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Τροπολογία 29
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Κατά τη διάθεση οργάνου ζύγισης μη 
αυτόματης λειτουργίας στην αγορά, οι 
εισαγωγείς θα πρέπει να σημειώνουν επί 
του οργάνου ζύγισης μη αυτόματης 
λειτουργίας το όνομα και τη διεύθυνσή 
τους. Θα πρέπει να προβλέπονται 
εξαιρέσεις, όταν δεν το επιτρέπει το 
μέγεθος ή η φύση του οργάνου ζύγισης μη 
αυτόματης λειτουργίας. Τούτο 
περιλαμβάνει την περίπτωση κατά την 
οποία ο εισαγωγέας θα πρέπει να ανοίξει 
τη συσκευασία για να θέσει το όνομα και 
τη διεύθυνσή του επί του οργάνου ζύγισης 
μη αυτόματης λειτουργίας.

(10) Κατά τη διάθεση οργάνου ζύγισης μη 
αυτόματης λειτουργίας στην αγορά, οι 
εισαγωγείς θα πρέπει να σημειώνουν επί 
του οργάνου ζύγισης μη αυτόματης 
λειτουργίας το όνομα και τη διεύθυνσή 
τους.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή μιας εξαίρεσης με επιχείρημα το μέγεθος είναι αδικαιολόγητη για τα όργανα 
ζύγισης. Επιπλέον, δεδομένου ότι τα όργανα αυτά πρέπει να ελέγχονται τακτικά από τα κράτη 
μέλη (πρβλ. άρθρο 3 στοιχείο 3), η σημείωση πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο το όργανο ζύγισης.

Τροπολογία 30
Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Είναι αναγκαίο να προβλεφθούν 
μεταβατικές διευθετήσεις που να 
επιτρέπουν τη διαθεσιμότητα στην αγορά 
και τη θέση σε λειτουργία οργάνων 

(35) Πριν από την ημερομηνία εφαρμογής 
των εθνικών κανόνων μεταφοράς στο 
εθνικό δίκαιο της παρούσας οδηγίας, θα 
πρέπει να δοθεί εύλογος αλλά 
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ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας που έχει 
ήδη διατεθεί στην αγορά σύμφωνα με την 
οδηγία 2009/23/EΚ.

περιορισμένος χρόνος στους 
κατασκευαστές και τους εισαγωγείς να 
ασκήσουν όλα τα δικαιώματά τους στο 
πλαίσιο των ισχυόντων εθνικών κανόνων, 
προκειμένου, παραδείγματος χάριν, να 
πωλήσουν τα αποθέματά τους από 
παραχθέντα προϊόντα. Είναι αναγκαίο να 
προβλεφθούν μεταβατικές διευθετήσεις 
που να επιτρέπουν τη διαθεσιμότητα στην 
αγορά και τη θέση σε λειτουργία οργάνων 
ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας που έχει 
ήδη διατεθεί στην αγορά σύμφωνα με την 
οδηγία 2009/23/EΚ.

Or. en

Τροπολογία 31
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 - σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «όργανο ζύγισης»: όργανο μέτρησης 
που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό 
της μάζας ενός σώματος, με τη βοήθεια της 
επενέργειας της βαρύτητας στο σώμα αυτό 
ή χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό 
άλλων μεγεθών, ποσοτήτων, παραμέτρων 
ή χαρακτηριστικών που συνδέονται με τη 
μάζα·

(1) «όργανο ζύγισης»: όργανο μέτρησης 
που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό 
της μάζας ενός σώματος, με τη βοήθεια της 
επενέργειας της βαρύτητας στο σώμα αυτό. 
Ένα όργανο ζύγισης μπορεί επίσης να
χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό 
άλλων μεγεθών, ποσοτήτων, παραμέτρων 
ή χαρακτηριστικών που συνδέονται με τη 
μάζα·

Or. en

Τροπολογία 32
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 - σημείο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1) «όργανο ζύγισης»: όργανο μέτρησης 
που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό 
της μάζας ενός σώματος, με τη βοήθεια της 
επενέργειας της βαρύτητας στο σώμα αυτό 
ή χρησιμοποιείται  για τον προσδιορισμό 
άλλων μεγεθών, ποσοτήτων, παραμέτρων 
ή χαρακτηριστικών που συνδέονται με τη 
μάζα·

1) «όργανο ζύγισης», ένα όργανο μέτρησης 
που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό 
της μάζας ενός σώματος, με τη βοήθεια της 
επενέργειας της βαρύτητας στο σώμα αυτό· 
ένα όργανο ζύγισης μπορεί επίσης να
χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό 
άλλων μεγεθών, ποσοτήτων, παραμέτρων 
ή χαρακτηριστικών που συνδέονται με τη 
μάζα·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ως κύρια χρήση του οργάνου θα πρέπει να παραμείνει η μέτρηση της μάζας.

Τροπολογία 33
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα μέτρα 
ώστε να μπορούν να καθίστανται 
διαθέσιμα  στην αγορά μόνον τα όργανα 
που πληρούν τις προδιαγραφές της 
παρούσας οδηγίας.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα μέτρα 
ώστε να μπορούν να καθίστανται 
διαθέσιμα  στην αγορά μόνον τα όργανα 
που πληρούν τις εφαρμοστέες 
προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 34
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν όλες τις 3. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν όλες τις 
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διατάξεις προκειμένου τα όργανα να 
παραμένουν σύμφωνα με τις
προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας  .

διατάξεις προκειμένου τα όργανα να 
παραμένουν σύμφωνα με τις εφαρμοστέες 
προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 35
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν όλες τις 
διατάξεις προκειμένου τα όργανα να 
παραμένουν σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
της παρούσας οδηγίας.

3. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν όλες τις 
διατάξεις προκειμένου τα όργανα που 
φέρουν τη σήμανση συμμόρφωσης "CE" 
η οποία βεβαιώνει τη συμμόρφωση προς 
τις προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας
να παραμένουν σύμφωνα προς τις 
προδιαγραφές αυτές.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση ελέγχου πρέπει να ισχύει μόνο για τα όργανα που χρησιμοποιούνται για τις 
ρυθμιζόμενες χρήσεις (στοιχεία α) έως στ) του άρθρου 1).

Τροπολογία 36
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα όργανα που χρησιμοποιούνται για τις 
χρήσεις που παρατίθενται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 στοιχεία α) έως στ) πρέπει 
να πληρούν τις ουσιώδεις  απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα I και φέρουν 
τη σήμανση CE και τις επισημάνσεις που 
προβλέπονται στο σημείο 1 του 

Τα όργανα που χρησιμοποιούνται ή 
προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τις 
χρήσεις που παρατίθενται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 στοιχεία α) έως στ) πρέπει 
να πληρούν τις ουσιώδεις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα I και φέρουν 
τη σήμανση CE και τις επισημάνσεις που 
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παραρτήματος III  . προβλέπονται στο σημείο 1 του 
παραρτήματος III.

Or. en

Τροπολογία 37
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι, 
κατά τη διάθεση στην αγορά των οργάνων 
τους που χρησιμοποιούνται για τις χρήσεις 
που παρατίθενται στο άρθρο 1 παράγραφος 
2 στοιχεία α) έως στ), αυτά είναι 
σχεδιασμένα και κατασκευασμένα 
σύμφωνα με τις ουσιώδεις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα Ι.

1. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι, 
κατά τη διάθεση στην αγορά των οργάνων 
τους που προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν για τις χρήσεις που 
παρατίθενται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχεία α) έως στ), αυτά είναι 
σχεδιασμένα και κατασκευασμένα 
σύμφωνα με τις ουσιώδεις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα Ι.

Or. en

Τροπολογία 38
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι, κατά 
τη διάθεση στην αγορά των οργάνων τους 
που χρησιμοποιούνται για τις χρήσεις που 
παρατίθενται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχεία α) έως στ), αυτά φέρουν τις 
επισημάνσεις που προβλέπονται στο 
σημείο 2 του παραρτήματος ΙΙΙ.

Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι, κατά 
τη διάθεση στην αγορά των οργάνων τους 
που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για 
τις χρήσεις που παρατίθενται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 στοιχεία α) έως στ), αυτά 
φέρουν τις επισημάνσεις που προβλέπονται 
στο σημείο 2 του παραρτήματος ΙΙΙ.

Or. en
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Τροπολογία 39
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι κατασκευαστές καταρτίζουν τον 
απαιτούμενο τεχνικό φάκελο και 
διενεργούν ή αναθέτουν τη διενέργεια της 
διαδικασίας αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης που αναφέρεται στο άρθρο 
14 για τα όργανα που χρησιμοποιούνται
για τις χρήσεις που απαριθμούνται στα 
στοιχεία α) έως στ).

2. Οι κατασκευαστές καταρτίζουν τον 
απαιτούμενο τεχνικό φάκελο και 
διενεργούν ή αναθέτουν τη διενέργεια της 
διαδικασίας αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης που αναφέρεται στο άρθρο 
14 για τα όργανα που προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν για τις χρήσεις που 
απαριθμούνται στα στοιχεία α) έως στ).

Or. en

Τροπολογία 40
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κατασκευαστές τοποθετούν, για τα 
όργανα που χρησιμοποιούνται για τις 
χρήσεις που παρατίθενται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 στοιχεία α) έως στ), τις 
επισημάνσεις που προβλέπονται στο 
σημείο 2 του παραρτήματος ΙΙΙ.

Οι κατασκευαστές τοποθετούν, για τα 
όργανα που προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν για τις χρήσεις που 
παρατίθενται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχεία α) έως στ), τις επισημάνσεις που 
προβλέπονται στο σημείο 2 του 
παραρτήματος ΙΙΙ.

Or. en

Τροπολογία 41
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για τα όργανα που χρησιμοποιούνται
για τις χρήσεις που απαριθμούνται στα 
άρθρο 1 παράγραφος 2 σημεία α) έως στ), 
οι κατασκευαστές φυλάσσουν τον τεχνικό 
φάκελο και τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ 
επί 10 έτη από τη διάθεση του οργάνου 
στην αγορά.

3. Για τα όργανα που προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν για τις χρήσεις που 
απαριθμούνται στα άρθρο 1 παράγραφος 2 
σημεία α) έως στ), οι κατασκευαστές 
φυλάσσουν τον τεχνικό φάκελο και τη 
δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ επί 10 έτη από 
τη διάθεση του οργάνου στην αγορά.

Or. en

Τροπολογία 42
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι κατασκευαστές σημειώνουν το 
όνομα, την καταχωρισμένη εμπορική 
επωνυμία τους ή το καταχωρισμένο 
εμπορικό σήμα τους και τη διεύθυνσή τους 
στο όργανο ή, όταν δεν είναι δυνατόν, στη 
συσκευασία του ή σε έγγραφο που 
συνοδεύει το όργανο. Η διεύθυνση πρέπει 
να υποδεικνύει ένα μοναδικό σημείο στο 
οποίο μπορεί κάποιος να έρθει σε επαφή με 
τον κατασκευαστή.

6. Οι κατασκευαστές σημειώνουν το 
όνομα, την καταχωρισμένη εμπορική 
επωνυμία τους ή το καταχωρισμένο 
εμπορικό σήμα τους, τη διαδικτυακή 
διεύθυνσή τους σε γλώσσα ευνόητη για 
τον τελικό χρήστη και τις αρχές 
εποπτείας της αγοράς, καθώς και τη 
διεύθυνσή τους στο προϊόν ή, όταν δεν 
είναι δυνατόν, στη συσκευασία του ή σε 
έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν. Η 
διεύθυνση πρέπει να υποδεικνύει ένα 
μοναδικό σημείο στο οποίο μπορεί κάποιος 
να έρθει σε επαφή με τον κατασκευαστή.

Or. en

Τροπολογία 43
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 6
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι κατασκευαστές σημειώνουν το 
όνομα, την καταχωρισμένη εμπορική 
επωνυμία τους ή το καταχωρισμένο 
εμπορικό σήμα τους και τη διεύθυνσή τους 
στο όργανο ή, όταν δεν είναι δυνατόν, στη 
συσκευασία του ή σε έγγραφο που 
συνοδεύει το όργανο. Η διεύθυνση πρέπει 
να υποδεικνύει ένα μοναδικό σημείο στο 
οποίο μπορεί κάποιος να έρθει σε επαφή με 
τον κατασκευαστή.

6. Οι κατασκευαστές σημειώνουν το 
όνομα, την καταχωρισμένη εμπορική 
επωνυμία τους ή το καταχωρισμένο 
εμπορικό σήμα τους και τη διεύθυνσή τους 
στο όργανο. Η διεύθυνση πρέπει να 
υποδεικνύει ένα μοναδικό σημείο στο 
οποίο μπορεί κάποιος να έρθει σε επαφή με 
τον κατασκευαστή.

Or. fr

Τροπολογία 44
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι το 
όργανο συνοδεύεται από οδηγίες και 
πληροφορίες σε γλώσσα ευκόλως 
κατανοητή από τους καταναλωτές και 
άλλους τελικούς χρήστες, όπως έχει 
αποφασίσει το σχετικό κράτος μέλος.

7. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι το 
όργανο συνοδεύεται από αντίγραφο της 
δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ και από
οδηγίες και πληροφορίες σε γλώσσα 
ευκόλως κατανοητή από τους καταναλωτές 
και άλλους τελικούς χρήστες, όπως έχει 
αποφασίσει το σχετικό κράτος μέλος.

Or. fr

Τροπολογία 45
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι εισαγωγές εξασφαλίζουν ότι, πριν 
από τη διάθεση στην αγορά του οργάνου 

2. Οι εισαγωγές εξασφαλίζουν ότι, πριν 
από τη διάθεση στην αγορά του οργάνου 
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που χρησιμοποιείται για τις χρήσεις που 
παρατίθενται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχεία α) έως στ), διενεργήθηκε η 
κατάλληλη διαδικασία αξιολόγησης από 
τον κατασκευαστή. Εξασφαλίζουν επίσης 
ότι ο κατασκευαστής έχει καταρτίσει τον 
τεχνικό φάκελο, ότι το όργανο φέρει την 
απαιτούμενη σήμανση CE, τις 
επισημάνσεις που προβλέπονται στο 
σημείο 1 του παραρτήματος ΙΙΙ και 
συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα 
και ότι ο κατασκευαστής έχει τηρήσει τις 
απαιτήσεις του άρθρου 6 παράγραφοι 5 και 
6.

που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για 
τις χρήσεις που παρατίθενται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 στοιχεία α) έως στ), 
διενεργήθηκε η κατάλληλη διαδικασία 
αξιολόγησης από τον κατασκευαστή. 
Εξασφαλίζουν επίσης ότι ο κατασκευαστής 
έχει καταρτίσει τον τεχνικό φάκελο, ότι το 
όργανο φέρει την απαιτούμενη σήμανση 
CE, τις επισημάνσεις που προβλέπονται 
στο σημείο 1 του παραρτήματος ΙΙΙ και 
συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα 
και ότι ο κατασκευαστής έχει τηρήσει τις 
απαιτήσεις του άρθρου 6 παράγραφοι 5 και 
6.

Or. en

Τροπολογία 46
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφόσον εισαγωγέας θεωρεί ή έχει λόγους 
να πιστεύει ότι ένα όργανο που 
χρησιμοποιείται για τις χρήσεις που 
απαριθμούνται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
σημεία α) έως στ) δεν συμμορφώνεται με 
τις ουσιώδεις απαιτήσεις του 
παραρτήματος Ι, δεν διαθέτει το όργανο 
στην αγορά έως ότου η συσκευή 
συμμορφωθεί. Επίσης, ο εισαγωγέας 
ενημερώνει σχετικά τον κατασκευαστή 
καθώς και τις αρχές εποπτείας της αγοράς, 
όταν το όργανο παρουσιάζει κίνδυνο.

Εφόσον εισαγωγέας θεωρεί ή έχει λόγους 
να πιστεύει ότι ένα όργανο που 
προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για τις 
χρήσεις που απαριθμούνται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 σημεία α) έως στ) δεν 
συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις 
απαιτήσεις του παραρτήματος Ι, δεν 
διαθέτει το όργανο στην αγορά έως ότου η 
συσκευή συμμορφωθεί. Επίσης, ο 
εισαγωγέας ενημερώνει σχετικά τον 
κατασκευαστή καθώς και τις αρχές 
εποπτείας της αγοράς, όταν το όργανο 
παρουσιάζει κίνδυνο.

Or. en

Τροπολογία 47
Zuzana Roithová
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι, πριν από 
τη διάθεση στην αγορά οργάνου που 
χρησιμοποιείται για τις χρήσεις που 
παρατίθενται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχεία α) έως στ), το όργανο φέρει τις 
επισημάνσεις που προβλέπονται στο 
σημείο 2 του παραρτήματος ΙΙΙ και ότι ο 
κατασκευαστής έχει συμμορφωθεί με τις 
απαιτήσεις του άρθρου 6 παράγραφοι 5 και 
6.

Οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι, πριν από 
τη διάθεση στην αγορά οργάνου που 
προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για τις 
χρήσεις που παρατίθενται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 στοιχεία α) έως στ), το 
όργανο φέρει τις επισημάνσεις που 
προβλέπονται στο σημείο 2 του 
παραρτήματος ΙΙΙ και ότι ο κατασκευαστής 
έχει συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του 
άρθρου 6 παράγραφοι 5 και 6.

Or. en

Τροπολογία 48
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι εισαγωγείς σημειώνουν το όνομα, 
την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία 
τους ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα 
τους και τη διεύθυνσή τους στο όργανο ή, 
όταν δεν είναι δυνατόν, στη συσκευασία 
του ή σε έγγραφο που συνοδεύει το 
όργανο.

3. Οι εισαγωγείς σημειώνουν το όνομα, 
την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία 
τους ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα 
τους, τη διαδικτυακή διεύθυνσή τους σε 
γλώσσα ευνόητη για τον τελικό χρήστη 
και τις αρχές εποπτείας της αγοράς, 
καθώς και τη διεύθυνσή τους στο προϊόν 
ή, όταν δεν είναι δυνατόν, στη συσκευασία 
του ή σε έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν.

Or. en

Τροπολογία 49
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι το 
όργανο συνοδεύεται από οδηγίες και 
πληροφορίες σε γλώσσα ευκόλως 
κατανοητή από τους καταναλωτές και 
άλλους τελικούς χρήστες, όπως έχει 
αποφασίσει το σχετικό κράτος μέλος.

4. Οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι το 
όργανο συνοδεύεται από αντίγραφο της 
δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ και από
οδηγίες και πληροφορίες σε γλώσσα 
ευκόλως κατανοητή από τους καταναλωτές 
και άλλους τελικούς χρήστες, όπως έχει 
αποφασίσει το σχετικό κράτος μέλος.

Or. fr

Τροπολογία 50
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι, ενόσω 
ένα όργανο που χρησιμοποιείται για τις 
χρήσεις που απαριθμούνται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 βρίσκεται υπό την ευθύνη 
τους, οι συνθήκες αποθήκευσης ή 
μεταφοράς δεν θέτουν σε κίνδυνο τη 
συμμόρφωσή του με τις ουσιώδεις 
απαιτήσεις του παραρτήματος Ι.

5. Οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι, ενόσω 
ένα όργανο που προορίζεται να 
χρησιμοποιηθεί για τις χρήσεις που 
απαριθμούνται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
βρίσκεται υπό την ευθύνη τους, οι 
συνθήκες αποθήκευσης ή μεταφοράς δεν 
θέτουν σε κίνδυνο τη συμμόρφωσή του με 
τις ουσιώδεις απαιτήσεις του 
παραρτήματος Ι.

Or. en

Τροπολογία 51
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Για τα όργανα που χρησιμοποιούνται
για τις χρήσεις που απαριθμούνται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 σημεία α) έως στ), 

8. Για τα όργανα που προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν για τις χρήσεις που 
απαριθμούνται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
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οι εισαγωγείς τηρούν, επί 10 έτη μετά τη 
διάθεση του οργάνου στην αγορά, 
αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ 
στη διάθεση των αρχών που είναι αρμόδιες 
για την εποπτεία της αγοράς και 
εξασφαλίζουν ότι ο τεχνικός φάκελος 
μπορεί να τεθεί στη διάθεση των εν λόγω 
αρχών, κατόπιν αιτήματός τους.

σημεία α) έως στ), οι εισαγωγείς τηρούν, 
επί 10 έτη μετά τη διάθεση του οργάνου 
στην αγορά, αντίγραφο της δήλωσης 
συμμόρφωσης ΕΕ στη διάθεση των αρχών 
που είναι αρμόδιες για την εποπτεία της 
αγοράς και εξασφαλίζουν ότι ο τεχνικός 
φάκελος μπορεί να τεθεί στη διάθεση των 
εν λόγω αρχών, κατόπιν αιτήματός τους.

Or. en

Τροπολογία 52
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι διανομείς, προτού καταστήσουν 
όργανο που χρησιμοποιείται για τις 
χρήσεις που απαριθμούνται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 στοιχεία α) έως στ) 
διαθέσιμο στην αγορά, επαληθεύουν ότι το 
όργανο φέρει την απαιτούμενη σήμανση 
CE, τις επισημάνσεις που προβλέπονται 
στο σημείο 1 του παραρτήματος ΙΙΙ, ότι 
συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα 
και τις οδηγίες και τις πληροφορίες σε 
γλώσσα ευκόλως κατανοητή από τους 
καταναλωτές και άλλους τελικούς χρήστες 
στο κράτος μέλος στην αγορά του οποίου 
διατίθεται το εν λόγω όργανο και ότι ο 
κατασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν 
τηρήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 6 
παράγραφοι 5 και 6 και του άρθρου 8 
παράγραφος 3.

2. Οι διανομείς, προτού καταστήσουν 
όργανο που προορίζεται να 
χρησιμοποιηθεί για τις χρήσεις που 
απαριθμούνται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχεία α) έως στ) διαθέσιμο στην αγορά, 
επαληθεύουν ότι το όργανο φέρει την 
απαιτούμενη σήμανση CE, τις 
επισημάνσεις που προβλέπονται στο 
σημείο 1 του παραρτήματος ΙΙΙ, ότι 
συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα 
και τις οδηγίες και τις πληροφορίες σε 
γλώσσα ευκόλως κατανοητή από τους 
καταναλωτές και άλλους τελικούς χρήστες 
στο κράτος μέλος στην αγορά του οποίου 
διατίθεται το εν λόγω όργανο και ότι ο 
κατασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν 
τηρήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 6 
παράγραφοι 5 και 6 και του άρθρου 8 
παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 53
Zuzana Roithová
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι διανομείς επαληθεύουν ότι, πριν από τη 
διάθεση στην αγορά οργάνου που 
χρησιμοποιείται για τις χρήσεις που 
παρατίθενται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχεία α) έως στ), το όργανο φέρει τις 
επισημάνσεις που προβλέπονται στο 
σημείο 2 του παραρτήματος ΙΙΙ και ότι ο 
κατασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν 
συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του 
άρθρου 6 παράγραφοι 5 και 6 και του 
άρθρου 8 παράγραφος 3.

Οι διανομείς επαληθεύουν ότι, πριν από τη 
διάθεση στην αγορά οργάνου που 
προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για τις 
χρήσεις που παρατίθενται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 στοιχεία α) έως στ), το 
όργανο φέρει τις επισημάνσεις που 
προβλέπονται στο σημείο 2 του 
παραρτήματος ΙΙΙ και ότι ο κατασκευαστής 
και ο εισαγωγέας έχουν συμμορφωθεί με 
τις απαιτήσεις του άρθρου 6 παράγραφοι 5 
και 6 και του άρθρου 8 παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 54
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι διανομείς εξασφαλίζουν ότι, ενόσω 
ένα όργανο που χρησιμοποιείται για τις 
χρήσεις που απαριθμούνται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 στοιχεία α) έως στ) 
βρίσκεται υπό την ευθύνη τους, οι 
συνθήκες αποθήκευσης ή μεταφοράς δεν 
θέτουν σε κίνδυνο τη συμμόρφωσή τους με 
τις ουσιώδεις απαιτήσεις του 
παραρτήματος Ι.

3. Οι διανομείς εξασφαλίζουν ότι, ενόσω 
ένα όργανο που προορίζεται να 
χρησιμοποιηθεί για τις χρήσεις που 
απαριθμούνται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχεία α) έως στ) βρίσκεται υπό την 
ευθύνη τους, οι συνθήκες αποθήκευσης ή 
μεταφοράς δεν θέτουν σε κίνδυνο τη 
συμμόρφωσή τους με τις ουσιώδεις 
απαιτήσεις του παραρτήματος Ι.

Or. en

Τροπολογία 55
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η συμμόρφωση των οργάνων με τις 
ουσιώδεις  απαιτήσεις που καθορίζονται 
στο παράρτημα I μπορεί να βεβαιωθεί κατ’ 
επιλογήν του αιτούντος με μία από τις 
ακόλουθες διαδικασίες:

1. Η συμμόρφωση των οργάνων με τις 
ουσιώδεις  απαιτήσεις που καθορίζονται 
στο παράρτημα I μπορεί να βεβαιωθεί κατ’ 
επιλογήν του κατασκευαστή ή του 
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του με 
μια από τις ακόλουθες διαδικασίες:

Or. en

Τροπολογία 56
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ έχει τη 
δομή υπόδειγμα της οποίας ορίζεται στο 
παράρτημα ΙΙΙ της απόφασης αριθ. 
768/2008/EΚ, περιέχει τα στοιχεία που 
προσδιορίζουν οι σχετικές ενότητες του 
παραρτήματος ΙΙ της παρούσας οδηγίας και 
προσαρμόζεται συνεχώς στα τελευταία 
δεδομένα. Μεταφράζεται στη γλώσσα ή 
στις γλώσσες που απαιτεί το κράτος μέλος 
στην αγορά του οποίου διατίθεται το 
όργανο.

2. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ έχει τη 
δομή υπόδειγμα της οποίας ορίζεται στο 
παράρτημα ΙΙΙ της απόφασης αριθ. 
768/2008/EΚ, περιέχει τα στοιχεία που 
προσδιορίζουν οι σχετικές ενότητες του
παραρτήματος ΙΙ της παρούσας οδηγίας και 
προσαρμόζεται συνεχώς στα τελευταία 
δεδομένα. Έπειτα από σχετικό αίτημα, 
μπορεί να μεταφράζεται στη γλώσσα ή 
στις γλώσσες που απαιτεί το κράτος μέλος 
στην αγορά του οποίου διατίθεται το 
όργανο.

Or. en

Τροπολογία 57
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 2. Η αξιολόγηση και η παρακολούθηση 
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αποφασίζουν ότι η αξιολόγηση και η 
παρακολούθηση στις οποίες αναφέρεται η 
παράγραφος 1 διεξάγονται από οργανισμό 
διαπίστευσης, κατά την έννοια του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και 
σύμφωνα με αυτόν.

που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
διεξάγονται από εθνικό οργανισμό 
διαπίστευσης, κατά την έννοια του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και 
σύμφωνα με αυτόν.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για λόγους αξιοπιστίας και αμεροληψίας των πιστοποιήσεων και, συνεπώς, ασφάλειας, οι 
οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης πρέπει υποχρεωτικά να αποτελούν αντικείμενο 
διαπίστευσης από τις αρχές και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι ενώσεις επιχειρήσεων ή 
επαγγελματικές ομοσπονδίες.

Τροπολογία 58
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένας οργανισμός που ανήκει σε ένωση 
επιχειρήσεων ή επαγγελματική 
ομοσπονδία που εκπροσωπεί τις 
επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν στον 
σχεδιασμό, την κατασκευή, παροχή, 
συναρμολόγηση, χρήση ή συντήρηση των 
οργάνων τα οποία αξιολογεί, μπορεί να 
θεωρείται οργανισμός αξιολόγησης, υπό 
την προϋπόθεση ότι η ανεξαρτησία του 
και η απουσία σύγκρουσης συμφερόντων 
είναι αποδεδειγμένες.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για λόγους αξιοπιστίας και αμεροληψίας των πιστοποιήσεων και, συνεπώς, ασφάλειας, οι 
οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης πρέπει υποχρεωτικά να αποτελούν αντικείμενο 
διαπίστευσης από τις αρχές και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι ενώσεις επιχειρήσεων ή 
επαγγελματικές ομοσπονδίες.
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Τροπολογία 59
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο οργανισμός αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, τα διευθυντικά του στελέχη 
και το προσωπικό που είναι αρμόδιο για 
την εκτέλεση των καθηκόντων 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης δεν 
συμπίπτουν με τον σχεδιαστή, 
κατασκευαστή, προμηθευτή, υπεύθυνο 
εγκατάστασης, αγοραστή, ιδιοκτήτη, 
χρήστη ή συντηρητή των οργάνων που 
αξιολογούν ούτε με τον εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο των ανωτέρω. Αυτό δεν 
αποκλείει τη χρήση αξιολογημένων 
οργάνων που είναι αναγκαία για τις 
λειτουργίες του οργανισμού αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης ή τη χρήση των 
οργάνων για προσωπικούς σκοπούς.

4. Ο οργανισμός αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, τα διευθυντικά του στελέχη 
και το προσωπικό που είναι αρμόδιο για 
την εκτέλεση των καθηκόντων 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης δεν 
συμπίπτουν με το σχεδιαστή, 
κατασκευαστή, προμηθευτή, υπεύθυνο 
εγκατάστασης, αγοραστή, ιδιοκτήτη, 
χρήστη ή συντηρητή οργάνων που
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία
ούτε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο 
των ανωτέρω. Αυτό δεν αποκλείει τη 
χρήση αξιολογημένων οργάνων που είναι 
αναγκαία για τις λειτουργίες του 
οργανισμού αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης ή τη χρήση των οργάνων 
για προσωπικούς σκοπούς.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για λόγους αξιοπιστίας και αμεροληψίας των πιστοποιήσεων και, συνεπώς, ασφάλειας, οι 
οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης πρέπει υποχρεωτικά να αποτελούν αντικείμενο 
διαπίστευσης από τις αρχές και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι ενώσεις επιχειρήσεων ή 
επαγγελματικές ομοσπονδίες.

Τροπολογία 60
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο οργανισμός αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, τα διευθυντικά του στελέχη 
και το προσωπικό που είναι αρμόδιο για 

Ο οργανισμός αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, τα διευθυντικά του στελέχη 
και το προσωπικό που είναι αρμόδιο για 
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την εκτέλεση των καθηκόντων 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης δεν 
εμπλέκονται άμεσα στον σχεδιασμό, την 
παραγωγή ή την κατασκευή, την εμπορία, 
την εγκατάσταση, τη χρήση ή τη 
συντήρηση των εν λόγω οργάνων ούτε 
εκπροσωπούν μέρη που εμπλέκονται στις 
δραστηριότητες αυτές. Δεν αναλαμβάνουν 
καμία δραστηριότητα που μπορεί να θίξει 
την ανεξάρτητη κρίση και την ακεραιότητά 
τους σε σχέση με τις δραστηριότητες 
αξιολόγησης για τις οποίες είναι 
κοινοποιημένοι. Τούτο ισχύει ιδίως για τις 
συμβουλευτικές υπηρεσίες.

την εκτέλεση των καθηκόντων 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης δεν 
εμπλέκονται άμεσα στο σχεδιασμό, την 
παραγωγή ή την κατασκευή, την εμπορία, 
την εγκατάσταση, τη χρήση ή τη 
συντήρηση οργάνων που καλύπτονται από 
την παρούσα οδηγία ούτε εκπροσωπούν 
μέρη που εμπλέκονται στις δραστηριότητες 
αυτές. Δεν αναλαμβάνουν καμία 
δραστηριότητα που μπορεί να θίξει την 
ανεξάρτητη κρίση και την ακεραιότητά 
τους σε σχέση με τις δραστηριότητες 
αξιολόγησης για τις οποίες είναι 
κοινοποιημένοι. Τούτο ισχύει ιδίως για τις 
συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για λόγους αξιοπιστίας και αμεροληψίας των πιστοποιήσεων και, συνεπώς, ασφάλειας, οι 
οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης πρέπει υποχρεωτικά να αποτελούν αντικείμενο 
διαπίστευσης από τις αρχές και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι ενώσεις επιχειρήσεων ή 
επαγγελματικές ομοσπονδίες.

Τροπολογία 61
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αίτηση συνοδεύεται από περιγραφή 
των δραστηριοτήτων αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, της ενότητας ή των 
ενοτήτων αξιολόγησης της συμμόρφωσης 
και του οργάνου ή των οργάνων για τα 
οποία ο οργανισμός ισχυρίζεται ότι 
διαθέτει την απαιτούμενη επάρκεια, καθώς 
και από πιστοποιητικό διαπίστευσης, όταν 
αυτό υπάρχει, το οποίο εκδόθηκε από 
εθνικό οργανισμό διαπίστευσης, διά του 
οποίου πιστοποιείται ότι ο οργανισμός 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης πληροί τις 
απαιτήσεις του άρθρου 22.

2. Η αίτηση συνοδεύεται από περιγραφή 
των δραστηριοτήτων αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, της ενότητας ή των 
ενοτήτων αξιολόγησης της συμμόρφωσης 
και του οργάνου ή των οργάνων για τα 
οποία ο οργανισμός ισχυρίζεται ότι 
διαθέτει την απαιτούμενη επάρκεια, καθώς 
και από πιστοποιητικό διαπίστευσης το 
οποίο εκδόθηκε από εθνικό οργανισμό 
διαπίστευσης, διά του οποίου πιστοποιείται 
ότι ο οργανισμός αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης πληροί τις απαιτήσεις του 
άρθρου 22.
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Για λόγους αξιοπιστίας και αμεροληψίας των πιστοποιήσεων και, συνεπώς, ασφάλειας, οι 
οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης πρέπει υποχρεωτικά να αποτελούν αντικείμενο 
διαπίστευσης από τις αρχές και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι ενώσεις επιχειρήσεων ή 
επαγγελματικές ομοσπονδίες.

Τροπολογία 62
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Αν ο οργανισμός αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης δεν μπορεί να προσκομίσει 
πιστοποιητικό διαπίστευσης, τότε 
παρέχει στην κοινοποιούσα αρχή όλη την 
τεκμηρίωση που είναι αναγκαία για την 
επαλήθευση, αναγνώριση και τακτική 
παρακολούθηση της συμμόρφωσής του 
με τις απαιτήσεις του άρθρου 22.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για λόγους αξιοπιστίας και αμεροληψίας των πιστοποιήσεων και, συνεπώς, ασφάλειας, οι 
οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης πρέπει υποχρεωτικά να αποτελούν αντικείμενο 
διαπίστευσης από τις αρχές και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι ενώσεις επιχειρήσεων ή 
επαγγελματικές ομοσπονδίες.

Τροπολογία 63
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν η κοινοποίηση δεν βασίζεται σε 
πιστοποιητικό διαπίστευσης του άρθρου 

διαγράφεται
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25 παράγραφος 2, η κοινοποιούσα αρχή 
παρέχει στην Επιτροπή και τα άλλα 
κράτη μέλη την τεκμηρίωση που 
πιστοποιεί την επάρκεια του οργανισμού 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης και τις 
υφιστάμενες ρυθμίσεις για να 
εξασφαλισθεί ότι ο οργανισμός θα 
ελέγχεται τακτικά και θα συνεχίσει να 
πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 22.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για λόγους αξιοπιστίας και αμεροληψίας των πιστοποιήσεων και, συνεπώς, ασφάλειας, οι 
οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης πρέπει υποχρεωτικά να αποτελούν αντικείμενο 
διαπίστευσης από τις αρχές και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι ενώσεις επιχειρήσεων ή 
επαγγελματικές ομοσπονδίες.

Τροπολογία 64
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ο εν λόγω οργανισμός μπορεί να εκτελεί 
τις δραστηριότητες κοινοποιημένου 
οργανισμού μόνον εφόσον δεν έχει 
διατυπωθεί ένσταση από την Επιτροπή και 
τα άλλα κράτη μέλη εντός δύο εβδομάδων 
από την κοινοποίηση εάν χρησιμοποιείται 
πιστοποιητικό διαπίστευσης και εντός 
δύο μηνών από την κοινοποίηση εάν δεν 
χρησιμοποιείται διαπίστευση.

5. Ο εν λόγω οργανισμός μπορεί να εκτελεί 
τις δραστηριότητες κοινοποιημένου 
οργανισμού μόνον εφόσον δεν έχει 
διατυπωθεί ένσταση από την Επιτροπή και 
τα άλλα κράτη μέλη εντός δύο εβδομάδων 
από την κοινοποίηση.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για λόγους αξιοπιστίας και αμεροληψίας των πιστοποιήσεων και, συνεπώς, ασφάλειας, οι 
οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης πρέπει υποχρεωτικά να αποτελούν αντικείμενο 
διαπίστευσης από τις αρχές και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι ενώσεις επιχειρήσεων ή 
επαγγελματικές ομοσπονδίες.
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Τροπολογία 65
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Εάν εντός δύο μηνών από τη λήψη των 
κατά την παράγραφο 4 πληροφοριών δεν 
έχει διατυπωθεί αντίρρηση από κράτος 
μέλος ή την Επιτροπή σε σχέση με 
προσωρινό μέτρο που έχει λάβει κράτος 
μέλος, τότε το μέτρο θεωρείται 
δικαιολογημένο.

7. Εάν εντός τριών μηνών από τη λήψη 
των κατά την παράγραφο 4 πληροφοριών 
δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από κράτος 
μέλος ή την Επιτροπή σε σχέση με 
προσωρινό μέτρο που έχει λάβει κράτος 
μέλος, τότε το μέτρο θεωρείται 
δικαιολογημένο.

Or. en

Τροπολογία 66
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν 
το αργότερο έως [παρεμβάλλεται 
ημερομηνία - 2 έτη μετά την έκδοση] τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν με τα άρθρα 2 παράγραφοι
3 έως 19, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41 και το παράρτημα ΙΙ. 
Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το 
κείμενο των εν λόγω διατάξεων, καθώς και 
πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των διατάξεων 
αυτών και των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν 
το αργότερο έως [παρεμβάλλεται 
ημερομηνία - τρία έτη μετά την έκδοση] 
τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές 
και διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν με τα άρθρα 2 παράγραφοι
3 έως 19, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41 και το παράρτημα ΙΙ. 
Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το 
κείμενο των εν λόγω διατάξεων, καθώς και 
πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των διατάξεων 
αυτών και των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en
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Τροπολογία 67
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙΙ – μέρος 2 – σημείο 2.5 – σημείο 2.5.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις αρμόδιες αρχές, εφόσον το 
ζητήσουν, διατίθεται αντίγραφο της 
δήλωσης συμμόρφωσης.

Κάθε όργανο μετρήσεων που διατίθεται 
στην αγορά συνοδεύεται από αντίγραφο 
της δήλωσης συμμόρφωσης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αντιστοίχιση προς τις διατάξεις που έχουν ενσωματωθεί στην οδηγία για τα όργανα μετρήσεων.

Τροπολογία 68
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙΙ – μέρος 3 – σημείο 3.7 – σημείο 3.7.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις αρμόδιες αρχές, εφόσον το 
ζητήσουν, διατίθεται αντίγραφο της 
δήλωσης συμμόρφωσης.

Κάθε όργανο μετρήσεων που διατίθεται 
στην αγορά συνοδεύεται από αντίγραφο 
της δήλωσης συμμόρφωσης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αντιστοίχιση προς τις διατάξεις που έχουν ενσωματωθεί στην οδηγία για τα όργανα μετρήσεων.

Τροπολογία 69
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙΙ – μέρος 4 – σημείο 4.3 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένας κοινοποιημένος οργανισμός, τον 
οποίο επιλέγει ο κατασκευαστής, 
πραγματοποιεί τις κατάλληλες εξετάσεις 
και δοκιμές προκειμένου να εξακριβώσει 
τη συμμόρφωση των οργάνων προς τον 
εγκεκριμένο τύπο που περιγράφεται στη 
βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΕ και προς τις 
σχετικές απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

Ένας διαπιστευμένος εσωτερικός φορέας 
ή ένας κοινοποιημένος οργανισμός, τον 
οποίο επιλέγει ο κατασκευαστής, 
πραγματοποιεί τις κατάλληλες εξετάσεις 
και δοκιμές προκειμένου να εξακριβώσει 
τη συμμόρφωση των οργάνων προς τον 
εγκεκριμένο τύπο που περιγράφεται στη 
βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΕ και προς τις 
σχετικές απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 70
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙΙ – μέρος 4 – σημείο 4.5 – σημείο 4.5.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις αρμόδιες αρχές, εφόσον το 
ζητήσουν, διατίθεται αντίγραφο της 
δήλωσης συμμόρφωσης.

Κάθε όργανο μετρήσεων που διατίθεται 
στην αγορά συνοδεύεται από αντίγραφο 
της δήλωσης συμμόρφωσης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αντιστοίχιση προς τις διατάξεις που έχουν ενσωματωθεί στην οδηγία για τα όργανα μετρήσεων.

Τροπολογία 71
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙΙ – μέρος 5 – σημείο 5,4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένας κοινοποιημένος οργανισμός, τον 
οποίο επιλέγει ο κατασκευαστής, 
αναλαμβάνει ή αναθέτει τη διεξαγωγή των 

Ένας διαπιστευμένος εσωτερικός φορέας 
ή ένας κοινοποιημένος οργανισμός, τον 
οποίο επιλέγει ο κατασκευαστής, 
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κατάλληλων εξετάσεων και δοκιμών 
προκειμένου να εξακριβώσει τη
συμμόρφωση των οργάνων με τις 
ισχύουσες απαιτήσεις της παρούσας 
οδηγίας.

αναλαμβάνει ή αναθέτει τη διεξαγωγή των 
κατάλληλων εξετάσεων και δοκιμών 
προκειμένου να εξακριβώσει τη 
συμμόρφωση των οργάνων με τις 
ισχύουσες απαιτήσεις της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 72
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙΙ – μέρος 5 – σημείο 5.6 – σημείο 5.6.2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις αρμόδιες αρχές, εφόσον το 
ζητήσουν, διατίθεται αντίγραφο της 
δήλωσης συμμόρφωσης.

Κάθε όργανο μετρήσεων που διατίθεται 
στην αγορά συνοδεύεται από αντίγραφο 
της δήλωσης συμμόρφωσης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αντιστοίχιση προς τις διατάξεις που έχουν ενσωματωθεί στην οδηγία για τα όργανα μετρήσεων.

Τροπολογία 73
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙΙ – μέρος 6 – σημείο 6,4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένας κοινοποιημένος οργανισμός, τον 
οποίο επιλέγει ο κατασκευαστής, 
αναλαμβάνει ή αναθέτει τη διεξαγωγή των 
κατάλληλων εξετάσεων και δοκιμών, όπως 
προβλέπεται στα σχετικά εναρμονισμένα 
πρότυπα και/ή τεχνικές προδιαγραφές, ή 
ισοδύναμες δοκιμές, προκειμένου να 
εξακριβώσει τη συμμόρφωση του οργάνου 
προς τις ισχύουσες απαιτήσεις της 

Ένας διαπιστευμένος εσωτερικός φορέας 
ή ένας κοινοποιημένος οργανισμός, τον 
οποίο επιλέγει ο κατασκευαστής, 
αναλαμβάνει ή αναθέτει τη διεξαγωγή των 
κατάλληλων εξετάσεων και δοκιμών, όπως 
προβλέπεται στα σχετικά εναρμονισμένα 
πρότυπα και/ή τεχνικές προδιαγραφές, ή 
ισοδύναμες δοκιμές, προκειμένου να 
εξακριβώσει τη συμμόρφωση του οργάνου 
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παρούσας οδηγίας. Εάν δεν υπάρχει 
σχετικό εναρμονισμένο πρότυπο, 
αποφασίζει ο εκάστοτε κοινοποιημένος 
οργανισμός τις κατάλληλες δοκιμές που 
πρέπει να διεξαχθούν.

προς τις ισχύουσες απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας. Εάν δεν υπάρχει 
σχετικό εναρμονισμένο πρότυπο, 
αποφασίζει ο εκάστοτε κοινοποιημένος 
οργανισμός τις κατάλληλες δοκιμές που 
πρέπει να διεξαχθούν.

Or. en


