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Τροπολογία 49
Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Κατά τη διάθεση προϊόντος στην 
αγορά, οι εισαγωγείς θα πρέπει να 
σημειώνουν επί του προϊόντος το όνομα 
και τη διεύθυνσή τους. Θα πρέπει να 
προβλέπονται εξαιρέσεις όταν δεν το 
επιτρέπει το μέγεθος ή η φύση του 
προϊόντος. 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 προϊόντος.

Or. en

(Βλ. διατύπωση της αιτιολογικής σκέψης 25 στην απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ)

Τροπολογία 50
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η χρήση των ειδών πυροτεχνίας, ιδίως 
των πυροτεχνημάτων, υπόκειται σε 
εμφανώς διαφορετικές πολιτιστικές 
συνήθειες και παραδόσεις στα αντίστοιχα 
κράτη μέλη. Είναι επομένως  αναγκαίο να 
επιτραπεί στα κράτη μέλη να λαμβάνουν 
εθνικά μέτρα για τον περιορισμό της 
χρήσης ή της πώλησης ορισμένων 
κατηγοριών πυροτεχνημάτων στο ευρύ 
κοινό για λόγους δημόσιας ασφάλειας ή 
προστασίας.

(15) Η χρήση των ειδών πυροτεχνίας, ιδίως 
των πυροτεχνημάτων, υπόκειται σε 
εμφανώς διαφορετικές πολιτιστικές 
συνήθειες και παραδόσεις στα αντίστοιχα 
κράτη μέλη. Είναι επομένως  αναγκαίο να 
επιτραπεί στα κράτη μέλη να λαμβάνουν 
εθνικά μέτρα για  την αδειοδότηση, την 
απαγόρευση ή τον περιορισμό της χρήσης 
ή της πώλησης ορισμένων κατηγοριών 
πυροτεχνημάτων στο ευρύ κοινό για 
λόγους δημόσιας ασφάλειας ή προστασίας.

Or. es
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Τροπολογία 51
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 49 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(49a) Στα εναρμονισμένα πρότυπα που 
σχετίζονται με την παρούσα οδηγία θα 
πρέπει να λαμβάνεται πλήρως υπόψη η 
σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα 
των ανθρώπων με αναπηρίες, την οποία 
υπέγραψε η Ευρωπαϊκή Ένωση στις 23 
Δεκεμβρίου 2010.

Or. en

Τροπολογία 52
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) πυροτεχνήματα που έχουν 
κατασκευασθεί προς ιδία χρήση του 
κατασκευαστή τους και έχουν εγκριθεί 
από κράτος μέλος για χρήση στην 
επικράτειά του.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αυτή η νέα εξαίρεση αποτελεί πηγή σύγχυσης και δεν προσφέρει καμία εγγύηση όσον αφορά τη 
μη κυκλοφορία των πυροτεχνημάτων αυτών εκτός της επικράτειας του κράτους μέλους που έχει 
δώσει την έγκριση.

Τροπολογία 53
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) πυροτεχνήματα που έχουν εγκριθεί 
από ένα κράτος μέλος για χρήση κατά τα 
έθιμα και τις πολιτιστικές παραδόσεις 
του.

Or. es

Τροπολογία 54
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 - σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2) «πυροτέχνημα»: είδος πυροτεχνίας που 
προορίζεται για ψυχαγωγία·

2) «πυροτέχνημα»: είδος πυροτεχνίας που 
προορίζεται για ψυχαγωγία ή για 
καλλιτεχνικούς ή εορταστικούς σκοπούς·

Or. es

Τροπολογία 55
Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) «εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος»: 
κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 
εγκατεστημένο στην Ένωση, που έχει 
λάβει γραπτή εντολή από κατασκευαστή 
να ενεργεί εξ ονόματός του για την 
εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων·

Or. en
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(Βλ. διατύπωση του άρθρου R1, παράγραφος 4, κεφάλαιο R1, στην απόφαση αριθ. 
768/2008/ΕΚ)

Τροπολογία 56
Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8 α
Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι

1. Οι υποχρεώσεις βάσει του άρθρου 8 
παράγραφος 1 και η κατάρτιση του 
τεχνικού φακέλου δεν ανατίθενται σε 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.
2. Οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι 
ασκούν τα καθήκοντα που 
προσδιορίζονται στην εντολή την οποία 
έλαβαν από τον κατασκευαστή. Η εντολή 
πρέπει τουλάχιστον να επιτρέπει στον 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο:
α) να διατηρεί τη δήλωση συμμόρφωσης 
ΕΕ και τον τεχνικό φάκελο και να τα 
θέτει στη διάθεση των εθνικών αρχών επί 
10 έτη από τη διάθεση της συσκευής 
στην αγορά·
β) να παρέχει στις αρμόδιες εθνικές 
αρχές, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός 
τους, όλες τις πληροφορίες και την 
τεκμηρίωση που απαιτούνται για να 
αποδειχθεί η συμμόρφωση της συσκευής·
γ) να συνεργάζεται με τις αρμόδιες 
εθνικές αρχές, κατόπιν αιτήματος των 
τελευταίων, για τυχόν ενέργειες προς 
αποσόβηση των κινδύνων που ενέχουν οι 
συσκευές τις οποίες καλύπτει η εντολή 
του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.

Or. en

(Βλ. διατύπωση του άρθρου R1, παράγραφος 4, κεφάλαιο R1, στην απόφαση αριθ. 
768/2008/ΕΚ)
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Τροπολογία 57
Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η επισήμανση των ειδών πυροτεχνίας 
περιλαμβάνει τουλάχιστον την ονομασία 
και τη διεύθυνση του κατασκευαστή ή, εάν 
ο κατασκευαστής δεν είναι 
εγκατεστημένος στην Ένωση , την 
ονομασία του κατασκευαστή και την 
ονομασία και τη διεύθυνση του εισαγωγέα, 
την ονομασία και τον τύπο του προϊόντος, 
τον αριθμό καταχώρισης,  τα ελάχιστα 
όρια ηλικίας κατά το άρθρο 7 παράγραφοι 
1 και 2, τη σχετική κατηγορία και τις 
οδηγίες χρήσης, το έτος παραγωγής για τα 
πυροτεχνήματα των κατηγοριών 3 και 4 
και, κατά περίπτωση, την ελάχιστη 
απόσταση ασφάλειας. Η επισήμανση 
περιλαμβάνει το καθαρό εκρηκτικό 
περιεχόμενο (NEC)

2. Η επισήμανση των ειδών πυροτεχνίας 
περιλαμβάνει τουλάχιστον την ονομασία 
και τη διεύθυνση του κατασκευαστή ή, εάν 
ο κατασκευαστής δεν είναι 
εγκατεστημένος στην Ένωση, την 
ονομασία του κατασκευαστή και την 
ονομασία και τη διεύθυνση του εισαγωγέα, 
κατά περίπτωση με τη χρήση της 
διαδικτυακής διεύθυνσης του εισαγωγέα 
και/ή του κατασκευαστή, την ονομασία 
και τον τύπο του προϊόντος, τον αριθμό 
καταχώρισης,  τα ελάχιστα όρια ηλικίας 
κατά το άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 2, τη 
σχετική κατηγορία και τις οδηγίες χρήσης, 
το έτος παραγωγής για τα πυροτεχνήματα 
των κατηγοριών 3 και 4 και, κατά 
περίπτωση, την ελάχιστη απόσταση 
ασφάλειας. Η επισήμανση περιλαμβάνει το 
καθαρό εκρηκτικό περιεχόμενο (NEC)

Or. en

Τροπολογία 58
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι εισαγωγείς σημειώνουν το όνομα και 
τη διεύθυνσή τους στο είδος πυροτεχνίας 
ή, όταν δεν είναι δυνατόν, στη συσκευασία 
του ή σε έγγραφο που συνοδεύει το είδος 
πυροτεχνίας.

3. Οι εισαγωγείς σημειώνουν το όνομα, 
την κατατεθείσα εμπορική ονομασία τους 
ή το κατατεθέν εμπορικό σήμα τους, τη 
διαδικτυακή διεύθυνσή τους σε γλώσσα 
ευνόητη για τον πελάτη και τις αρχές 
εποπτείας της αγοράς και τη διεύθυνσή 
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τους στο είδος πυροτεχνίας ή, όταν δεν 
είναι δυνατόν, στη συσκευασία του ή σε 
έγγραφο που συνοδεύει το είδος 
πυροτεχνίας.

Or. en

Τροπολογία 59
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ περιέχει τα 
στοιχεία που προσδιορίζουν οι σχετικές 
ενότητες του παραρτήματος ΙΙ της 
παρούσας οδηγίας, έχει τη δομή που ορίζει 
το παράρτημα III της απόφασης αριθ. 
768/2008/ΕΚ και προσαρμόζεται συνεχώς 
στα τελευταία δεδομένα. Μεταφράζεται
στη γλώσσα ή στις γλώσσες που απαιτεί το 
κράτος μέλος στην αγορά του οποίου 
διατίθεται ή υπάρχει διαθέσιμο το είδος 
πυροτεχνίας.

2. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ περιέχει τα 
στοιχεία που προσδιορίζουν οι σχετικές 
ενότητες του παραρτήματος ΙΙ της 
παρούσας οδηγίας, έχει τη δομή που ορίζει 
το παράρτημα III της απόφασης αριθ. 
768/2008/ΕΚ 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 ή υπάρχει διαθέσιμο το είδος 
πυροτεχνίας.

Or. en

Τροπολογία 60
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η αξιολόγηση και η παρακολούθηση 
στις οποίες αναφέρεται η παράγραφος 1 
διεξάγονται από εθνικό οργανισμό 
διαπίστευσης, κατά την έννοια του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και 
σύμφωνα με αυτόν.
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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 61
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – 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 ειδών 
πυροτεχνίας και/ή των εκρηκτικών ουσιών 
που αξιολογούν. Αυτό δεν αποκλείει τη 
χρήση ειδών πυροτεχνίας και/ή 
εκρηκτικών ουσιών που είναι αναγκαίες 
για τις λειτουργίες του οργανισμού 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης ή τη 
χρήση των προϊόντων αυτών 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 τον σχεδιαστή, 
κατασκευαστή, προμηθευτή, υπεύθυνο 
εγκατάστασης, αγοραστή, ιδιοκτήτη, 
χρήστη ή συντηρητή ειδών πυροτεχνίας 
και/ή εκρηκτικών ουσιών. Αυτό δεν 
αποκλείει τη χρήση ειδών πυροτεχνίας 
και/ή εκρηκτικών ουσιών που είναι 
αναγκαίες για τις λειτουργίες του 
οργανισμού αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης ή τη χρήση των προϊόντων 
αυτών 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.
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Τροπολογία 62
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – 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 στον σχεδιασμό, την 
παραγωγή ή την κατασκευή, την εμπορία, 
την εγκατάσταση, τη χρήση ή τη 
συντήρηση των ειδών πυροτεχνίας και/ή 
των εκρηκτικών ουσιών ούτε 
εκπροσωπούν μέρη που εμπλέκονται στις 
δραστηριότητες αυτές. Δεν αναλαμβάνουν 
καμιά δραστηριότητα που μπορεί να θίξει 
την ανεξάρτητη κρίση ή την ακεραιότητά 
τους σε σχέση με τις δραστηριότητες 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης 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 στον σχεδιασμό, την 
παραγωγή ή την κατασκευή, την εμπορία, 
την εγκατάσταση, τη χρήση ή τη 
συντήρηση ειδών πυροτεχνίας και/ή 
εκρηκτικών ουσιών ούτε εκπροσωπούν 
μέρη που εμπλέκονται στις δραστηριότητες 
αυτές. Δεν αναλαμβάνουν καμιά 
δραστηριότητα που μπορεί να θίξει την 
ανεξάρτητη κρίση ή την ακεραιότητά τους 
σε σχέση με τις δραστηριότητες 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης 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 63
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 2
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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 προϊόντος ή των προϊόντων 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 24.

2. Η αίτηση συνοδεύεται από περιγραφή 
των δραστηριοτήτων αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, της ενότητας ή των 
ενοτήτων αξιολόγησης της συμμόρφωσης 
και του προϊόντος ή των προϊόντων 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 24.

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 27 – 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 24.

διαγράφεται

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 65
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν η κοινοποίηση δεν βασίζεται σε 
πιστοποιητικό διαπίστευσης του άρθρου 
27 παράγραφος 2, η κοινοποιούσα αρχή 
παρέχει στην Επιτροπή και στα άλλα 
κράτη μέλη την τεκμηρίωση που 
πιστοποιεί την επάρκεια του οργανισμού 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης και τις 
υφιστάμενες ρυθμίσεις για να 
εξασφαλιστεί ότι ο οργανισμός θα 
ελέγχεται τακτικά και θα εξακολουθήσει 
να πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 24.

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 66
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ο εν λόγω οργανισμός μπορεί να εκτελεί 5. Ο εν λόγω οργανισμός μπορεί να εκτελεί 
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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.

τις δραστηριότητες ενός 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.

Τροπολογία 67
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 47 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης που 
εκδίδονται δυνάμει της οδηγίας 
2007/23/ΕΚ ισχύουν σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία έως τις 4 Ιουλίου 2020 
εκτός αν λήγουν πριν από την ημερομηνία 
αυτή.

5. Τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης που 
εκδίδονται δυνάμει της οδηγίας 
2007/23/ΕΚ ισχύουν σύμφωνα με την 
παρούσα οδηγία έως τη λήξη τους.
Εξακολουθούν να επιτρέπονται 
παρατάσεις της ισχύος πιστοποιητικών.

Or. es

Τροπολογία 68
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 48 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 
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δημοσιεύουν, το αργότερο έως τις 3
Ιουλίου 2013, τις αναγκαίες νομοθετικές, 
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για 
να συμμορφωθούν με το άρθρο 3 
παράγραφος 8, το άρθρο 3 παράγραφος 12, 
το άρθρο 3 παράγραφος 13, το άρθρο 3 
παράγραφοι 15 έως 22, το άρθρο 4 
παράγραφος 1, το άρθρο 5, το άρθρο 8 
παράγραφοι 2 έως 7, τα άρθρα 11 έως 15, 
τα άρθρα 17 έως 28, τα άρθρα 30 έως 34, 
το άρθρο 36, το άρθρο 37 παράγραφος 1, 
τα άρθρα 38 έως 41, το άρθρο 46, το άρθρο 
47 και τα παραρτήματα I και II . 
Ανακοινώνουν  αμέσως στην Επιτροπή το 
κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και 
πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών των 
διατάξεων και των διατάξεων της 
παρούσας οδηγίας .

δημοσιεύουν, το αργότερο 3 έτη μετά την 
έγκριση της παρούσας οδηγίας, τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν με το άρθρο 3 παράγραφος 
8, το άρθρο 3 παράγραφος 12, το άρθρο 3 
παράγραφος 13, το άρθρο 3 παράγραφοι 
15 έως 22, το άρθρο 4 παράγραφος 1, το 
άρθρο 5, το άρθρο 8 παράγραφοι 2 έως 7, 
τα άρθρα 11 έως 15, τα άρθρα 17 έως 28, 
τα άρθρα 30 έως 34, το άρθρο 36, το άρθρο 
37 παράγραφος 1, τα άρθρα 38 έως 41, το 
άρθρο 46, το άρθρο 47 και τα 
παραρτήματα I και II . Ανακοινώνουν
αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν 
λόγω διατάξεων καθώς και πίνακα 
αντιστοιχίας μεταξύ αυτών των διατάξεων 
και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας .

Or. es

Τροπολογία 69
Vicente Miguel Garcés Ramón

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 48 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας μία μέρα 
μετά την ημερομηνία που ορίζεται στο 
άρθρο 48, παράγραφος 1. 

Or. es

Τροπολογία 70
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙΙ – ενότητα Γ2 – σημείο 3 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν οι δοκιμές διενεργούνται από 
κοινοποιημένο οργανισμό, ο
κατασκευαστής επιθέτει, με ευθύνη του 
κοινοποιημένου οργανισμού, τον αριθμό 
μητρώου του κοινοποιημένου οργανισμού 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
κατασκευής.

Ο κατασκευαστής επιθέτει, με ευθύνη του 
κοινοποιημένου οργανισμού, τον αριθμό 
μητρώου του κοινοποιημένου οργανισμού 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
κατασκευής.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τροπολογία για την αποσαφήνιση της διάταξης, δεδομένου ότι οι δοκιμές διενεργούνται 
υποχρεωτικά από κοινοποιημένο οργανισμό. 


