγχάνεται µε δύο ή περισσότερα

συστήµατα, τα οποία είναι δυνατόν το καθένα να προκαλέσουν τη στάση και τα

οποία συνδυάζονται κατά τρόπο ώστε να αντικαθιστούν αυτοµάτως το εν

ενεργεία σύστηµα, όταν η αποτελεσµατικότητά του καθίσταται ανεπαρκής. Το

τελευταίο σύστηµα πέδησης του συρµατοσχοίνου έλξης πρέπει να ενεργεί άµεσα

επί της τροχαλίας κίνησης. Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρµόζονται στην περίπτωση

τελεσκί.

4.2.3.4. Η εγκατάσταση πρέπει να διαθέτει ένα αποτελεσµατικό σύστηµα στάσης και

ακινητοποίησης, το οποίο να προλαµβάνει κάθε άκαιρη επανεκκίνηση.
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4.3. Όργανα χειρισµού

Τα συστήµατα χειρισµού πρέπει να έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί ούτως ώστε να είναι

ασφαλή και αξιόπιστα, να ανθίστανται στις συνήθεις καταπονήσεις λειτουργίας, στις

εξωτερικές επιδράσεις, όπως η υγρασία, η ακραία θερµοκρασία και οι ηλεκτρονικές

διαταραχές, και να µην δηµιουργούν επικίνδυνες καταστάσεις, ακόµη και σε περίπτωση

σφαλµάτων στους ελιγµούς.

4.4. Όργανα επικοινωνίας

Οι υπάλληλοι οι εντεταλµένοι για το χειρισµό της εγκατάστασης πρέπει να δύνανται να

επικοινωνούν µεταξύ τους διαρκώς µε ενδεδειγµένα µέσα και, σε περίπτωση ανάγκης, να

ενηµερώνουν τους χρήστες.

5. Οχήµατα και συστήµατα έλξης

5.1. Τα οχήµατα και/ή τα συστήµατα έλξης πρέπει να είναι σχεδιασµένα και διαµορφωµένα κατά

τρόπο ώστε, υπό προβλέψιµες συνθήκες χρήσης, κανένα πρόσωπο να µην δύναται να πέσει

από αυτά και να µην διατρέχει κανένα άλλο κίνδυνο.

5.2. Οι βραχίονες πρόσδεσης των οχηµάτων και των συστηµάτων έλξης, πρέπει να έχουν τις

κατάλληλες διαστάσεις και να έχουν κατασκευασθεί κατά τρόπο ώστε, υπό τις πλέον

δυσµενείς συνθήκες :

- να µην προκαλούν ζηµίες στο συρµατόσχοινο,

- να µην γλιστρούν, εκτός αν η ολίσθηση δεν έχει ουσιαστική επίδραση στην ασφάλεια του

οχήµατος, του συστήµατος έλξης και της εγκατάστασης.

5.3. Οι θύρες των οχηµάτων (ανοικτοί και κλειστοί θαλαµίσκοι), πρέπει να έχουν σχεδιαστεί και

κατασκευαστεί έτσι ώστε να µπορούν να κλείνουν και να µανδαλώνουν. Το δάπεδο και τα

τοιχώµατα των οχηµάτων αυτών πρέπει να είναι σχεδιασµένα και κατασκευασµένα ούτως

ώστε να ανθίστανται στο βάρος και στην καταπόνηση από τους χρήστες, υπό οιεσδήποτε

συνθήκες.
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5.4. Εάν, για την ασφάλεια της εκµετάλλευσης, απαιτείται η παρουσία υπαλλήλου στο όχηµα, το

όχηµα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε εξοπλισµούς που να του επιτρέπουν να επιτελεί τα

καθήκοντά του.

5.5. Τα οχήµατα και/ή τα συστήµατα έλξης, και ιδίως οι αναρτήσεις τους, πρέπει να είναι

σχεδιασµένα και διαµορφωµένα κατά τρόπο ώστε να υπάρχει εγγύηση της ασφάλειας των

εργαζοµένων οι οποίοι επεµβαίνουν, τηρώντας τους κατάλληλους κανόνες και υποδείξεις.

5.6. Στην περίπτωση οχηµάτων που φέρουν αποζεύξιµους βραχίονες πρόσδεσης, πρέπει να

λαµβάνεται κάθε µέτρο για τη στάση, από την αναχώρηση, χωρίς ζηµίες για τους επιβάτες

χρήστες, ενός οχήµατος του οποίου η ζεύξη του βραχίονα πρόσδεσης στο συρµατόσχοινο

είναι εσφαλµένη και, κατά την άφιξη, ενός οχήµατος του οποίου η απόζευξη του βραχίονα

πρόσδεσης δεν έχει πραγµατοποιηθεί.

5.7. Τα οχήµατα των σχοινοσιδηροδρόµων ή, των εναερίων θαλάµων µε δύο καλώδια, όπου το

επιτρέπει το είδος της εγκατάστασης, πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε σύστηµα αυτόµατης

πέδησης µε επενέργεια επί της τροχιάς, στις περιπτώσεις όπου δεν µπορεί ευλόγως να

αποκλεισθεί η πιθανότητα θραύσης του καλωδίου έλξης.

5.8. Στις περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατό να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος εκτροχιασµού του

οχήµατος µε τη λήψη άλλων µέτρων το όχηµα πρέπει να εφοδιάζεται µε σύστηµα κατά του

εκτροχιασµού που θα επιτρέπει την ακινητοποίησή του χωρίς κίνδυνο για τα πρόσωπα.

6. Εξοπλισµός για τους χρήστες

Η πρόσβαση στο χώρο επιβίβασης και η αναχώρηση από το χώρο αποβίβασης καθώς και η

επιβίβαση και αποβίβαση των χρηστών, πρέπει να είναι οργανωµένες κατά τρόπο ώστε,

λαµβανοµένης υπόψη της κυκλοφορίας και στάθµευσης των οχηµάτων, να εξασφαλίζεται η
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ασφάλεια των προσώπων, ιδίως σε µέρη όπου υπάρχει κίνδυνος πτώσης. Πρέπει να είναι

δυνατή η ασφαλής χρησιµοποίηση των εγκαταστάσεων από παιδιά και από άτοµα µειωµένης

κινητικότητας, όταν η εγκατάσταση περιλαµβάνει και τη µεταφορά αυτών των προσώπων.

7. Εκµεταλλευσιµότητα

7.1. Ασφάλεια

7.1.1.Πρέπει να λαµβάνονται οι τεχνικές ρυθµίσεις και µέτρα ούτως ώστε η εγκατάσταση να

µπορεί να χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τον προορισµό της και µε τις τεχνικές

προδιαγραφές της, καθώς και σύµφωνα µε τις καθορισµένες συνθήκες χρήσης, και

ούτως ώστε να είναι δυνατό να τηρούνται οι υποδείξεις για τη διατήρηση και την

ασφάλεια της εκµετάλλευσης. Το φυλλάδιο οδηγιών και οι αντίστοιχες υποδείξεις

πρέπει να συντάσσονται στην ή στις επίσηµες γλώσσες της Κοινότητας, οι οποίες

πρέπει να καθορίζονται σύµφωνα µε τη συνθήκη από το κράτος µέλος στο έδαφος του

οποίου έχει κατασκευασθεί η εγκατάσταση.

7.1.2.Τα πρόσωπα, τα οποία έχουν την ευθύνη του χειρισµού της εγκατάστασης, πρέπει να

έχουν τα δέοντα προσόντα και να έχουν στη διάθεσή τους τα κατάλληλα υλικά µέσα.
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7.2 Ασφάλεια σε περίπτωση στάσης της εγκατάστασης

Σε περίπτωση στάσης της εγκατάστασης, χωρίς δυνατότητα ταχείας επαναφοράς σε

λειτουργία, πρέπει να προβλέπονται όλες οι τεχνικές ρυθµίσεις και µέτρα ώστε οι χρήστες να

δύνανται να οδηγηθούν σε ασφαλές µέρος, εντός χρονικού διαστήµατος ανάλογου µε το είδος

της εγκατάστασης και το περιβάλλον όπου βρίσκεται.

7.3. Άλλα ιδιαίτερα µέτρα ασφαλείας

7.3.1.Θέσεις οδήγησης και εργασίας

Τα κινητά στοιχεία, στα οποία υπό κανονικές συνθήκες υπάρχει πρόσβαση στους

σταθµούς, πρέπει να είναι σχεδιασµένα, κατασκευασµένα και να λειτουργούν κατά

τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι κίνδυνοι ή, εφόσον οι κίνδυνοι παραµένουν, να είναι

εφοδιασµένα µε προστατευτικά συστήµατα, ούτως ώστε να προλαµβάνεται κάθε άµεση

επαφή που θα ήταν δυνατόν να συνεπάγεται ατύχηµα. Τα συστήµατα αυτά δεν πρέπει

να αφαιρούνται εύκολα ή να καθίστανται ανενεργά.

7.3.2.Κίνδυνοι πτώσης

Οι θέσεις και ζώνες εργασίας ή επέµβασης, ακόµα και περιστασιακές, καθώς και η

πρόσβαση σε αυτές, πρέπει να είναι σχεδιασµένες και διαµορφωµένες κατά τρόπο ώστε

να αποφεύγεται η πτώση προσώπων που χρειάζεται να εργασθούν ή να κυκλοφορήσουν

εκεί. Εάν η διαµόρφωση αυτή δεν είναι επαρκής, οι θέσεις εργασίας πρέπει να είναι

επίσης εφοδιασµένες µε σηµεία αγκύρωσης για τους ατοµικούς εξοπλισµούς

προστασίας κατά την πτώση.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η ανάλυση ασφαλείας που απαιτείται για κάθε εγκατάσταση σύµφωνα µε το άρθρο 1

παράγραφος 5 της παρούσας οδηγίας, πρέπει να λαµβάνει υπόψη κάθε προβλεπόµενο τρόπο

λειτουργίας. Η ανάλυση πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε µια αναγνωρισµένη ή καθιερωµένη µέθοδο

και σ' αυτήν να λαµβάνονται υπόψη οι κανόνες της τεχνολογίας και η περιπλοκότητα της

εξεταζοµένης εγκατάστασης. Σκοπός είναι επίσης να εξασφαλισθεί ότι στο σχεδιασµό και την

υλοποίηση της σκοπούµενης εγκατάστασης, θα συνυπολογίζονται οι τοπικές περιβαλλοντικές και

οι πλέον αντίξοες συνθήκες προκειµένου να εξασφαλίζονται ικανοποιητικές συνθήκες ασφαλείας.

Η εν λόγω ανάλυση αφορά ιδίως τα συστήµατα ασφαλείας και τα αποτελέσµατά τους στην

εγκατάσταση και τα συναφή υποσυστήµατα που ενεργοποιούνται από αυτά, ώστε :

- να έχουν τη δυνατότητα να αντιδρούν στην πρώτη ανιχνευόµενη βλάβη ή αστοχία ούτως

ώστε να παραµένουν σε κατάσταση διατήρησης της ασφαλείας, είτε σε κατάσταση

υποβαθµισµένης λειτουργίας, είτε σε στάση ασφαλείας ("fail safe"), ή

- να τηρούν την αρχή της πλεοναστικότητας (redundancy) και να επιτηρούνται, ή

- να έχουν χαρακτηριστικά τέτοια ώστε η πιθανότητα αστοχίας τους να είναι δυνατό να

εκτιµηθεί και το επίπεδό της να είναι συγκρίσιµο µε το επίπεδο που επιτυγχάνουν τα

συστήµατα ασφαλείας που ανταποκρίνονται στα κριτήρια που αναφέρονται στην πρώτη και

στη δεύτερη περίπτωση.

Η ανάλυση ασφαλείας χρησιµοποιείται για να καταρτισθεί απογραφή των κινδύνων και των

επικινδύνων καταστάσεων που απαριθµούνται στο άρθρο 4 παρ. 1 της παρούσας οδηγίας και για να

καθοριστεί ο κατάλογος των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας που αναφέρονται στην παρ. 2

του εν λόγω άρθρου. Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης αυτής, πρέπει να συνοψίζονται σε έκθεση

ασφαλείας.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ :

∆ΗΛΩΣΗ "ΕΚ" ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ

Το παρόν Παράρτηµα εφαρµόζεται στα κατασκευαστικά στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 1
παράγραφος 5 της παρούσας οδηγίας, προκειµένου να αποδειχθεί ότι πληρούν τις οικείες βασικές
απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας και οι οποίες
ορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙ.

Η δήλωση "ΕΚ" πιστότητας και τα συνοδευτικά έγγραφα πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία και
υπογραφή. Η δήλωση αυτή πρέπει να συντάσσεται στην ίδια ή στις ίδιες γλώσσες µε το φυλλάδιο
οδηγιών που αναφέρεται στο Παράρτηµα ΙΙ, σηµείο 7.1.1.

Η δήλωση αυτή πρέπει να συµπεριλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία :

- τα στοιχεία της παρούσας οδηγίας,
- το όνοµα, την εµπορική επωνυµία και την πλήρη διεύθυνση του κατασκευαστή ή του

εγκατεστηµένου στην Κοινότητα εντολοδόχου  του. Σε περίπτωση εντολοδόχου, να
αναφέρεται επίσης το όνοµα, η εταιρική επωνυµία και η πλήρης διεύθυνση του κατασκευαστή,

- περιγραφή του κατασκευαστικού στοιχείου (µάρκα, τύπος, κλπ. ...),
- αναφορά της διαδικασίας που τηρήθηκε για τη δήλωση της πιστότητας (άρθρο 7 της παρούσας

οδηγίας),
- κάθε σχετική διάταξη, στην οποία ανταποκρίνεται το κατασκευαστικό στοιχείο, και ιδιαίτερα

οι διατάξεις όσον αφορά τη χρήση,
- την ονοµασία και τη διεύθυνση του(των) κοινοποιηµένου(ων) οργανισµού(ών), ο(ι) οποίος(οι)

συµµετείχε(αν) στη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την πιστότητα, καθώς και την
ηµεροµηνία του πιστοποιητικού εξέτασης "ΕΚ", ενδεχοµένως, µε τη διάρκεια και τους όρους
ισχύος του πιστοποιητικού,

- ενδεχοµένως, τα στοιχεία των εναρµονισµένων προτύπων που χρησιµοποιήθηκαν ως αναφορά,
- τα στοιχεία ταυτότητας του υπογράφοντος, ο οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί να δεσµεύει τον

κατασκευαστή ή τον εγκατεστηµένο στην Κοινότητα εντολοδόχο του.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ :

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ

1. Πεδίο εφαρµογής

Το παρόν Παράρτηµα εφαρµόζεται στα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας, µε σκοπό να

εξακριβωθεί η τήρηση των βασικών απαιτήσεων που προβλέπονται στο άρθρο 3

παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας και οι οποίες ορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙ. Αφορά την

αξιολόγηση, από κοινοποιηµένο(ους) οργανισµό(ούς), της εγγενούς πιστότητας ενός

κατασκευαστικού στοιχείου, εξεταζοµένου µεµονωµένα, προς τις τεχνικές προδιαγραφές τις

οποίες πρέπει να τηρεί.

2. Περιεχόµενο των διαδικασιών

Οι διαδικασίες αξιολόγησης, τις οποίες ακολουθούν οι κοινοποιηµένοι οργανισµοί, τόσο

κατά το στάδιο του σχεδιασµού, όσο και της παραγωγής, βασίζονται στις ενότητες που

ορίζονται στην απόφαση 93/465/ΕΟΚ του Συµβουλίου σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες που

αναφέρει ο κατωτέρω πίνακας. Οι λύσεις που αναγράφονται στον πίνακα αυτό θεωρούνται

ως ισοδύναµες και µπορούν να χρησιµοποιηθούν κατ' επιλογή του κατασκευαστή.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

(1) Εξέταση "ΕΚ τύπου"

ΕΝΟΤΗΤΑ "Β"

(1.α) ∆ιασφάλιση ποιότητας παραγωγής

ΕΝΟΤΗΤΑ "∆"

(1.β) Εξέταση προϊόντων

ΕΝΟΤΗΤΑ "ΣΤ"

(2) Πλήρης διασφάλιση ποιότητας

ΕΝΟΤΗΤΑ "Η"

(2) Πλήρης διασφάλιση ποιότητας

ΕΝΟΤΗΤΑ "Η"

(3) Εξέταση ανά µονάδα

ΕΝΟΤΗΤΑ "Ζ"

(3) Εξέταση ανά µονάδα

ΕΝΟΤΗΤΑ "Ζ"

(*) Οι ενότητες χρησιµοποιούνται, λαµβάνοντας υπόψη τους οικείους συµπληρωµατικούς

όρους, οι οποίοι προβλέπονται στην κάθε ενότητα..
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΕΞΕΤΑΣΗ "ΕΚ ΤΥΠΟΥ"

1. Η ενότητα αυτή περιγράφει το τµήµα εκείνο της διαδικασίας, µε το οποίο ένας

κοινοποιηµένος οργανισµός διαπιστώνει και βεβαιώνει ότι ένα δείγµα, αντιπροσωπευτικό της

σχετικής παραγωγής, πληροί τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

2. Η αίτηση εξέτασης "ΕΚ τύπου" υποβάλλεται από τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστηµένο

στην Κοινότητα εντολοδόχο του, σε έναν κοινοποιηµένο οργανισµό της εκλογής του.

Η αίτηση περιλαµβάνει :

- το όνοµα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή και, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από

τον εντολοδόχο, το όνοµα και τη διεύθυνση του εντολοδόχου αυτού,

- γραπτή δήλωση ότι η ίδια αίτηση δεν έχει υποβληθεί σε άλλο κοινοποιηµένο

οργανισµό,

- τον τεχνικό φάκελο που περιγράφεται στο σηµείο 3.

Ο αιτών θέτει στη διάθεση του κοινοποιηµένου οργανισµού ένα δείγµα, αντιπροσωπευτικό

της εν λόγω παραγωγής, το οποίο στο εξής ονοµάζεται "τύπος". Ο κοινοποιηµένος

οργανισµός µπορεί να ζητάει και άλλα δείγµατα, εφόσον αυτό απαιτείται για τη διεξαγωγή

του προγράµµατος δοκιµών.

3. Ο τεχνικός φάκελος πρέπει να επιτρέπει την αξιολόγηση της συµµόρφωσης του

κατασκευαστικού στοιχείου προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Πρέπει να καλύπτει,

στο βαθµό που αυτό απαιτείται για την αξιολόγηση, το σχεδιασµό, την κατασκευή και τη

λειτουργία του κατασκευαστικού στοιχείου.

Ο τεχνικός φάκελος περιλαµβάνει, στο βαθµό που αυτό απαιτείται για την αξιολόγηση :

- γενική περιγραφή του τύπου,

- αρχικά και κατασκευαστικά σχέδια, καθώς και διαγράµµατα κατασκευαστικών

στοιχείων, υποσυγκροτηµάτων, κυκλωµάτων, κλπ.,
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- τις περιγραφές και εξηγήσεις που είναι αναγκαίες για την κατανόηση των

προαναφεροµένων σχεδίων και διαγραµµάτων και της λειτουργίας του

κατασκευαστικού στοιχείου,

- κατάλογο των ευρωπαϊκών προδιαγραφών που αναφέρει το άρθρο 2 παρ. 2 της

παρούσας οδηγίας, οι οποίες εφαρµόζονται πλήρως ή εν µέρει, καθώς και περιγραφές

των λύσεων που υιοθετούνται για να πληρωθούν οι βασικές απαιτήσεις, στην

περίπτωση που δεν υπάρχουν οι προδιαγραφές που αναφέρει το άρθρο 2 παρ. 2 της

παρούσας οδηγίας,

- τα αποτελέσµατα των πραγµατοποιηθέντων υπολογισµών σχεδιασµού, των

διενεργηθεισών εξετάσεων, κλπ.,

- τις εκθέσεις δοκιµών.

Πρέπει επίσης να αναφέρει τον τοµέα χρησιµοποίησης του κατασκευαστικού στοιχείου.

4. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός :

4.1. εξετάζει τον τεχνικό φάκελο, επαληθεύει ότι ο τύπος έχει κατασκευασθεί σύµφωνα µε

τον τεχνικό φάκελο και προσδιορίζει τα στοιχεία τα οποία σχεδιάσθηκαν σύµφωνα µε

τις ισχύουσες διατάξεις των ευρωπαϊκών προδιαγραφών που αναφέρει το άρθρο 2 παρ.

2 της παρούσας οδηγίας καθώς και τα στοιχεία τα οποία σχεδιάσθηκαν χωρίς να

εφαρµοσθούν οι σχετικές διατάξεις των εν λόγω ευρωπαϊκών προδιαγραφών,

4.2. διεξάγει ή αναθέτει σε τρίτους τη διεξαγωγή των καταλλήλων ελέγχων και των

απαραίτητων δοκιµών ώστε να ελέγξει κατά πόσον οι λύσεις τις οποίες ακολούθησε ο

κατασκευαστής πληρούν τις βασικές απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, σε περίπτωση

κατά την οποία οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 2 δεν

έχουν εφαρµοστεί,
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4.3. διεξάγει ή αναθέτει σε τρίτους τη διεξαγωγή των καταλλήλων ελέγχων και των

απαραιτήτων δοκιµών ώστε να επαληθεύσει, σε περίπτωση που ο κατασκευαστής

επέλεξε να εφαρµόσει τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές που ισχύουν για την περίπτωση

αυτή, κατά πόσον αυτές έχουν όντως εφαρµοσθεί,

4.4. συµφωνεί µε τον αιτούντα για τον τόπο στον οποίο θα διεξαχθούν οι απαραίτητοι

έλεγχοι και δοκιµές.

5. Σε περιπτώσεις που ο τύπος πληροί τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, ο κοινοποιηµένος

οργανισµός χορηγεί στον αιτούντα πιστοποιητικό εξέτασης "ΕΚ τύπου". Το πιστοποιητικό

περιέχει το όνοµα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή, τα συµπεράσµατα του ελέγχου, τις

προϋποθέσεις και τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού και τα απαραίτητα δεδοµένα για

την αναγνώριση του εγκεκριµένου τύπου.
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Ο κοινοποιηµένος οργανισµός προσαρτά στο πιστοποιητικό κατάλογο των σηµαντικών

τµηµάτων του τεχνικού φακέλου και φυλάσσει αντίγραφο του καταλόγου αυτού. Σε

περίπτωση που ο οργανισµός αρνηθεί να χορηγήσει στον κατασκευαστή πιστοποιητικό

εξέτασης "ΕΚ τύπου", ο κοινοποιηµένος οργανισµός παραθέτει λεπτοµερώς τους λόγους της

άρνησης αυτής.

Πρέπει να προβλέπεται διαδικασία προσφυγής.

6. Ο αιτών ενηµερώνει τον κοινοποιηµένο οργανισµό, ο οποίος έχει στην κατοχή του τον

τεχνικό φάκελο σχετικά µε το πιστοποιητικό "ΕΚ τύπου", για οιαδήποτε τροποποίηση του

εγκεκριµένου κατασκευαστικού στοιχείου για την οποία πρέπει να χορηγηθεί νέα έγκριση,

εφόσον οι τροποποιήσεις αυτές είναι δυνατόν να επηρεάσουν τη συµµόρφωση προς τις

βασικές απαιτήσεις ή προς τις προβλεπόµενες προϋποθέσεις για τη χρήση του

κατασκευαστικού στοιχείου. Η νέα αυτή έγκριση χορηγείται υπό µορφή προσθήκης στο

αρχικό πιστοποιητικό εξέτασης "ΕΚ τύπου".

7. Κάθε κοινοποιηµένος οργανισµός γνωστοποιεί στους άλλους κοινοποιηµένους οργανισµούς,

τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τα πιστοποιητικά εξέτασης "ΕΚ τύπου" και τις

προσθήκες που χορηγούνται και ανακαλούνται.

8. Οι λοιποί κοινοποιηµένοι οργανισµοί δύνανται να λαµβάνουν αντίγραφα των πιστοποιητικών

εξέτασης "ΕΚ τύπου" και/ή των προσθηκών τους. Τα Παραρτήµατα των πιστοποιητικών

φυλάσσονται στη διάθεση των λοιπών κοινοποιηµένων οργανισµών.

9. Ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του φυλάσσει, µαζί µε τον τεχνικό φάκελο, αντίγραφο

των πιστοποιητικών εξέτασης "ΕΚ τύπου" και των προσθηκών σε αυτές, για περίοδο

τουλάχιστον τριάντα ετών από την τελευταία ηµεροµηνία κατασκευής του κατασκευαστικού

στοιχείου.

Όταν ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο εντολοδόχος του δεν είναι εγκατεστηµένοι στην

Κοινότητα, η υποχρέωση για τη διατήρηση του τεχνικού φακέλου βαρύνει το πρόσωπο που

είναι υπεύθυνο για τη διάθεση του κατασκευαστικού στοιχείου στην κοινοτική αγορά.
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ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ : ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1. Η ενότητα αυτή περιγράφει τη διαδικασία µε την οποία ο κατασκευαστής ο οποίος πληροί τις

υποχρεώσεις του σηµείου 2, βεβαιώνει και δηλώνει ότι τα εν λόγω κατασκευαστικά στοιχεία

είναι σύµφωνα προς τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης "τύπου ΕΚ" και

πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας. Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα

εντολοδόχος του, επιθέτει τη σήµανση "CE" σε κάθε κατασκευαστικό στοιχείο και συντάσσει

γραπτή δήλωση συµµόρφωσης. Η σήµανση "CE" συνοδεύεται από τον αναγνωριστικό

αριθµό του κοινοποιηµένου οργανισµού, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την επιτήρηση που

αναφέρεται στο σηµείο 4.

2. Ο κατασκευαστής πρέπει να εφαρµόζει εγκεκριµένο σύστηµα ποιότητας της παραγωγής, να

διεξάγει επιθεώρηση και δοκιµές των τελικών κατασκευαστικών στοιχείων, όπως

προβλέπεται στο σηµείο 3, και υπόκειται στην επιτήρηση που αναφέρεται στο σηµείο 4.

3. Σύστηµα ποιότητας

3.1. Ο κατασκευαστής υποβάλλει, για τα σχετικά κατασκευαστικά στοιχεία, αίτηση

αξιολόγησης του συστήµατος ποιότητας που ακολουθεί, σε κοινοποιηµένο οργανισµό

της επιλογής του.

Η αίτηση αυτή περιέχει :

- όλες τις κατάλληλες πληροφορίες για την κατηγορία των προβλεποµένων

κατασκευαστικών στοιχείων,

- το φάκελο σχετικά µε το σύστηµα ποιότητας,

- ενδεχοµένως, τον τεχνικό φάκελο σχετικά µε τον εγκεκριµένο τύπο και αντίγραφο

του πιστοποιητικού εξέτασης "ΕΚ τύπου".

3.2. Το σύστηµα ποιότητας πρέπει να διασφαλίζει τη συµµόρφωση των κατασκευαστικών

στοιχείων προς τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης "ΕΚ τύπου" και

προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.
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Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρµόζει ο κατασκευαστής πρέπει να

συγκεντρώνονται συστηµατικά και να απαρτίζουν φάκελο υπό τη µορφή γραπτών

µέτρων, διαδικασιών και οδηγιών. Ο εν λόγω φάκελος του συστήµατος ποιότητας

πρέπει να επιτρέπει την ενιαία ερµηνεία των προγραµµάτων, σχεδίων, εγχειριδίων και

φακέλων ποιότητας.

Ο φάκελος περιέχει, ιδίως, κατάλληλη περιγραφή :

- των ποιοτικών στόχων, του οργανογράµµατος, των ευθυνών και των

αρµοδιοτήτων των στελεχών όσον αφορά την ποιότητα των κατασκευαστικών

στοιχείων,

- των µεθόδων κατασκευής, των τεχνικών ελέγχου και διασφάλισης της ποιότητας

και των συστηµατικών διαδικασιών και δραστηριοτήτων που εφαρµόζονται,

- των εξετάσεων και των δοκιµών που θα διεξάγονται πριν, κατά και µετά την

κατασκευή, και της συχνότητας διεξαγωγής τους,

- των φακέλων ποιότητας, όπως τις εκθέσεις επιθεώρησης και τα στοιχεία δοκιµών

και βαθµονόµησης, τις εκθέσεις προσόντων του αρµοδίου προσωπικού, κλπ.,

- των µέσων επιτήρησης, τα οποία επιτρέπουν να ελέγχεται η επίτευξη της

απαιτούµενης ποιότητας των κατασκευαστικών στοιχείων και η αποτελεσµατική

λειτουργία του συστήµατος ποιότητας.

3.3. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός αξιολογεί το σύστηµα ποιότητας για να διαπιστώσει εάν

ανταποκρίνεται προς τις απαιτήσεις που αναφέρει το σηµείο 3.2. Τεκµαίρει ότι τα

συστήµατα ποιότητας που εφαρµόζουν το αντίστοιχο εναρµονισµένο πρότυπο

ανταποκρίνεται προς τις απαιτήσεις αυτές.

Η οµάδα ελεγκτών περιλαµβάνει ένα τουλάχιστον µέλος το οποίο έχει πείρα για την

αξιολόγηση της τεχνολογίας του σχετικού κατασκευαστικού στοιχείου. Η διαδικασία

αξιολόγησης περιλαµβάνει επίσκεψη επιθεώρησης στις εγκαταστάσεις του

κατασκευαστή.

Η απόφαση κοινοποιείται στον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιλαµβάνει τα

συµπεράσµατα του ελέγχου και την αιτιολογηµένη απόφαση αξιολόγησης.



14248/3/98 ZAC/nf, mah GR
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
DG C II 9

3.4. Ο κατασκευαστής αναλαµβάνει τη δέσµευση να πληροί τις υποχρεώσεις που

απορρέουν από το σύστηµα ποιότητας, όπως έχει εγκριθεί, και να το συντηρεί ώστε να

παραµένει κατάλληλο και αποτελεσµατικό.

Ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του ενηµερώνει συνεχώς τον κοινοποιηµένο

οργανισµό, ο οποίος ενέκρινε το σύστηµα ποιότητας, για κάθε µελετώµενη προσαρµογή

του συστήµατος ποιότητας.

Ο κοινοποιηµένος οργανισµός αξιολογεί τις προτεινόµενες τροποποιήσεις και

αποφασίζει κατά πόσον το τροποποιηµένο σύστηµα ποιότητας θα εξακολουθεί να

πληροί τις απαιτήσεις που αναφέρει το σηµείο 3.2. ή εάν συντρέχει λόγος να γίνει νέα

αξιολόγηση.

Κοινοποιεί την απόφασή του στον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιέχει τα

συµπεράσµατα του ελέγχου και την αιτιολογηµένη απόφαση εκτίµησης.

4. Επιτήρηση υπό την ευθύνη του κοινοποιηµένου οργανισµού

4.1. Σκοπός της επιτήρησης είναι να διασφαλίζει ότι ο κατασκευαστής πληροί ορθά τις

υποχρεώσεις οι οποίες προκύπτουν από το εγκεκριµένο σύστηµα ποιότητας.

4.2. Ο κατασκευαστής επιτρέπει στον κοινοποιηµένο οργανισµό την πρόσβαση, για λόγους

επιθεώρησης, στους χώρους κατασκευής, παραλαβής, δοκιµών και αποθήκευσης και

του παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, και ιδίως :

- το φάκελο σχετικά µε το σύστηµα ποιότητας,

- τους φακέλους ποιότητας, όπως τις εκθέσεις επιθεωρήσεων και τα δεδοµένα

δοκιµών και βαθµονόµησης, τις εκθέσεις προσόντων του αρµοδίου προσωπικού,

κλπ.
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4.3. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός διεξάγει, κατά τακτά διαστήµατα, ελέγχους για να

βεβαιώνεται ότι ο κατασκευαστής διατηρεί και εφαρµόζει το σύστηµα ποιότητας·

χορηγεί έκθεση ελέγχου στον κατασκευαστή.

4.4. Εξάλλου, ο κοινοποιηµένος οργανισµός δύναται να πραγµατοποιεί αιφνιδιαστικές

επισκέψεις στον κατασκευαστή. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων αυτών, ο

κοινοποιηµένος οργανισµός δύναται να διεξάγει ή να αναθέτει σε τρίτους τη διεξαγωγή

δοκιµών για να επαληθευθεί η ορθή λειτουργία του συστήµατος ποιότητας, εφόσον

αυτό είναι αναγκαίο. Χορηγεί στον κατασκευαστή έκθεση της επίσκεψης και, εάν

πραγµατοποιήθηκε δοκιµή, έκθεση δοκιµής.

5. Ο κατασκευαστής διατηρεί στη διάθεση των εθνικών αρχών, για περίοδο τουλάχιστον

τριάντα ετών από την τελευταία ηµεροµηνία κατασκευής του κατασκευαστικού στοιχείου :

- το φάκελο που προβλέπεται στο σηµείο 3.1., δεύτερο εδάφιο, δεύτερη περίπτωση,

- τις προσαρµογές που προβλέπονται στο σηµείο 3.4., δεύτερο εδάφιο,

- τις αποφάσεις και εκθέσεις του κοινοποιηµένου οργανισµού που προβλέπονται στα

σηµεία 3.4., 4.3. και 4.4.

6. Κάθε κοινοποιηµένος οργανισµός γνωστοποιεί στους άλλους κοινοποιηµένους οργανισµούς

τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις εγκρίσεις συστηµάτων ποιότητας που χορηγούνται

και ανακαλούνται.
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ : ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟÏΟΝΤΩΝ

1. Η ενότητα αυτή περιγράφει τη διαδικασία µε την οποία ο κατασκευαστής ή ο

εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του βεβαιώνει και δηλώνει ότι τα

κατασκευαστικά στοιχεία, τα οποία υποβλήθηκαν στις διατάξεις του σηµείου 3, είναι

σύµφωνα προς τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης "τύπου ΕΚ" και

πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

2. Ο κατασκευαστής λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα ώστε η διαδικασία κατασκευής να

εξασφαλίζει τη συµµόρφωση των κατασκευαστικών στοιχείων προς τον τύπο που

περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης "ΕΚ τύπου" και προς τις απαιτήσεις της παρούσας

οδηγίας. Ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του επιθέτει τη

σήµανση "CE" σε κάθε κατασκευαστικό στοιχείο και συντάσσει δήλωση πιστότητας.

3. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός πραγµατοποιεί τις κατάλληλες εξετάσεις και δοκιµές,

προκειµένου να επαληθεύσει τη συµµόρφωση των κατασκευαστικών στοιχείων προς τις

απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, είτε µε έλεγχο και δοκιµή κάθε κατασκευαστικού

στοιχείου, όπως ορίζεται στο σηµείο 4, είτε µε στατιστικό έλεγχο και δοκιµή των

κατασκευαστικών στοιχείων, όπως ορίζεται στο σηµείο 5, κατ' επιλογή του κατασκευαστή.

Ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του φυλάσσει αντίγραφο της δήλωσης πιστότητας για

περίοδο τουλάχιστον τριάντα ετών από την τελευταία ηµεροµηνία κατασκευής του

κατασκευαστικού στοιχείου.

4. Επαλήθευση µε εξέταση και δοκιµή του κάθε κατασκευαστικού στοιχείου :

4.1. Όλα τα κατασκευαστικά στοιχεία εξετάζονται µεµονωµένα και διεξάγονται κατάλληλες

δοκιµές, που ορίζονται στην ή στις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές που αναφέρει

το άρθρο 2 της παρούσας οδηγίας, ή ισοδύναµες δοκιµές, προκειµένου να επαληθευθεί

η συµµόρφωσή τους προς τον τύπο που περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης "ΕΚ

τύπου" και προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.
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4.2. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός επιθέτει ή φροντίζει να τεθεί ο αναγνωριστικός αριθµός

του σε κάθε εγκεκριµένο κατασκευαστικό στοιχείο και συντάσσσει γραπτή δήλωση

πιστότητας σχετικά µε τις πραγµατοποιηθείσες δοκιµές.

4.3. Ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του είναι σε θέση να επιδείξει, εφόσον ζητηθεί, τα

πιστοποιητικά συµµόρφωσης του κοινοποιηµένου οργανισµού.

5. Στατιστική επαλήθευση

5.1. Ο κατασκευαστής παρουσιάζει τα κατασκευαστικά στοιχεία του υπό µορφή

οµοιογενών παρτίδων και λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα προκειµένου η

διαδικασία κατασκευής να εξασφαλίζει την οµοιογένεια της κάθε παραγόµενης

παρτίδας.

5.2. Όλα τα κατασκευαστικά στοιχεία διατίθενται για εξέταση υπό µορφή οµοιογενών

παρτίδων. Από κάθε παρτίδα λαµβάνεται τυχαίο δείγµα. Τα κατασκευαστικά στοιχεία

που συνιστούν το δείγµα εξετάζονται µεµονωµένα, και διεξάγονται κατάλληλες

δοκιµές όπως προβλέπεται στην ή στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές που αναφέρει το

άρθρο 2 παρ. 2 της παρούσας οδηγίας, ή ισοδύναµες δοκιµές, προκειµένου να

επαληθευθεί η συµµόρφωσή τους προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και να

καθορισθεί η αποδοχή ή η απόρριψη της παρτίδας.

5.3. Η στατιστική διαδικασία χρησιµοποιεί τα ακόλουθα στοιχεία :

- µια στατιστική µέθοδο,

- ένα σχέδιο δειγµατοληψίας µε τα λειτουργικά του χαρακτηριστικά.
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5.4. Για τις παρτίδες που εγκρίνονται, ο κοινοποιηµένος οργανισµός επιθέτει ή φροντίζει να

τεθεί ο αναγνωριστικός του αριθµός σε κάθε κατασκευαστικό στοιχείο και συντάσσει

γραπτό πιστοποιητικό πιστότητας σχετικά µε τις διεξαχθείσες δοκιµές. Όλα τα

κατασκευαστικά στοιχεία της παρτίδας δύνανται να τεθούν σε κυκλοφορία, εκτός από

τα κατασκευαστικά στοιχεία του δείγµατος τα οποία διαπιστώθηκε ότι δεν είναι

σύµφωνα.

Εάν µια παρτίδα απορριφθεί, ο αρµόδιος κοινοποιηµένος οργανισµός λαµβάνει τα

κατάλληλα µέτρα για να εµποδίσει τη θέση σε κυκλοφορία της παρτίδας αυτής. Στην

περίπτωση συχνής απόρριψης παρτίδων, ο κοινοποιηµένος οργανισµός δύναται να

αναστέλλει τη στατιστική εξακρίβωση.

Ο κατασκευαστής µπορεί, υπ' ευθύνη του κοινοποιηµένου οργανισµού, να θέτει τον

αναγνωριστικό αριθµό του οργανισµού κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατασκευής.

5.5. Ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του πρέπει να είναι σε θέση να επιδείξει, εφόσον

ζητηθεί, τα πιστοποιητικά συµµόρφωσης του κοινοποιηµένου οργανισµού.
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ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ : ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΑΝΑ ΜΟΝΑ∆Α

1. Η ενότητα αυτή περιγράφει τη διαδικασία µε την οποία ο κατασκευαστής, βεβαιώνει και

δηλώνει ότι το υπόψη κατασκευαστικό στοιχείο, το οποίο έλαβε το πιστοποιητικό που

αναφέρεται στο σηµείο 2, είναι σύµφωνο προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Ο

κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του, θέτει τη σήµανση

"CE" στο προϊόν και συντάσσει δήλωση πιστότητας.

2. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός εξετάζει το κατασκευαστικό στοιχείο και διεξάγει τις

κατάλληλες δοκιµές, που ορίζονται στην ή στις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές που

αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 2 της παρούσας οδηγίας, ή τις αντίστοιχες δοκιµές,

προκειµένου να εξακριβωθεί η συµµόρφωσή του προς τις ισχύουσες απαιτήσεις της

παρούσας οδηγίας.

Ο κοινοποιηµένος οργανισµός επιθέτει ή φροντίζει να τεθεί ο αναγνωριστικός του αριθµός

στο κατασκευαστικό στοιχείο και συντάσσει πιστοποιητικό συµµόρφωσης σχετικά µε τις

διεξαχθείσες δοκιµές.

3. Σκοπός του τεχνικού φακέλου είναι να επιτρέψει την εκτίµηση της συµµόρφωσης προς τις

απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, καθώς και την κατανόηση του σχεδιασµού, της

κατασκευής και της λειτουργίας του κατασκευαστικού στοιχείου.

Ο φάκελος περιλαµβάνει, στο βαθµό που αυτό απαιτείται για την εκτίµηση :

- γενική περιγραφή του τύπου,

- αρχικά και κατασκευαστικά σχέδια, καθώς και διαγράµµατα συστατικών µερών,

υποσυγκροτηµάτων, κυκλωµάτων, κλπ.,

- τις περιγραφές και εξηγήσεις που είναι αναγκαίες για την κατανόηση των

προαναφεροµένων σχεδίων και διαγραµµάτων και της λειτουργίας του κατασκευαστικού

στοιχείου,

- πίνακα των ευρωπαϊκών προδιαγραφών που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 2 της

παρούσας οδηγίας, και τα οποία εφαρµόζονται πλήρως ή εν µέρει, καθώς και περιγραφές

των λύσεων που εφαρµόζονται για να πληρωθούν οι βασικές απαιτήσεις, στην περίπτωση

κατά την οποία δεν εφαρµόζονται οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές που αναφέρονται στο

άρθρο 2 παρ. 2,

- τα αποτελέσµατα των πραγµατοποιηθέντων υπολογισµών σχεδιασµού, των

διενεργηθεισών εξετάσεων, κλπ.,

- τις εκθέσεις δοκιµών,

- τον τοµέα χρησιµοποίησης των κατασκευαστικών στοιχείων.
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ΕΝΟΤΗΤΑ Η : ΠΛΗΡΗΣ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

1. Αυτή η ενότητα περιγράφει τη διαδικασία κατά την οποία ο κατασκευαστής, ο οποίος πληροί

τις υποχρεώσεις του σηµείου 2, βεβαιώνει και δηλώνει ότι τα θεωρούµενα κατασκευαστικά

στοιχεία πληρούν τις ισχύουσες απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Ο κατασκευαστής ή ο

εγκατεστηµένος στην Κοινότητα εντολοδόχος του επιθέτει τη σήµανση "CE" σε κάθε

κατασκευαστικό στοιχείο και συντάσσει γραπτή δήλωση πιστότητας. Η σήµανση "CE"

συνοδεύεται από τον αριθµό αναγνώρισης του κοινοποηµένου οργανισµού που είναι

υπεύθυνος για την επιτήρηση που αναφέρεται στο σηµείο 4.

2. Ο κατασκευαστής εφαρµόζει εγκεκριµένο σύστηµα ποιότητας για το σχεδιασµό, την

κατασκευή, την τελική επιθεώρηση των κατασκευαστικών στοιχείων και τις δοκιµές όπως

ορίζεται στο σηµείο 3, και υπόκειται στην επιτήρηση που αναφέρεται στο σηµείο 4.

3. Σύστηµα ποιότητας

3.1. Ο κατασκευαστής υποβάλλει σε κοινοποιηµένο οργανισµό αίτηση αξιολόγησης του

συστήµατος ποιότητας που ακολουθεί.

Η αίτηση περιλαµβάνει :

- όλες τις σχετικές πληροφορίες για την προβλεπόµενη κατηγορία

κατασκευαστικών στοιχείων,

- το φάκελο του συστήµατος ποιότητας.

3.2. Το σύστηµα ποιότητας πρέπει να εξασφαλίζει τη συµµόρφωση των κατασκευαστικών

στοιχείων προς τις ισχύουσες απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρµόζει ο κατασκευαστής πρέπει να

περιέχονται, κατά συστηµατικό και τακτικό τρόπο, σε ένα φάκελο, υπό τη µορφή

γραπτών µέτρων, διαδικασιών και οδηγιών. Ο φάκελος αυτός του συστήµατος

ποιότητας επιτρέπει την ενιαία ερµηνεία των διαδικαστικών και ποιοτικών µέτρων,

όπως προγραµµάτων, σχεδίων, εγχειριδίων και φακέλων ποιότητας.
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Ο φάκελος περιέχει, ιδίως, κατάλληλη περιγραφή :

- των ποιοτικών στόχων, του οργανογράµµατος, των ευθυνών και των αρµοδιοτήτων

των στελεχών όσον αφορά την ποιότητα του σχεδιασµού και των κατασκευαστικών

στοιχείων,

- των προδιαγραφών τεχνικού σχεδιασµού, συµπεριλαµβανοµένων των ευρωπαϊκών

προδιαγραφών του άρθρου 2.2 της οδηγίας που εφαρµόζονται, και, σε περιπτώσεις

όπου οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές δεν εφαρµόζονται πλήρως, των µέσων που

χρησιµοποιούνται ώστε να τηρούνται οι βασικές αιτήσεις της παρούσας οδηγίας που

ισχύουν για τα κατασκευαστικά στοιχεία,

- των τεχνικών ελέγχου και επαλήθευσης του σχεδιασµού, των διαδικασιών και των

συστηµατικών δραστηριοτήτων που χρησιµοποιούνται κατά το σχεδιασµό των

κατασκευαστικών στοιχείων όσον αφορά την καλυπτόµενη κατηγορία

κατασκευαστικών στοιχείων,

- των αντιστοίχων τεχνικών κατασκευής, ποιοτικού ελέγχου και διασφάλισης της

ποιότητας, των διαδικασιών και των συστηµατικών δραστηριοτήτων που

χρησιµοποιούνται,

- των ελέγχων και των δοκιµών που διεξάγονται πριν, κατά και µετά την κατασκευή

και της συχνότητας διεξαγωγής τους,

- των φακέλων ποιότητας, όπως των εκθέσεων επιθεώρησης και των στοιχείων

δοκιµών και βαθµονόµησης, των εκθέσεων προσόντων του αρµοδίου προσωπικού,

κλπ.,

- των µέσων που επιτρέπουν να επαληθεύεται η επίτευξη της επιθυµητής ποιότητας

σχεδιασµού και κατασκευαστικών στοιχείων, καθώς και η αποτελεσµατική

λειτουργία του συστήµατος ποιότητας.
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3.3. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός αξιολογεί το σύστηµα ποιότητας για να διαπιστώσει εάν

ανταποκρίνεται προς τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο σηµείο 3.2. Τεκµαίρει ότι τα

συστήµατα ποιότητας που εφαρµόζουν το αντίστοιχο εναρµονισµένο πρότυπο

ανταποκρίνονται προς τις απαιτήσεις αυτές.

Η οµάδα ελεγκτών περιλαµβάνει ένα τουλάχιστον µέλος, το οποίο έχει ως αξιολογητής,

πείρα της σχετικής τεχνολογίας. Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαµβάνει επίσκεψη

στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή.

Η απόφαση κοινοποιείται στον κατασκευαστή. Περιλαµβάνει τα συµπεράσµατα του

ελέγχου και την αιτιολογηµένη απόφαση αξιολόγησης.

3.4. Ο κατασκευαστής αναλαµβάνει τη δέσµευση να πληροί τις υποχρεώσεις που

απορρέουν από το σύστηµα ποιότητας, όπως έχει εγκριθεί, και να το συντηρεί ώστε να

παραµένει κατάλληλο και αποτελεσµατικό.

Ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του ενηµερώνει τον κοινοποιηµένο οργανισµό, ο

οποίος ενέκρινε το σύστηµα ποιότητας, για κάθε µελετώµενη προσαρµογή του

συστήµατος ποιότητας.

Ο κοινοποιηµένος οργανισµός αξιολογεί τις προτεινόµενες τροποποιήσεις και

αποφασίζει κατά πόσον το τροποποιηµένο σύστηµα ποιότητας εξακολουθεί να πληροί

τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο σηµείο 3.2. ή εάν χρειάζεται νέα αξιολόγηση.
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Κοινοποιεί την απόφασή του στον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιλαµβάνει τα

συµπεράσµατα του ελέγχου και την αιτιολογηµένη απόφαση αξιολόγησης.

4. Επιτήρηση υπό την ευθύνη του κοινοποιηµένου οργανισµού

4.1. Σκοπός της επιτήρησης είναι να διασφαλίζεται ότι ο κατασκευαστής πληροί ορθά τις

υποχρεώσεις οι οποίες προκύπτουν από το εγκεκριµένο σύστηµα ποιότητας.

4.2. Ο κατασκευαστής επιτρέπει στον κοινοποιηµένο οργανισµό την πρόσβαση, για λόγους

επιθεώρησης, στους χώρους σχεδιασµού, κατασκευής, επιθεώρησης και δοκιµών και

αποθήκευσης και του παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, και ιδίως :

- το φάκελο του συστήµατος ποιότητας,

- τους φακέλους ποιότητας που προβλέπονται από το σχεδιαστικό µέρος του

συστήµατος ποιότητας, όπως αποτελέσµατα αναλύσεων, υπολογισµών,

δοκιµών, κλπ.,

- τους φακέλους ποιότητας που προβλέπονται από το κατασκευαστικό µέρος

του συστήµατος ποιότητας, όπως τις εκθέσεις επιθεωρήσεων και τα δεδοµένα

δοκιµών, τα δεδοµένα βαθµονόµησης, τις εκθέσεις προσόντων του αρµοδίου

προσωπικού, κλπ.
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4.3. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός διεξάγει, κατά τακτά διαστήµατα, ελέγχους για να

βεβαιώνεται ότι ο κατασκευαστής διατηρεί και εφαρµόζει το σύστηµα ποιότητας και

χορηγεί έκθεση ελέγχου.

4.4. Εξάλλου, ο κοινοποιηµένος οργανισµός δύναται να πραγµατοποιεί αιφνιδιαστικές

επισκέψεις στον κατασκευαστή. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων αυτών, ο

κοινοποιηµένος οργανισµός δύναται να διεξάγει ή να φροντίζει για τη διεξαγωγή

δοκιµών προκειµένου να επαληθευθεί η ορθή λειτουργία του συστήµατος ποιότητας, εν

ανάγκη. Χορηγεί στον κατασκευαστή έκθεση της επίσκεψης και, εάν

πραγµατοποιήθηκε δοκιµή, έκθεση δοκιµής.

5. Ο κατασκευαστής διατηρεί στη διάθεση των εθνικών αρχών, για περίοδο τουλάχιστον

τριάντα ετών από την τελευταία ηµεροµηνία κατασκευής του κατασκευαστικού στοιχείου :

- το φάκελο που προβλέπεται στο σηµείο 3.1., δεύτερο εδάφιο, δεύτερη περίπτωση,

- τις προσαρµογές που προβλέπονται στο σηµείο 3.4, δεύτερο εδάφιο,

- τις αποφάσεις και εκθέσεις του κοινοποιηµένου οργανισµού που αναφέρονται στα

σηµεία 3.4., 4.3. και 4.4.

6. Κάθε κοινοποιηµένος οργανισµός γνωστοποιεί στους άλλους κοινοποιηµένους οργανισµούς

τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τις εγκρίσεις συστηµάτων ποιότητας που χορηγούνται

ή ανακαλούνται.

7. Συµπληρωµατικές διατάξεις : Έλεγχος του σχεδιασµού

7.1. Ο κατασκευαστής υποβάλλει αίτηση ελέγχου του σχεδιασµού σε έναν κοινοποιηµένο

οργανισµό.

7.2. Η αίτηση επιτρέπει την κατανόηση του σχεδιασµού, της κατασκευής και της

λειτουργίας του κατασκευαστικού στοιχείου και επιτρέπει την εκτίµηση της

συµµόρφωσης προς τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.
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Η αίτηση περιλαµβάνει :

- τις τεχνικές προδιαγραφές σχεδιασµού, συµπεριλαµβανοµένων των ευρωπαϊκών

προδιαγραφών του άρθρου 2.2 που εφαρµόσθηκαν,

- τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία προς υποστήριξη της επάρκειά τους, ιδίως όταν

οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 2 της παρούσας

οδηγίας, δεν έχουν εφαρµοστεί πλήρως. Τα στοιχεία αυτά περιλαµβάνουν τα

αποτελέσµατα δοκιµών που διεξήχθησαν από το κατάλληλο εργαστήριο του

κατασκευαστή ή για λογαριασµό του.

7.3. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός εξετάζει την αίτηση και, εφόσον ο σχεδιασµός είναι

σύµφωνος προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, χορηγεί στον αιτούντα

πιστοποιητικό εξέτασης "ΕΚ σχεδιασµού". Το πιστοποιητικό συµπεριλαµβάνει τα

συµπεράσµατα της εξέτασης, τις προϋποθέσεις ισχύος του, τα αναγκαία δεδοµένα για

την αναγνώριση του εγκεκριµένου σχεδιασµού και, ενδεχοµένως, περιγραφή της

λειτουργίας του κατασκευαστικού στοιχείου.

7.4. Ο αιτών ενηµερώνει τον κοινοποιηµένο οργανισµό, ο οποίος εξέδωσε το πιστοποιητικό

εξέτασης του σχεδιασµού, για κάθε τροποποίηση του εγκεκριµένου σχεδιασµού. Οι

τροποποιήσεις του εγκεκριµένου σχεδιασµού πρέπει να λαµβάνουν πρόσθετη έγκριση

από τον κοινοποιηµένο οργανισµό που εξέδωσε το πιστοποιητικό εξέτασης "ΕΚ

σχεδιασµού", σε περιπτώσεις όπου οι τροποποιήσεις αυτές ενδέχεται να επηρεάσουν τη

συµµόρφωση προς τις βασικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1

της παρούσας οδηγίας ή τις προβλεπόµενες προϋποθέσεις για τη χρήση του

κατασκευαστικού στοιχείου. Η συµπληρωµατική αυτή έγκριση δίδεται υπό τη µορφή

προσθήκης στο πιστοποιητικό εξέτασης "ΕΚ σχεδιασµού".
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7.5. Κάθε κοινοποιηµένος οργανισµός, γνωστοποιεί στους άλλους κοινοποιηµένους

οργανισµούς πληροφοριακά στοιχεία σχετικά µε :

- τα πιστοποιητικά εξέτασης "ΕΚ σχεδιασµού" και τις προσθήκες που χορηγήθηκαν,

- τα πιστοποιητικά εξέτασης "ΕΚ σχεδιασµού" και τις προσθήκες που ανεκλήθησαν,

- τα πιστοποιητικά εξέτασης "ΕΚ σχεδιασµού" και τις προσθήκες που απορρίφθηκαν.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ : ∆ΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ "ΕΚ"

Το παρόν Παράρτηµα ισχύει για τα υποσυστήµατα που µνηµονεύονται στο άρθρο 9 της παρούσας

οδηγίας, για να διασφαλίζεται ότι τα υποσυστήµατα πληρούν τις βασικές οικείες απαιτήσεις που

αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας.

Η δήλωση πιστότητας "ΕΚ" συντάσσεται από τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστηµένο στην

Κοινότητα εντολοδόχο του ή, εν ελλείψει, από εκείνο το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο θέτει

σε κυκλοφορία το υποσύστηµα. Η δήλωση και οι τεχνικοί φάκελοι που τη συνοδεύουν, πρέπει να

φέρουν ηµεροµηνία και υπογραφή.

Η δήλωση πιστότητας "ΕΚ" καθώς και οι τεχνικοί φάκελοι, πρέπει να συντάσσονται στην ίδια ή

στις ίδιες γλώσσες µε το φυλλάδιο οδηγιών που αναφέρεται στο Παράρτηµα ΙΙ, σηµείο 7.1.1. και

να συµπεριλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία :

- τα στοιχεία αναφοράς της παρούσας οδηγίας,

- το όνοµα και τη διεύθυνση του αιτούντος την εξέταση "ΕΚ",

- την περιγραφή του υποσυστήµατος,

- το όνοµα και τη διεύθυνση του κοινοποιηµένου οργανισµού ο οποίος διεξήγαγε την εξέταση

"ΕΚ" που προβλέπει το άρθρο 11 της παρούσας οδηγίας,

- όλες τις σχετικές διατάξεις τις οποίες πρέπει να πληροί το υποσύστηµα, ιδίως ενδεχόµενους

περιορισµούς λειτουργίας ή προϋποθέσεις λειτουργίας,

- το αποτέλεσµα της εξέτασης "ΕΚ", που αναφέρεται στο Παράρτηµα VII (Πιστοποιητικό

εξέτασης "ΕΚ" πιστότητας),

- τα στοιχεία των προσώπων που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν δεσµευτικά τη δήλωση, εν

ονόµατι του κατασκευαστή, του εντολοδόχου του ή, εν ελλείψει, του φυσικού ή νοµικού

προσώπου το οποίο θέτει σε κυκλοφορία το υποσύστηµα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ

1. Η εξέταση "ΕΚ" είναι η διαδικασία δια της οποίας ένας κοινοποιηµένος οργανισµός

επαληθεύει και πιστοποιεί, εφόσον το ζητήσει ο κατασκευαστής ή ο εγκατεστηµένος στην

Κοινότητα εντολοδόχος του ή το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο θέτει σε κυκλοφορία το

υποσύστηµα, ότι το υποσύστηµα :

- είναι σύµφωνο προς την παρούσα οδηγία και προς άλλες κανονιστικές διατάξεις οι οποίες

εφαρµόζονται στα πλαίσια της συνθήκης,

- είναι σύµφωνο προς τον τεχνικό φάκελο, και έχει περατωθεί.

2. Ο επαλήθευση του υποσυστήµατος διεξάγεται σε κάθε ένα από τα ακόλουθα στάδια :

- σχεδιασµός,

- κατασκευή και δοκιµές παραλαβής του κατασκευασθέντος υποσυστήµατος.

3. Ο τεχνικός φάκελλος, ο οποίος συνοδεύει το πιστοποιητικό εξέτασης, πρέπει να

περιλαµβάνει :

- κατασκευαστικά σχέδια και υπολογισµούς, σχέδια ηλεκτρικών και υδραυλικών

κυκλωµάτων, κυκλωµάτων χειρισµού, περιγραφή των συστηµάτων πληροφορικής και των

αυτοµατισµών, οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης, κλπ.,

- κατάλογο των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας που αναφέρει το άρθρο 4 παρ. 2 της

παρούσας οδηγίας, τα οποία χρησιµοποιούνται στο συγκεκριµένο υποσύστηµα,

- αντίγραφα των δηλώσεων πιστότητας "ΕΚ", τα οποία αναφέρονται στο Παράρτηµα IV,

των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας προς τα σχέδια κατασκευής και τους

σχετικούς υπολογισµούς καθώς και ένα αντίγραφο των πρακτικών των δοκιµών και

ελέγχων που έχουν ενδεχοµένως διεξαχθεί.
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4. Έγγραφα και αλληλογραφία σε σχέση µε τη διαδικασία εξέτασης "ΕΚ" συντάσσονται στην

ίδια ή στις ίδιες γλώσσες µε το φυλλάδιο οδηγιών που αναφέρεται στο Παράρτηµα ΙΙ, σηµείο

7.1.1.

5. Επιτήρηση :

5.1. Σκοπός της επιτήρησης είναι να εξασφαλισθεί ότι, κατά τη διάρκεια της κατασκευής

του υποσυστήµατος, τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τον τεχνικό

φάκελο.

5.2. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εξέταση "ΕΚ" πρέπει

να διαθέτει συνεχώς πρόσβαση, στα εργαστήρια κατασκευής, στους χώρους

αποθήκευσης και, εάν συντρέχει λόγος, προκατασκευής, στις εγκαταστάσεις δοκιµών

και, εν γένει, σε όλους τους χώρους που µπορεί να κρίνει αναγκαίους για την εκτέλεση

της αποστολής του. Ο κατασκευαστής, ο εντολοδόχος του, ή εν ελλείψει, το φυσικό ή

νοµικό πρόσωπο που θέτει σε κυκλοφορία το υποσύστηµα, οφείλει να του παραδίδει ή

να φροντίζει να του παραδίδονται, όλα τα αναγκαία έγγραφα για το σκοπό αυτό, και,

ιδίως, τα σχέδια εκτέλεσης και τον τεχνικό φάκελο σχετικά µε το υποσύστηµα.

5.3. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός, ο οποίος είναι αρµόδιος για την εξέταση "ΕΚ",

πραγµατοποιεί, κατά τακτά διαστήµατα, "ελέγχους", προκειµένου να βεβαιωθεί ότι

τηρούνται οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας· µε την ευκαιρία αυτή, χορηγεί έκθεση

ελέγχου στα πρόσωπα που έχουν αναλάβει την εκτέλεση. ∆ύναται να απαιτήσει να

ζητείται η γνώµη του, σε διάφορες φάσεις κατασκευής του έργου.

5.4. Εξάλλου, ο κοινοποιηµένος οργανισµός δύναται να πραγµατοποιεί αιφνιαδιαστικές

επισκέψεις στα εργαστήρια κατασκευής. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων αυτών, ο

κοινοποιηµένος οργανισµός µπορεί να διεξάγει "ελέγχους", πλήρως ή εν µέρει. Χορηγεί

έκθεση επίσκεψης και, ενδεχοµένως, έκθεση του ελέγχου στα πρόσωπα που έχουν

αναλάβει την εκτέλεση.
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6. Κάθε κοινοποιηµένος οργανισµός δηµοσιεύει, κατά τακτά διαστήµατα, τις σχετικές

πληροφορίες όσον αφορά :

- όλες τις αιτήσεις εξέτασης "ΕΚ" που ελήφθησαν,

- όλα τα πιστοποιητικά εξέτασης "ΕΚ" που χορηγήθηκαν,

- όλα τα πιστοποιητικά εξέτασης "ΕΚ" που απορρίφθηκαν.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΙ

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ

ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

1. Ο οργανισµός, ο διευθυντής του και το προσωπικό που είναι επιφορτισµένο µε την εκτέλεση

των διεργασιών επαλήθευσης, δεν δύνανται να είναι ούτε ο σχεδιαστής, ούτε ο

κατασκευαστής, ούτε ο προµηθευτής, ούτε ο αρµόδιος για την εγκατάσταση των

κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας ή των υποσυστηµάτων για τον έλεγχό τους, ούτε ο

εντολοδόχος ενός από τα πρόσωπα αυτά, ούτε το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο θέτει σε

κυκλοφορία το τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας ή τα υποσυστήµατα. ∆εν δύνανται να

παρεµβαίνουν ούτε άµεσα, ούτε ως εντολοδόχοι στο σχεδιασµό, την κατασκευή, την

εκτέλεση, την εµπορία ή τη συντήρηση των κατασκευαστικών στοιχείων ή των

υποσυστηµάτων αυτών, ούτε στην εκµετάλλευση. Αυτό δεν αποκλείει τη δυνατότητα

ανταλλαγής τεχνικών πληροφοριών µεταξύ του κατασκευαστή και του κοινοποιηµένου

οργανισµού.

2. Ο οργανισµός και το προσωπικό που είναι επιφορτισµένο µε τον έλεγχο οφείλουν να

εκτελούν τις διεργασίες επαλήθευσης µε τη µεγαλύτερη επαγγελµατική ακεραιότητα και τη

µεγαλύτερη τεχνική επάρκεια και οφείλουν να είναι απαλλαγµένοι από κάθε πίεση και

προτροπή, ιδίως οικονοµικής φύσεως, που θα ήταν δυνατόν να επηρεάσει την κρίση τους ή

τα αποτελέσµατα του ελέγχου τους, ιδιαίτερα εάν προέρχονται από πρόσωπα ή οµάδες

προσώπων που έχουν συµφέρον από τα αποτελέσµατα των επαληθεύσεων.

3. Ο οργανισµός πρέπει να διαθέτει το προσωπικό και τα αναγκαία µέσα για να επιτελεί µε

ικανοποιητικό τρόπο τα τεχνικά και διοικητικά καθήκοντα που συνδέονται µε την εκτέλεση

των επαληθεύσεων. Πρέπει, οµοίως, να έχει πρόσβαση στο αναγκαίο υλικό για έκτακτες

επαληθεύσεις.
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4. Το προσωπικό που είναι επιφορτισµένο µε τους ελέγχους πρέπει να διαθέτει :

- καλή τεχνική και επαγγελµατική κατάρτιση,

- ικανοποιητική γνώση των απαιτήσεων σχετικά µε τους ελέγχους που διεξάγει και επαρκή

πρακτική εµπειρία των ελέγχων αυτών,

- την απαιτούµενη ικανότητα για τη σύνταξη των πιστοποιητικών, πρακτικών και εκθέσεων

που είναι αναγκαία για να αποδεικνύουν ότι διεξήχθησαν οι έλεγχοι.

5. Πρέπει να υπάρχει εγγύηση για την αµεροληψία του προσωπικού που είναι επιφορτισµένο µε

τους ελέγχους. Το ύψος της αµοιβής κάθε ελεγκτή, δεν πρέπει να εξαρτάται ούτε από τον

αριθµό των ελέγχων που διεξάγει, ούτε από τα αποτελέσµατα των ελέγχων αυτών.

6. Ο οργανισµός οφείλει να συνάψει σύµβαση ασφάλισης αστικής ευθύνης, εκτός εάν η ευθύνη

αυτή καλύπτεται από το κράτος, βάσει του εθνικού δικαίου, ή εάν οι έλεγχοι διενεργούνται

απ' ευθείας από το κράτος µέλος.

7. Το προσωπικό του οργανισµού δεσµεύεται από το επαγγελµατικό απόρρητο για οτιδήποτε

περιέρχεται στη γνώση του κατά την άσκηση των καθηκόντων του (πλην έναντι των

αρµοδίων διοικητικών αρχών του κράτους στο οποίο ασκεί τις δραστηριότητές του), στο

πλαίσιο της παρούσας οδηγίας ή οιασδήποτε διάταξης εσωτερικού δικαίου για την εφαρµογή

της.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ

ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ "CE"

Η σήµανση πιστότητας "CE" αποτελείται από το ακρωνύµιο "CE", µε την ακόλουθη γραφική

απεικόνιση :

Σε περίπτωση σµίκρυνσης ή µεγέθυνσης της σήµανσης "CE", πρέπει να διατηρούνται οι αναλογίες

που προκύπτουν από την παραπάνω γραφική απεικόνιση.

Τα διάφορα στοιχεία της σήµανσης "CE" πρέπει να έχουν την ίδια ή σχεδόν την ίδια κατακόρυφη

διάσταση, που δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 5 mm. Είναι δυνατόν να γίνει παρέκκλιση ως

προς την παραπάνω ελάχιστη διάσταση για τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφαλείας µικρού

µεγέθους.

Η σήµανση "CE" ακολουθείται από τα δύο τελευταία ψηφία του έτους κατά το οποίο ετέθη και από

τον αριθµό αναγνώρισης του κοινοποιηµένου οργανισµού που παρεµβαίνει στα πλαίσια των

διαδικασιών που προβλέπει το άρθρο 7 παράγραφος 3 της παρούσας οδηγίας.

________________________
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 31 Ιανουαρίου 1994, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας (1) βάσει των άρθρων

47, παρ. 2, 55 και 95 της Συνθήκης ΕΚ σχετικά µε τις εγκαταστάσεις µε συρµατόσχοινα

για τη µεταφορά του κοινού.

2. Μετά τη γνώµη που έδωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 6 Απριλίου 1995 (2), η

Επιτροπή υπέβαλε τροποποιηµένη πρόταση (3).

3. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έδωσε τη γνώµη της στις 6 Ιουλίου 1994 (4).

4. Στις 28 Ιουνίου 1999, το Συµβούλιο εξέδωσε, µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο

άρθρο 251 της Συνθήκης, την κοινή του θέση.

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ

5. Η πρόταση στοχεύει στην υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς στους τοµείς των

εγκαταστάσεων µε συρµατόσχοινα για τη µεταφορά προσώπων. Στηρίζεται ιδίως στις

εξής δύο αρχές :

− ελεύθερη κυκλοφορία των εγκαταστάσεων µε συρµατόσχοινα, αφενός, και,

αφετέρου,

− ασφάλεια των χρηστών εγκαταστάσεων µε συρµατόσχοινα.

ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

6. Το Συµβούλιο εξέτασε την εν λόγω πρόταση και αποφάσισε, κατά τη διάρκεια των

εργασιών, να επιφέρει σηµαντικές αλλαγές.

Όλες οι τροποποιήσεις της πρότασης έγιναν δεκτές από την Επιτροπή.
                                               
(1) ΕΕ αριθ. C 070 της 08.03.1994, σ. 8.
(2) ΕΕ αριθ. C 109 της 01.05.1995, σ. 122.
(3) ΕΕ αριθ. C 388 της 26.01.1996, σ. 12.
(4) ΕΕ αριθ. C 037 της 31.12.1994, σ. 26.
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7. ΄Ετσι, η κοινή θέση στηρίζεται σε δύο χωριστές αρχές :

− τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας και τα υποσυστήµατα µπορούν να διατεθούν

στην αγορά και να κυκλοφορήσουν ελεύθερα εφόσον ικανοποιούν ορισµένες βασικές

απαιτήσεις· εξάλλου, καθιερώνεται το σήµα "CΕ" και µόνο τα κατασκευαστικά

στοιχεία ασφάλειας που διαθέτουν το εν λόγω σήµα µπορούν να θεωρούνται σύµφωνα

µε τις βασικές απαιτήσεις δίχως να χρειάζεται ιδιαίτερη δικαιολόγηση,

− κάθε κράτος µέλος πρέπει να καθορίσει τις διαδικασίες έγκρισης της κατασκευής και

της θέσης σε λειτουργία των εγκαταστάσεων, συµπεριλαµβανόµενης της υποδοµής της

εγκατάστασης (δοµικά έργα).

Τροπολογίες που υιοθέτησε το Συµβούλιο

Εξάλλου, το Συµβούλιο υιοθέτησε το µεγαλύτερο µέρος των τροπολογιών του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου, οι περισσότερες από τις οποίες ενσωµατώθηκαν στο κείµενο µε κάποιες

µικρές αλλαγές.

8. Το Συµβούλιο υιοθέτησε την τροπολογία αριθ. 1 (δεκτή από την Επιτροπή), µε την οποία

τροποποιείται ο τίτλος, αντικαθιστώντας τη φράση "για τη µεταφορά του κοινού" µε τη

φράση "για τη µεταφορά προσώπων".

9. Το Συµβούλιο υιοθέτησε επίσης της τροπολογία αριθ. 2 (δεκτή από την Επιτροπή), µε την

οποία τροποποιείται η πρώτη αιτιολογική σκέψη µε την προσθήκη των χρησιµοποιουµένων

για τις αστικές συγκοινωνίες εγκαταστάσεων, για τις οποίες πρέπει να προβλεφθούν βασικές

απαιτήσεις (πρώτη αιτιολογική σκέψη).

10. Σύµφωνα µε την τροπολογία αριθ. 4, το Συµβούλιο υιοθέτησε το στοιχείο που αφορά τον

διασυνοριακό χαρακτήρα ορισµένων εγκαταστάσεων (πέµπτη αιτιολογική σκέψη). Την

τροπολογία αυτή ακολούθησε και η Επιτροπή.

11. Το Συµβούλιο υιοθέτησε την τροπολογία αριθ. 10 (27η αιτιολογική σκέψη), µε την οποία

διευκρινίζονται οι όροι εφαρµογής της οδηγίας στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις, όταν δεν

τηρούνται οι βασικές απαιτήσεις ασφαλείας.
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12. Το Συµβούλιο υιοθέτησε την τροπολογία αριθ. 12. (άρθρο 1), µε την οποία διευκρινίζεται η

έννοια του "κυρίου της εγκατάστασης" (τροποποίηση εν µέρει δεκτή από την Επιτροπή).

13. ΄Οσο για την έννοια της άδειας κατασκευής (τροπολογία αριθ. 15), το Συµβούλιο υιοθέτησε

µεν αυτήν την τροπολογία (άρθρο 13), το κείµενο όµως προσαρµόστηκε στις νέες αρχές που

συνδέονται µε τα υποσυστήµατα και τη ρήτρα διασφάλισης.

14. Το Συµβούλιο υιοθέτησε την τροπολογία αριθ.16, που µετατρέπει σε µη υποχρεωτική τη

διαδικασία παρέκκλισης σε περίπτωση καινοτοµίας (τροπολογία αποδεκτή από την

Επιτροπή). Η τροπολογία αυτή ενσωµατώθηκε στο άρθρο 13 παράγραφος 3.

Τροπολογίες που υιοθετήθηκαν υπό απλουστευµένη µορφή

15. ΄Οσον αφορά την τροπολογία αριθ.3 (δεύτερη αιτιολογική σκέψη), το Συµβούλιο υιοθέτησε,

υπό απλουστευµένη όµως µορφή, την τροπολογία αυτή, η οποία διαπιστώνει ότι οι

καλυπτόµενες από την οδηγία εγκαταστάσεις δεν συνδέονται πάντα µε τον τουρισµό

(τροπολογία δεκτή από την Επιτροπή).

16. Επιπλέον, το Συµβούλιο υιοθέτησε, υπό απλουστευµένη όµως µορφή, την τροπολογία αριθ. 5

(7η αιτιολογική σκέψη), µε την οποία υπογραµµίζεται η σηµασία που έχει για την ασφάλεια η

επιλογή του χώρου (τροπολογία δεκτή από την Επιτροπή).

Το Συµβούλιο υιοθέτησε επίσης, υπό απλουστευµένη όµως µορφή, την τροπολογία αριθ. 6

(8η αιτιολογική σκέψη). Με την τροπολογία αυτή υπογραµµίζεται η σηµασία των συνθηκών

του περιβάλλοντος για την ασφάλεια (την τροπολογία αυτή ακολούθησε και η Επιτροπή).

17. Το Συµβούλιο υιοθέτησε, υπό απλουστευµένη όµως µορφή, την τροπολογία αριθ. 7 (10η

αιτιολογική σκέψη), µε την οποία ορίζεται ότι πρέπει να αξιολογούνται οι επιπτώσεις των

εγκαταστάσεων µε συρµατόσχοινα στην προστασία του περιβάλλοντος αφενός και στις

απαιτήσεις για βιώσιµη ανάπτυξη του τουρισµού αφετέρου. Η Επιτροπή ακολούθησε και την

τροπολογία αυτή.

Εξάλλου, το Συµβούλιο υιοθέτησε, υπό απλουστευµένη όµως µορφή, την τροπολογία αριθ. 8
(24η αιτιολογική σκέψη), µε την οποία υπογραµµίζεται ότι στην ανάλυση της ασφάλειας
πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και οι παράγοντες που συνδέονται µε την εκµετάλλευση. Η
Επιτροπή δέχτηκε και την τροπολογία αυτή.
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18. Όσον αφορά τον ορισµό των κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας (άρθρο 1, παρ. 5), το

Συµβούλιο υιοθέτησε την τροπολογία αριθ. 11. Ωστόσο, τροποποίησε ελαφρά το κείµενο που

είχε προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (η Επιτροπή ακολούθησε την τροπολογία αυτή).

Τροπολογίες που υιοθετήθηκαν µερικώς

19. ΄Οσον αφορά την τροπολογία αριθ. 9 (26η αιτιολογική σκέψη), το Συµβούλιο υιοθέτησε εν

µέρει τα στοιχεία που διευκρινίζουν τις προϋποθέσεις εφαρµογής της οδηγίας κατά τη στιγµή

που θα τεθεί σε ισχύ (η εµβέλεια µεταβλήθηκε). Η τροπολογία αυτή έγινε δεκτή από την

Επιτροπή.

20. ΄Οσον αφορά την τροπολογία αριθ.17 (δεκτή εν µέρει από την Επιτροπή), που αφορά τις

προϋποθέσεις εφαρµογής σε εγκαταστάσεις υπό µελέτη ή υπό κατασκευή κατά τη στιγµή που

θα τεθεί σε ισχύ η οδηγία, το Συµβούλιο εισήγαγε την αιτιολογική σκέψη 26, µε την οποία

υιοθετείται εν µέρει η εν λόγω τροπολογία.

21. Το Συµβούλιο υιοθέτησε εν µέρει την τροπολογία αριθ.18 (άρθρο 22), µε την οποία οι

σχετικές διατάξεις καλύπτουν και την κατασκευή (δεκτή από την Επιτροπή). Μεταβλήθηκε η

εµβέλεια.

Το Συµβούλιο υιοθέτησε επίσης µερικώς την τροπολογία αριθ.20 (Παράρτηµα ΙΙ, σηµείο 2.3,

και αιτιολογική σκέψη αριθ.10), µε την οποία µεταξύ των εξωτερικών παραγόντων που

λαµβάνονται υπ'όψιν συγκαταλέγονται και οι προσιδιάζουσες στον χώρο συνθήκες του

περιβάλλοντος (η εµβέλεια µεταβλήθηκε). Η τροπολογία αυτή έγινε δεκτή από την Επιτροπή.

Τροπολογίες που δεν υιοθέτησε το Συµβούλιο

22. Το Συµβούλιο δεν υιοθέτησε την τροπολογία αριθ.13 που προβλέπει ότι η επιτροπή θα

µπορούσε να τροποποιήσει τις βασικές απαιτήσεις (την τροπολογία αυτή δεν την ακολούθησε

ούτε η Επιτροπή). Το Συµβούλιο θεωρεί ότι η τροποποίηση των βασικών απαιτήσεων

εµπίπτει στις αρµοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.
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23. Το Συµβούλιο δεν µπόρεσε να υιοθετήσει την τροπολογία αριθ. 14 σχετικά µε τις

διασυνοριακές εγκαταστάσεις· το ίδιο και η Επιτροπή.

Το Συµβούλιο κρίνει τη διαδικασία που προβλέπεται στην κοινή του θέση απλούστερη και

αποτελεσµατικότερη.

24. ΄Οσο για την τροπολογία αριθ. 19 (την οποία απεδέχθη η Επιτροπή), η οποία διευκρινίζει ότι

στους "τρίτους" συγκαταλέγονται τα άτοµα που κάνουν σκι, το Συµβούλιο δεν την υιοθέτησε,

διότι η κατηγορία αυτή συµπεριλαµβάνεται ούτως ή άλλως στους "τρίτους και δεν χρειάζεται

να ευνοηθεί ιδιαίτερα.

25. Τέλος, το Συµβούλιο δεν υιοθέτησε την τροπολογία αριθ. 21, η οποία αφορά τα

επαγγελµατικά προσόντα του προσωπικού οδήγησης (δεκτή από την Επιτροπή). Παρόλο που

το Συµβούλιο δέχεται κατ' αρχήν την εν λόγω τροπολογία, δεν το θεωρεί σκόπιµο να τη

συµπεριλάβει στην οδηγία.

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

26. Εν γένει, το Συµβούλιο, υιοθετώντας τις περισσότερες από τις τροπολογίες του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και λαµβάνοντας υπόψη τα µελήµατα του Κοινοβουλίου ως

προς άλλα σηµεία, θεωρεί ότι βρήκε µια µέση οδό ανάµεσα στις αποκλίνουσες θέσεις

που υπήρχαν αρχικά.


















