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Τροπολογία 35
Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Κατά τη διάθεση ενός απλού δοχείου 
πίεσης στην αγορά, οι εισαγωγείς πρέπει 
να σημειώνουν επί του απλού δοχείου 
πίεσης το όνομα και την διεύθυνσή τους.

(10) Κατά τη διάθεση ενός απλού δοχείου 
πίεσης στην αγορά, οι εισαγωγείς πρέπει 
να σημειώνουν επί του απλού δοχείου 
πίεσης το όνομα και την διεύθυνσή τους ή, 
κατά περίπτωση, τη διαδικτυακή 
διεύθυνση του εισαγωγέα.

Or. en

Τροπολογία 36
Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Είναι αναγκαίο να προβλέπονται 
μεταβατικές ρυθμίσεις που θα επιτρέπουν 
τη διάθεση στην αγορά και τη θέση σε 
λειτουργία απλών δοχείων πίεσης που 
έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά σύμφωνα 
με την οδηγία 2009/105/ΕΚ.

(34) Πριν από την ημερομηνία εφαρμογής 
των εθνικών κανόνων μεταφοράς στο 
εθνικό δίκαιο της παρούσας οδηγίας, θα 
πρέπει να δοθεί εύλογος αλλά 
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 
προβλέπονται μεταβατικές ρυθμίσεις που 
θα επιτρέπουν τη διάθεση στην αγορά και 
τη θέση σε λειτουργία απλών δοχείων 
πίεσης που έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά 
σύμφωνα με την οδηγία 2009/105/ΕΚ.
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Τροπολογία 37
Christel Schaldemose

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 δοχείο. Η διεύθυνση πρέπει να 
δηλώνει ένα μοναδικό σημείο επικοινωνίας 
με τον κατασκευαστή.

6. Οι κατασκευαστές σημειώνουν το 
όνομα, την καταχωρισμένη εμπορική 
επωνυμία τους ή το καταχωρισμένο 
εμπορικό σήμα τους και τη διεύθυνσή τους 
ή, κατά περίπτωση, τη διαδικτυακή 
διεύθυνση του κατασκευαστή στο δοχείο. 
Η διεύθυνση πρέπει να δηλώνει ένα 
μοναδικό σημείο επικοινωνίας με τον 
κατασκευαστή.

Or. en

Τροπολογία 38
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 δοχείο. Η διεύθυνση πρέπει να 
δηλώνει ένα μοναδικό σημείο επικοινωνίας 
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 δοχείο. Η διεύθυνση 
πρέπει να δηλώνει ένα μοναδικό σημείο 
επικοινωνίας με τον κατασκευαστή.

Or. en



AM\904682EL.doc 5/11 PE491.169v01-00

EL

Τροπολογία 39
Christel Schaldemose

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 δοχείο ή, 
όταν δεν είναι δυνατόν, στη συσκευασία 
του ή σε έγγραφο που συνοδεύει το δοχείο.

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

Or. en

Τροπολογία 40
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 δοχείο ή, 
όταν δεν είναι δυνατόν, στη συσκευασία 
του ή σε έγγραφο που συνοδεύει το δοχείο.

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 δοχείο.

Or. en

Τροπολογία 41
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ έχει τη 
δομή που ορίζει το παράρτημα III της 
οδηγίας αριθ. 768/2008/ΕΚ, περιέχει τα 
στοιχεία που προσδιορίζουν οι σχετικές 
ενότητες που καθορίζονται στο παράρτημα 
ΙΙ της παρούσας οδηγίας και 
επικαιροποιείται συνεχώς. Μεταφράζεται
στη γλώσσα ή στις γλώσσες που απαιτεί το 
κράτος μέλος στην αγορά του οποίου 
καθίσταται διαθέσιμο το δοχείο.

2. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ έχει τη 
δομή που ορίζει το παράρτημα III της 
οδηγίας αριθ. 768/2008/ΕΚ, περιέχει τα 
στοιχεία που προσδιορίζουν οι σχετικές 
ενότητες που καθορίζονται στο παράρτημα 
ΙΙ της παρούσας οδηγίας και 
επικαιροποιείται συνεχώς. Έπειτα από 
σχετικό αίτημα, μπορεί να μεταφράζεται
στη γλώσσα ή στις γλώσσες που απαιτεί το 
κράτος μέλος στην αγορά του οποίου 
καθίσταται διαθέσιμο το δοχείο.

Or. en

Τροπολογία 42
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
αποφασίζουν ότι η αξιολόγηση και η 
παρακολούθηση που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 διεξάγονται από εθνικό 
οργανισμό διαπίστευσης, κατά την έννοια 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και 
σύμφωνα με αυτόν.

2. Η αξιολόγηση και η παρακολούθηση 
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 43
Bernadette Vergnaud
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένας οργανισμός που ανήκει σε ένωση 
επιχειρήσεων ή επαγγελματική 
ομοσπονδία που εκπροσωπεί τις 
επιχειρήσεις που συμμετέχουν στον 
σχεδιασμό, την κατασκευή, την παροχή, 
τη συναρμολόγηση, τη χρήση ή τη 
συντήρηση δοχείων τα οποία αξιολογεί,
μπορεί να θεωρείται οργανισμός 
αξιολόγησης, υπό την προϋπόθεση ότι η 
ανεξαρτησία του και η απουσία κάθε 
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.

Τροπολογία 44
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – 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 είναι ο 
σχεδιαστής, κατασκευαστής, προμηθευτής, 
εγκαταστάτης, αγοραστής, ιδιοκτήτης, 
χρήστης ή συντηρητής των δοχείων που 
αξιολογούν, ούτε εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπος των ανωτέρω. Αυτό δεν 

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 είναι ο 
σχεδιαστής, κατασκευαστής, προμηθευτής, 
εγκαταστάτης, αγοραστής, ιδιοκτήτης, 
χρήστης ή συντηρητής δοχείων, ούτε 
εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος των 
ανωτέρω. Αυτό δεν αποκλείει τη χρήση 
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αποκλείει τη χρήση αξιολογημένων 
δοχείων που είναι αναγκαία για τις 
λειτουργίες του οργανισμού αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης ή τη χρήση των δοχείων 
για προσωπικούς σκοπούς.

αξιολογημένων δοχείων που είναι 
αναγκαία για τις λειτουργίες του 
οργανισμού αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης ή τη χρήση των δοχείων 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 45
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – 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 
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 των εν λόγω προϊόντων ούτε 
εκπροσωπούν μέρη που εμπλέκονται στις 
δραστηριότητες αυτές. Δεν αναλαμβάνουν 
καμιά δραστηριότητα που μπορεί να θίξει 
την ανεξαρτησία της κρίσης και την 
ακεραιότητά τους σε σχέση με τις 
δραστηριότητες αξιολόγησης για τις οποίες 
είναι κοινοποιημένοι. Τούτο ισχύει ιδίως 
για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Ο οργανισμός αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, τα διευθυντικά του στελέχη 
και το προσωπικό που είναι αρμόδιο για 
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 προϊόντων που καλύπτονται 
από την παρούσα οδηγία, ούτε 
εκπροσωπούν μέρη που εμπλέκονται στις 
δραστηριότητες αυτές. Δεν αναλαμβάνουν 
καμιά δραστηριότητα που μπορεί να θίξει 
την ανεξαρτησία της κρίσης και την 
ακεραιότητά τους σε σχέση με τις 
δραστηριότητες αξιολόγησης για τις οποίες 
είναι κοινοποιημένοι. Τούτο ισχύει ιδίως 
για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Or. fr
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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 46
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Αν ο οργανισμός αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης δεν μπορεί να προσκομίσει 
πιστοποιητικό διαπίστευσης, παρέχει 
στην κοινοποιούσα αρχή όλη την 
τεκμηρίωση που είναι αναγκαία για την 
επαλήθευση, την αναγνώριση και την 
τακτική παρακολούθηση της 
συμμόρφωσής του με τις απαιτήσεις του 
άρθρου 21.

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 47
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν η κοινοποίηση δεν βασίζεται σε 
πιστοποιητικό διαπίστευσης του άρθρου 
24 παράγραφος 2, η κοινοποιούσα αρχή 

διαγράφεται
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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 21.

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 48
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – 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 ή 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 49
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 50
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 
δημοσιεύουν, έως [να εισαχθεί η 
ημερομηνία - 2 έτη από την έκδοση] το 
αργότερο, τις νομοθετικές, κανονιστικές 
και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται 
για τη συμμόρφωσή τους με τα άρθρα 2, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 
και το παράρτημα II. Ανακοινώνουν 
αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν 
λόγω διατάξεων, καθώς και πίνακα 
αντιστοιχίας μεταξύ των διατάξεων αυτών 
και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 
δημοσιεύουν, έως [να εισαχθεί η 
ημερομηνία - 3 έτη από την έκδοση] το 
αργότερο, τις νομοθετικές, κανονιστικές 
και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται 
για τη συμμόρφωσή τους με τα άρθρα 2, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 
και το παράρτημα II. 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


