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Τροπολογία 136
Terry Reintke, Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1) Το δικαίωμα στην υγεία και στην 
ασφάλεια είναι θεμελιώδες δικαίωμα και 
κάθε εργαζόμενος δικαιούται να έχει 
συνθήκες εργασίας που σέβονται την 
υγεία του, την ασφάλειά του και την 
αξιοπρέπειά του. Δεδομένου ότι το 
κόστος των επαγγελματικών ασθενειών 
και των εργατικών ατυχημάτων για τις 
επιχειρήσεις και τα συστήματα 
κοινωνικής ασφάλισης, ανέρχεται 
σύμφωνα με υπολογισμούς στο 5,9% του 
ΑΕΠ και δεδομένου ότι η δέουσα 
προστασία των εργαζομένων ενισχύει την 
ποιότητα ζωής, την ποιότητα εργασίας 
και την παραγωγικότητα, συνάγεται ότι η 
πρόληψη των κινδύνων, ιδίως με τη 
χρήση ποιοτικών μέσων ατομικής 
προστασίας (ΜΑΠ), είναι απολύτως 
αναγκαία για τη μείωση του ποσοστού 
των ατυχημάτων και των ασθενειών που 
συνδέονται με την εργασία.

Or. en

Τροπολογία 137
Terry Reintke, Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Ωστόσο, μέσα από την πείρα της 
εφαρμογής ανακύπτουν ανεπάρκειες και 

(3) Ωστόσο, μέσα από την πείρα της 
εφαρμογής ανακύπτουν ανεπάρκειες και
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ασυνέπειες όσον αφορά την κάλυψη των 
προϊόντων και τις διαδικασίες αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης. Προκειμένου να 
συνυπολογιστεί η πείρα αυτή και να 
αποσαφηνιστεί το πλαίσιο εντός του 
οποίου δύνανται να διατίθενται στην αγορά 
προϊόντα που καλύπτονται από τον 
παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να 
αναθεωρηθούν και να ενισχυθούν 
ορισμένες πτυχές της οδηγίας 
89/686/ΕΟΚ.

ασυνέπειες όσον αφορά την κάλυψη των 
προϊόντων και τις διαδικασίες αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης. Προκειμένου να 
συνυπολογιστεί η πείρα αυτή και να 
αποσαφηνιστεί το πλαίσιο εντός του 
οποίου δύνανται να διατίθενται στην αγορά 
προϊόντα που καλύπτονται από τον
παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να 
αναθεωρηθούν και να ενισχυθούν 
ορισμένες πτυχές της οδηγίας 
89/686/ΕΟΚ, με παράλληλη διατήρηση 
της βασικής αρχής της προστασίας της 
υγείας και της ασφάλειας.

Or. en

Τροπολογία 138
Guillaume Balas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
εφαρμόζεται σε όλες τις μορφές 
προμηθειών, συμπεριλαμβανομένης της 
πώλησης από απόσταση.

Or. fr

Τροπολογία 139
Terry Reintke, Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Δεδομένου ότι το πεδίο εφαρμογής, οι 
ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και 
ασφάλειας καθώς και οι διαδικασίες 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης θα πρέπει 

(4) Δεδομένου ότι το πεδίο εφαρμογής, οι 
απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας καθώς 
και οι διαδικασίες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης θα πρέπει να είναι 
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να είναι πανομοιότυπες σε όλα τα κράτη 
μέλη, δεν υπάρχει σχεδόν καμία ευελιξία 
στη μεταφορά των οδηγιών που βασίζονται 
στις αρχές της νέας προσέγγισης στο 
εθνικό δίκαιο. Η οδηγία89/686/ΕΟΚ θα 
πρέπει, επομένως, να αντικατασταθεί από 
κανονισμό, ο οποίος αποτελεί το 
κατάλληλο νομικό μέσο για την επιβολή 
σαφών και λεπτομερών κανόνων που δεν 
αφήνουν περιθώρια για αποκλίνουσα 
μεταφορά της πράξης στις εθνικές 
νομοθεσίες των κρατών μελών.

πανομοιότυπες σε όλα τα κράτη μέλη, δεν 
υπάρχει σχεδόν καμία ευελιξία στη 
μεταφορά των οδηγιών που βασίζονται 
στις αρχές της νέας προσέγγισης στο 
εθνικό δίκαιο. Η οδηγία 89/686/ΕΟΚ θα 
πρέπει, επομένως, να αντικατασταθεί από 
κανονισμό, ο οποίος αποτελεί το 
κατάλληλο νομικό μέσο για την επιβολή 
σαφών και λεπτομερών κανόνων που δεν 
αφήνουν περιθώρια για αποκλίνουσα 
μεταφορά της πράξης στις εθνικές 
νομοθεσίες των κρατών μελών, 
προκειμένου ιδίως για την προστασία της 
δημόσιας υγείας, τη βελτίωση της 
ασφάλειας κατά την εργασία και την 
εξασφάλιση της προστασίας των 
χρηστών.

Or. en

Τροπολογία 140
Ulla Tørnæs

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Δεδομένου ότι το πεδίο εφαρμογής, οι 
ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και 
ασφάλειας καθώς και οι διαδικασίες 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης θα πρέπει 
να είναι πανομοιότυπες σε όλα τα κράτη 
μέλη, δεν υπάρχει σχεδόν καμία ευελιξία 
στη μεταφορά των οδηγιών που βασίζονται 
στις αρχές της νέας προσέγγισης στο 
εθνικό δίκαιο. Η οδηγία89/686/ΕΟΚ θα 
πρέπει, επομένως, να αντικατασταθεί από 
κανονισμό, ο οποίος αποτελεί το 
κατάλληλο νομικό μέσο για την επιβολή 
σαφών και λεπτομερών κανόνων που δεν 
αφήνουν περιθώρια για αποκλίνουσα 
μεταφορά της πράξης στις εθνικές 
νομοθεσίες των κρατών μελών.

(4) Δεδομένου ότι το πεδίο εφαρμογής, οι 
ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και 
ασφάλειας καθώς και οι διαδικασίες 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης θα πρέπει 
να είναι πανομοιότυπες σε όλα τα κράτη 
μέλη, δεν υπάρχει σχεδόν καμία ευελιξία 
στη μεταφορά των οδηγιών που βασίζονται 
στις αρχές της νέας προσέγγισης στο 
εθνικό δίκαιο. Η οδηγία 89/686/ΕΟΚ θα 
πρέπει, επομένως, να αντικατασταθεί από 
κανονισμό, ο οποίος αποτελεί το 
κατάλληλο νομικό μέσο για την επιβολή 
σαφών και λεπτομερών κανόνων που δεν 
αφήνουν περιθώρια για αποκλίνουσα 
μεταφορά της πράξης στις εθνικές 
νομοθεσίες των κρατών μελών. Τούτο θα 
πρέπει να επιτευχθεί με την εφαρμογή 
σαφούς και στοχοθετημένης προσέγγισης 



PE549.449v01-00 6/66 AM\1052326EL.doc

EL

που θα αποσκοπεί στη βελτίωση της 
ασφάλειας κατά την εργασία και στην 
εξασφάλιση της προστασίας των 
χρηστών.

Or. en

Τροπολογία 141
Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Ορισμένα προϊόντα στην αγορά τα 
οποία παρέχουν προστατευτική λειτουργία 
στον χρήστη εξαιρούνται από το πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας 89/686/ΕΟΚ. Για 
να εξασφαλιστεί το ίδιο υψηλό επίπεδο 
προστασίας για τον χρήστη των εν λόγω 
προϊόντων όπως για τα ΜΑΠ που 
καλύπτονται από την οδηγία 89/686/ΕΟΚ, 
το πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού θα πρέπει να περιλαμβάνει τα 
ΜΑΠ που προορίζονται για ιδιωτική 
χρήση και για προστασία από την 
υγρασία, το νερό και τη θερμότητα (π.χ. 
γάντια για το πλύσιμο των πιάτων, γάντια 
φούρνου), κατ’ αντιστοιχία με παρόμοια 
ΜΑΠ για επαγγελματική χρήση τα οποία 
ήδη καλύπτονται από την οδηγία 
89/686/ΕΟΚ. Τα βιοτεχνικά προϊόντα, 
όπως τα χειροποίητα γάντια, για τα οποία ο 
κατασκευαστής δεν ισχυρίζεται ρητά ότι 
παρέχουν προστατευτική λειτουργία, δεν 
αποτελούν μέσα ατομικής προστασίας·
κατά συνέπεια, δεν καλύπτονται από αυτή 
τη συμπερίληψη. Είναι επίσης σκόπιμο να 
διασαφηνιστεί ο αποκλεισμός του 
καταλόγου που περιλαμβάνεται στο 
παράρτημα I της οδηγίας 89/686/ΕΟΚ με 
την προσθήκη μιας αναφοράς σε 
προϊόντα που καλύπτονται από άλλες 
νομοθετικές πράξεις και, ως εκ τούτου, 

(9) Ορισμένα προϊόντα στην αγορά τα 
οποία παρέχουν προστατευτική λειτουργία 
στον χρήστη εξαιρούνται από το πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας 89/686/ΕΟΚ 
εφόσον προορίζονται αποκλειστικά για 
ιδιωτική χρήση. Για να εξασφαλιστεί 
υψηλό επίπεδο προστασίας, τα είδη με τα 
οποία προστατεύονται τα χέρια από την 
υπερβολική θερμότητα σε οικιακό 
περιβάλλον θα πρέπει να εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, εφόσον επιτελούν ρητώς μια 
προστατευτική λειτουργία. Τα βιοτεχνικά 
προϊόντα, όπως τα χειροποίητα γάντια και 
τα γάντια φούρνου, για τα οποία ο 
κατασκευαστής δεν ισχυρίζεται ρητά ότι 
παρέχουν προστατευτική λειτουργία, δεν 
αποτελούν μέσα ατομικής προστασίας και,
κατά συνέπεια, δεν θα πρέπει να 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού. Αντ` αυτού, θα 
πρέπει να ενθαρρύνεται η 
αυτοπιστοποίηση των εν λόγω προϊόντων.
Πολλοί κατασκευαστές το πράττουν ήδη.
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εξαιρούνται από τον κανονισμό ΜΑΠ.

Or. en

Τροπολογία 142
Terry Reintke, Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Ορισμένα προϊόντα στην αγορά τα 
οποία παρέχουν προστατευτική λειτουργία 
στον χρήστη εξαιρούνται από το πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας 89/686/ΕΟΚ. Για 
να εξασφαλιστεί το ίδιο υψηλό επίπεδο 
προστασίας για τον χρήστη των εν λόγω 
προϊόντων όπως για τα ΜΑΠ που 
καλύπτονται από την οδηγία 89/686/ΕΟΚ, 
το πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού θα πρέπει να περιλαμβάνει τα 
ΜΑΠ που προορίζονται για ιδιωτική 
χρήση και για προστασία από την υγρασία, 
το νερό και τη θερμότητα (π.χ. γάντια για 
το πλύσιμο των πιάτων, γάντια φούρνου), 
κατ’ αντιστοιχία με παρόμοια ΜΑΠ για 
επαγγελματική χρήση τα οποία ήδη 
καλύπτονται από την οδηγία 89/686/ΕΟΚ. 
Τα βιοτεχνικά προϊόντα, όπως τα 
χειροποίητα γάντια, για τα οποία ο 
κατασκευαστής δεν ισχυρίζεται ρητά ότι 
παρέχουν προστατευτική λειτουργία, δεν 
αποτελούν μέσα ατομικής προστασίας· 
κατά συνέπεια, δεν καλύπτονται από αυτή 
τη συμπερίληψη. Είναι επίσης σκόπιμο να 
διασαφηνιστεί ο αποκλεισμός του 
καταλόγου που περιλαμβάνεται στο 
παράρτημα I της οδηγίας 89/686/ΕΟΚ με 
την προσθήκη μιας αναφοράς σε προϊόντα 
που καλύπτονται από άλλες νομοθετικές 
πράξεις και, ως εκ τούτου, εξαιρούνται από 
τον κανονισμό ΜΑΠ.

(9) Ορισμένα προϊόντα στην αγορά τα 
οποία παρέχουν προστατευτική λειτουργία 
στον χρήστη εξαιρούνται από το πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας 89/686/ΕΟΚ. 
Οποιαδήποτε παρόμοια εξαίρεση θα 
πρέπει να επιτρέπεται μόνο εφόσον 
παρέχεται επίπεδο προστασίας της υγείας 
και της ασφάλειας ισοδύναμο με εκείνο 
που προβλέπει ο παρών κανονισμός ή η 
οδηγία 89/3921/ΕΚ.  Για να εξασφαλιστεί 
το ίδιο υψηλό επίπεδο προστασίας για τον 
χρήστη των εν λόγω προϊόντων όπως για 
τα ΜΑΠ που καλύπτονται από την 
οδηγία 89/686/ΕΟΚ, το πεδίο εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να 
περιλαμβάνει τα ΜΑΠ που προορίζονται 
για ιδιωτική χρήση και για προστασία από 
την υγρασία, το νερό και τη θερμότητα 
(π.χ. γάντια για το πλύσιμο των πιάτων, 
γάντια φούρνου), κατ’ αντιστοιχία με 
παρόμοια ΜΑΠ για επαγγελματική χρήση 
τα οποία ήδη καλύπτονται από την οδηγία 
89/686/ΕΟΚ. Τα βιοτεχνικά προϊόντα, 
όπως τα χειροποίητα γάντια, για τα οποία ο 
κατασκευαστής δεν ισχυρίζεται ρητά ότι 
παρέχουν προστατευτική λειτουργία, δεν 
αποτελούν μέσα ατομικής προστασίας· 
κατά συνέπεια, δεν καλύπτονται από αυτή 
τη συμπερίληψη. Είναι επίσης σκόπιμο να 
διασαφηνιστεί ο αποκλεισμός του 
καταλόγου που περιλαμβάνεται στο 
παράρτημα I της οδηγίας 89/686/ΕΟΚ με 
την προσθήκη μιας αναφοράς σε προϊόντα 
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που καλύπτονται από άλλες νομοθετικές 
πράξεις και, ως εκ τούτου, εξαιρούνται από 
τον κανονισμό ΜΑΠ.

Or. en

Τροπολογία 143
Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
κατανόηση και η ενιαία εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να 
προστεθούν νέοι ορισμοί για τα 
«εξατομικευμένα ΜΑΠ» και τα «ειδικά 
σχεδιασμένα ΜΑΠ» και οι διαδικασίες
αξιολόγησης της συμμόρφωσης για τα εν 
λόγω είδη ΜΑΠ θα πρέπει να 
προσαρμοστούν στους ειδικούς όρους 
που ισχύουν για την παραγωγή τους.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 144
Ulla Tørnæs

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
κατανόηση και η ενιαία εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να 
προστεθούν νέοι ορισμοί για τα 
«εξατομικευμένα ΜΑΠ» και τα «ειδικά 
σχεδιασμένα ΜΑΠ» και οι διαδικασίες 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης για τα εν 
λόγω είδη ΜΑΠ θα πρέπει να 
προσαρμοστούν στους ειδικούς όρους που 

(10) Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
κατανόηση και η ενιαία εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να 
προστεθούν νέοι ορισμοί για τα 
«εξατομικευμένα ΜΑΠ» και τα «ειδικά 
σχεδιασμένα ΜΑΠ», καθώς και σαφείς 
ορισμοί για τον τελικό χρήστη των ΜΑΠ, 
και οι διαδικασίες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης για τα εν λόγω είδη ΜΑΠ 
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ισχύουν για την παραγωγή τους. θα πρέπει να προσαρμοστούν στους 
ειδικούς όρους που ισχύουν για την 
παραγωγή τους. Στους ορισμούς για τα 
«εξατομικευμένα ΜΑΠ» και τα «ειδικά 
σχεδιασμένα ΜΑΠ» θα πρέπει να 
διευκρινίζεται ότι η εξατομίκευση των 
ΜΑΠ οφείλει να έχει ουσιώδη αντίκτυπο 
στο εργασιακό περιβάλλον και στην 
ασφάλεια στην εργασία.

Or. en

Τροπολογία 145
Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Κατά τις επιδείξεις και δοκιμές 
στην πράξη, θα πρέπει να λαμβάνονται τα 
προσήκοντα μέτρα για την προστασία 
των προσώπων. Οι δοκιμές στην πράξη 
δεν θα πρέπει να αποσκοπούν στον έλεγχο 
του επιπέδου προστασίας που παρέχουν 
τα ΜΑΠ, αλλά στην αξιολόγηση άλλων 
πτυχών που δεν αφορούν την 
προστατευτική λειτουργία, όπως η άνεση, 
η εργονομία και ο σχεδιασμός. Όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι εργοδότες, 
οι χρήστες και οι καταναλωτές, θα πρέπει 
να ενημερώνονται εκ των προτέρων για 
την έκταση και τον σκοπό της δοκιμής.

Or. en

Τροπολογία 146
Terry Reintke, Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να 
φέρουν την ευθύνη για τη συμμόρφωση 
των προϊόντων, σε σχέση με τον ρόλο που 
διαδραματίζουν αντιστοίχως στην αλυσίδα 
εφοδιασμού, έτσι ώστε να διασφαλίζουν 
υψηλό επίπεδο προστασίας των δημοσίων 
συμφερόντων, όπως η υγεία και η 
ασφάλεια και η προστασία των χρηστών, 
και να εγγυώνται θεμιτό ανταγωνισμό στην 
ενωσιακή αγορά.

(11) Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να 
φέρουν την ευθύνη για τη συμμόρφωση 
των προϊόντων, σε σχέση με τον ρόλο που 
διαδραματίζουν αντιστοίχως σε ολόκληρη 
την αλυσίδα εφοδιασμού, έτσι ώστε να 
διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας 
των δημοσίων συμφερόντων, όπως η υγεία 
και η ασφάλεια, καθώς και η κατάλληλη 
πληροφόρηση και η προστασία των 
χρηστών, και να εγγυώνται θεμιτό 
ανταγωνισμό στην ενωσιακή αγορά.

Or. en

Τροπολογία 147
Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να 
φέρουν την ευθύνη για τη συμμόρφωση 
των προϊόντων, σε σχέση με τον ρόλο που 
διαδραματίζουν αντιστοίχως στην αλυσίδα 
εφοδιασμού, έτσι ώστε να διασφαλίζουν 
υψηλό επίπεδο προστασίας των δημοσίων 
συμφερόντων, όπως η υγεία και η 
ασφάλεια και η προστασία των χρηστών, 
και να εγγυώνται θεμιτό ανταγωνισμό στην 
ενωσιακή αγορά.

(11) Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να 
φέρουν την ευθύνη για τη συμμόρφωση 
των ΜΑΠ, σε σχέση με τον ρόλο που 
διαδραματίζουν αντιστοίχως στην αλυσίδα 
εφοδιασμού, έτσι ώστε να διασφαλίζουν 
υψηλό επίπεδο προστασίας των δημοσίων 
συμφερόντων, όπως η υγεία και η 
ασφάλεια και η προστασία των χρηστών, 
και, κατά περίπτωση, άλλων προσώπων,
και να εγγυώνται θεμιτό ανταγωνισμό στην 
ενωσιακή αγορά.

Or. en

Τροπολογία 148
Guillaume Balas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να 
φέρουν την ευθύνη για τη συμμόρφωση 
των προϊόντων, σε σχέση με τον ρόλο που 
διαδραματίζουν αντιστοίχως στην αλυσίδα 
εφοδιασμού, έτσι ώστε να διασφαλίζουν 
υψηλό επίπεδο προστασίας των δημοσίων 
συμφερόντων, όπως η υγεία και η 
ασφάλεια και η προστασία των χρηστών, 
και να εγγυώνται θεμιτό ανταγωνισμό στην 
ενωσιακή αγορά.

(11) Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να 
φέρουν την ευθύνη για τη συμμόρφωση 
των ΜΑΠ, σε σχέση με τον ρόλο που 
διαδραματίζουν αντιστοίχως στην αλυσίδα 
εφοδιασμού, έτσι ώστε να διασφαλίζουν 
υψηλό επίπεδο προστασίας των δημοσίων 
συμφερόντων, όπως η υγεία και η 
ασφάλεια και η προστασία των χρηστών, 
και να εγγυώνται θεμιτό ανταγωνισμό στην 
ενωσιακή αγορά.

Or. fr

Τροπολογία 149
Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Όλοι οι οικονομικοί φορείς που 
παρεμβαίνουν στην αλυσίδα εφοδιασμού 
και διανομής θα πρέπει να λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι 
τα ΜΑΠ προστατεύουν την υγεία και την 
ασφάλεια των προσώπων και να
καθιστούν διαθέσιμα στην αγορά μόνο 
ασφαλή προϊόντα που συμμορφώνονται
με τον παρόντα κανονισμό. Ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει σαφή 
και αναλογική κατανομή των 
υποχρεώσεων που αντιστοιχούν στον ρόλο 
κάθε οικονομικού φορέα στην αλυσίδα 
εφοδιασμού και διανομής.

(12) Όλοι οι οικονομικοί φορείς που 
παρεμβαίνουν στην αλυσίδα εφοδιασμού 
και διανομής θα πρέπει να λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι 
καθιστούν διαθέσιμα στην αγορά μόνο 
ΜΑΠ που συνάδουν με τον παρόντα 
κανονισμό. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει 
να προβλέπει σαφή και αναλογική 
κατανομή των υποχρεώσεων που 
αντιστοιχούν στον ρόλο κάθε οικονομικού 
φορέα στην αλυσίδα εφοδιασμού και 
διανομής.

Or. en

Τροπολογία 150
Guillaume Balas
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Όλοι οι οικονομικοί φορείς που 
παρεμβαίνουν στην αλυσίδα εφοδιασμού 
και διανομής θα πρέπει να λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι 
τα ΜΑΠ προστατεύουν την υγεία και την 
ασφάλεια των προσώπων και να καθιστούν 
διαθέσιμα στην αγορά μόνο ασφαλή 
προϊόντα που συμμορφώνονται με τον 
παρόντα κανονισμό. Ο παρών κανονισμός 
θα πρέπει να προβλέπει σαφή και 
αναλογική κατανομή των υποχρεώσεων 
που αντιστοιχούν στον ρόλο κάθε 
οικονομικού φορέα στην αλυσίδα 
εφοδιασμού και διανομής.

(12) Όλοι οι οικονομικοί φορείς που 
παρεμβαίνουν στην αλυσίδα εφοδιασμού 
και διανομής θα πρέπει να λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι 
τα ΜΑΠ προστατεύουν την υγεία και την 
ασφάλεια των προσώπων και να καθιστούν 
διαθέσιμα στην αγορά μόνο ΜΑΠ που 
συνάδουν με τον παρόντα κανονισμό. Ο 
παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει 
σαφή και αναλογική κατανομή των 
υποχρεώσεων που αντιστοιχούν στον ρόλο 
κάθε οικονομικού φορέα στην αλυσίδα 
εφοδιασμού και διανομής.

Or. fr

Τροπολογία 151
Guillaume Balas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Για τη διευκόλυνση της 
επικοινωνίας μεταξύ των οικονομικών 
φορέων, των αρχών εποπτείας της 
αγοράς και των καταναλωτών, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να παροτρύνουν τους 
οικονομικούς φορείς να περιλαμβάνουν 
και διαδικτυακή διεύθυνση επιπλέον της 
ταχυδρομικής διεύθυνσης.

Or. fr

Τροπολογία 152
Guillaume Balas
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι 
τα ΜΑΠ που εισέρχονται στην αγορά της 
Ένωσης συμμορφώνονται με τις 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και, 
ιδίως, ότι οι κατασκευαστές έχουν 
διενεργήσει τις κατάλληλες διαδικασίες 
αξιολόγησης. Θα πρέπει, επομένως, να 
προβλεφθεί ότι οι εισαγωγείς είναι 
υποχρεωμένοι να εξασφαλίζουν ότι το 
ΜΑΠ που διαθέτουν στην αγορά 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού και ότι δεν 
διαθέτουν στην αγορά ΜΑΠ που δεν 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις αυτές ή 
που ενέχει κίνδυνο. Θα πρέπει επίσης να 
προβλεφθεί ότι οι εισαγωγείς 
υποχρεούνται να μεριμνούν ότι έχουν 
διενεργηθεί οι διαδικασίες αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης και ότι η σήμανση CE 
και ο τεχνικός φάκελος που καταρτίζουν οι 
κατασκευαστές είναι στη διάθεση των 
αρχών εποπτείας της αγοράς για λόγους 
ελέγχου.

(14) Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι 
τα ΜΑΠ που εισέρχονται στην αγορά της 
Ένωσης συμμορφώνονται με τις 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και, 
ιδίως, ότι οι κατασκευαστές έχουν 
διενεργήσει τις κατάλληλες διαδικασίες 
αξιολόγησης. Θα πρέπει, επομένως, να 
προβλεφθεί ότι οι εισαγωγείς είναι 
υποχρεωμένοι να εξασφαλίζουν ότι το 
ΜΑΠ που διαθέτουν στην αγορά 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού και ότι δεν 
διαθέτουν στην αγορά ΜΑΠ που δεν 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις αυτές ή 
που ενέχει κίνδυνο. Θα πρέπει επίσης να 
προβλεφθεί ότι οι εισαγωγείς 
υποχρεούνται να μεριμνούν ότι έχουν 
διενεργηθεί οι διαδικασίες αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης και ότι η σήμανση CE 
και ο τεχνικός φάκελος που καταρτίζουν οι 
κατασκευαστές είναι στη διάθεση των 
αρμόδιων αρχών εποπτείας για λόγους 
ελέγχου.

Or. fr

Τροπολογία 153
Ulla Tørnæs

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Κατά τη διάθεση ενός ΜΑΠ στην 
αγορά, οι εισαγωγείς θα πρέπει να 
σημειώνουν στο προϊόν το όνομα και τη 
διεύθυνσή τους. Θα πρέπει να 
προβλέπονται εξαιρέσεις όταν το μέγεθος 
ή η φύση του ΜΑΠ δεν επιτρέπουν τέτοια 
ένδειξη. Τούτο περιλαμβάνει την 

(16) Κατά τη διάθεση ενός ΜΑΠ στην 
αγορά, οι εισαγωγείς θα πρέπει να 
σημειώνουν στο προϊόν το όνομα και τη 
διεύθυνσή τους, καθώς και στοιχεία για 
ιστοσελίδες  στις οποίες ο τελικός 
χρήστης του ΜΑΠ θα μπορεί να βρει 
πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον 
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περίπτωση κατά την οποία ο εισαγωγέας 
θα πρέπει να ανοίξει τη συσκευασία για να 
θέσει το όνομα και τη διεύθυνσή του επί 
του προϊόντος.

ορθό τρόπο χρήσης του ΜΑΠ. Θα πρέπει 
να προβλέπονται εξαιρέσεις όταν το 
μέγεθος ή η φύση του ΜΑΠ δεν 
επιτρέπουν τέτοια ένδειξη. 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

Τροπολογία 154
Ulla Tørnæs

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας 
διαθέτει ένα ΜΑΠ στην αγορά με τη δική 
του επωνυμία ή εμπορικό σήμα ή 
τροποποιεί προϊόν κατά τρόπον ώστε να 
επηρεαστεί η συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού θα 
πρέπει να θεωρείται ότι είναι ο 
κατασκευαστής και, ως εκ τούτου, θα 
πρέπει να αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις 
του κατασκευαστή.

(17) Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας 
διαθέτει ένα ΜΑΠ στην αγορά με τη δική 
του επωνυμία ή εμπορικό σήμα ή 
τροποποιεί προϊόν κατά τρόπον ώστε να 
επηρεαστεί η συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού 
θεωρείται ότι είναι ο κατασκευαστής και, 
ως εκ τούτου, θα πρέπει να αναλαμβάνει 
τις υποχρεώσεις του κατασκευαστή.

Or. en

Τροπολογία 155
Guillaume Balas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας 
διαθέτει ένα ΜΑΠ στην αγορά με τη δική 
του επωνυμία ή εμπορικό σήμα ή 
τροποποιεί προϊόν κατά τρόπον ώστε να 

(17) Οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας 
διαθέτει ένα ΜΑΠ στην αγορά με τη δική 
του επωνυμία ή εμπορικό σήμα ή 
τροποποιεί ένα ΜΑΠ κατά τρόπον ώστε να 
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επηρεαστεί η συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού θα 
πρέπει να θεωρείται ότι είναι ο 
κατασκευαστής και, ως εκ τούτου, θα 
πρέπει να αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις 
του κατασκευαστή.

επηρεαστεί η συμμόρφωση με τις 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού θα 
πρέπει να θεωρείται ότι είναι ο 
κατασκευαστής και, ως εκ τούτου, θα 
πρέπει να αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις 
του κατασκευαστή.

Or. fr

Τροπολογία 156
Terry Reintke, Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Οι διανομείς και οι εισαγωγείς, επειδή 
βρίσκονται κοντά στην αγορά, θα πρέπει 
να συμμετέχουν στα καθήκοντα εποπτείας 
της αγοράς που εκτελούνται από τις 
αρμόδιες εθνικές αρχές και θα πρέπει να 
είναι προετοιμασμένοι να συμμετάσχουν 
ενεργά, παρέχοντας στις εν λόγω αρχές 
όλες τις αναγκαίες πληροφορίες που 
αφορούν το οικείο ΜΑΠ.

(18) Οι διανομείς και οι εισαγωγείς, επειδή 
βρίσκονται κοντά στην αγορά, θα πρέπει 
να συμμετέχουν στα καθήκοντα εποπτείας 
της αγοράς που εκτελούνται από τις 
αρμόδιες εθνικές αρχές μόνο όταν μπορεί 
να αποφευχθεί οποιαδήποτε σύγκρουση 
συμφερόντων, και θα πρέπει να είναι 
προετοιμασμένοι να συμμετάσχουν 
ενεργά, παρέχοντας στις εν λόγω αρχές 
όλες τις αναγκαίες πληροφορίες που 
αφορούν το οικείο ΜΑΠ.

Or. en

Τροπολογία 157
Ulla Tørnæs

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Οι διανομείς και οι εισαγωγείς, επειδή 
βρίσκονται κοντά στην αγορά, θα πρέπει 
να συμμετέχουν στα καθήκοντα εποπτείας 
της αγοράς που εκτελούνται από τις 

(18) Οι διανομείς και οι εισαγωγείς, επειδή 
βρίσκονται κοντά στην αγορά, θα πρέπει 
να συμμετέχουν στα καθήκοντα εποπτείας 
της αγοράς που εκτελούνται από τις 
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αρμόδιες εθνικές αρχές και θα πρέπει να 
είναι προετοιμασμένοι να συμμετάσχουν 
ενεργά, παρέχοντας στις εν λόγω αρχές 
όλες τις αναγκαίες πληροφορίες που 
αφορούν το οικείο ΜΑΠ.

αρμόδιες εθνικές αρχές και οφείλουν να 
είναι προετοιμασμένοι να συμμετάσχουν 
ενεργά, παρέχοντας στις εν λόγω αρχές 
όλες τις αναγκαίες πληροφορίες που 
αφορούν το οικείο ΜΑΠ.

Or. en

Τροπολογία 158
Jérôme Lavrilleux

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας 
του ΜΑΠ σε όλη την αλυσίδα του 
εφοδιασμού συμβάλλει στη διαμόρφωση 
απλούστερης και αποτελεσματικότερης 
εποπτείας της αγοράς. Με αποτελεσματικό 
σύστημα ιχνηλασιμότητας, διευκολύνεται
το έργο των αρμόδιων για την εποπτεία της 
αγοράς αρχών όσον αφορά τον εντοπισμό 
των οικονομικών φορέων που διαθέτουν 
μη συμμορφούμενο προϊόν στην αγορά.

(19) Η διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας 
του ΜΑΠ σε όλη την αλυσίδα του 
εφοδιασμού συμβάλλει στη διαμόρφωση 
απλούστερης και αποτελεσματικότερης 
εποπτείας της αγοράς. Ένα
αποτελεσματικό σύστημα ιχνηλασιμότητας 
διευκολύνει τόσο το έργο των αρμόδιων 
για την εποπτεία της αγοράς αρχών όσον 
αφορά τον εντοπισμό των οικονομικών 
φορέων που διαθέτουν μη συμμορφούμενο 
προϊόν στην αγορά, όσο και τον ακριβή, 
σαφή και διαφανή προσδιορισμό του 
μεριδίου ευθύνης που αναλογεί σε κάθε 
φορέα.

Or. fr

Τροπολογία 159
Terry Reintke, Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας 
του ΜΑΠ σε όλη την αλυσίδα του 

(19) Η διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας 
του ΜΑΠ σε ολόκληρη την αλυσίδα 
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εφοδιασμού συμβάλλει στη διαμόρφωση 
απλούστερης και αποτελεσματικότερης 
εποπτείας της αγοράς. Με αποτελεσματικό 
σύστημα ιχνηλασιμότητας, διευκολύνεται 
το έργο των αρμόδιων για την εποπτεία της 
αγοράς αρχών όσον αφορά τον εντοπισμό 
των οικονομικών φορέων που διαθέτουν 
μη συμμορφούμενο προϊόν στην αγορά.

εφοδιασμού συμβάλλει στη διαμόρφωση 
απλούστερης και αποτελεσματικότερης 
εποπτείας της αγοράς. Με αποτελεσματικό 
σύστημα ιχνηλασιμότητας, διευκολύνεται 
το έργο των αρμόδιων για την εποπτεία της 
αγοράς αρχών όσον αφορά τον εντοπισμό 
των οικονομικών φορέων που διαθέτουν 
μη συμμορφούμενο προϊόν στην αγορά.

Or. en

Τροπολογία 160
Guillaume Balas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Η διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας 
του ΜΑΠ σε όλη την αλυσίδα του 
εφοδιασμού συμβάλλει στη διαμόρφωση 
απλούστερης και αποτελεσματικότερης 
εποπτείας της αγοράς. Με αποτελεσματικό 
σύστημα ιχνηλασιμότητας, διευκολύνεται 
το έργο των αρμόδιων για την εποπτεία της 
αγοράς αρχών όσον αφορά τον εντοπισμό 
των οικονομικών φορέων που διαθέτουν 
μη συμμορφούμενο προϊόν στην αγορά.

(19) Η διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας 
του ΜΑΠ σε όλη την αλυσίδα του 
εφοδιασμού συμβάλλει στη διαμόρφωση 
απλούστερης και αποτελεσματικότερης 
εποπτείας της αγοράς. Με αποτελεσματικό 
σύστημα ιχνηλασιμότητας, διευκολύνεται 
το έργο των αρμόδιων για την εποπτεία της 
αγοράς αρχών όσον αφορά τον εντοπισμό 
των οικονομικών φορέων που διαθέτουν 
μη συμμορφούμενο ΜΑΠ στην αγορά.

Or. fr

Τροπολογία 161
Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστεί η 
σχέση και το πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού με το δικαίωμα των 
κρατών μελών να καθορίζουν απαιτήσεις 

(21) Είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστεί η 
σχέση και το πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού με το δικαίωμα των 
κρατών μελών να καθορίζουν απαιτήσεις 
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για τη χρήση των ΜΑΠ στον χώρο 
εργασίας, ιδίως βάσει της οδηγίας 
89/656/ΕΟΚ19 του Συμβουλίου, 
προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν σύγχυση 
και ασάφεια και, ως εκ τούτου, να 
διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία 
συμμορφούμενων ΜΑΠ.

για τη χρήση των ΜΑΠ στον χώρο 
εργασίας, ιδίως βάσει της οδηγίας 
89/656/ΕΟΚ19 του Συμβουλίου, 
προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν σύγχυση 
και ασάφεια και, ως εκ τούτου, να 
διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία 
συμμορφούμενων ΜΑΠ. Σύμφωνα με το 
άρθρο 4 της εν λόγω οδηγίας, οι 
εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να 
παρέχουν ΜΑΠ, τα οποία πρέπει να είναι 
σύμφωνα προς τις ενωσιακές διατάξεις 
σχετικά με το σχεδιασμό και την 
κατασκευή τους, από την πλευρά της 
ασφαλείας και της υγείας. Σύμφωνα με το 
άρθρο αυτό, οι κατασκευαστές ΜΑΠ που 
παρέχουν στους εργαζομένους τους τα εν 
λόγω ΜΑΠ οφείλουν να διασφαλίζουν ότι 
τα ΜΑΠ ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

__________________ __________________
19 Οδηγία 89/656/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
της 30ής Νοεμβρίου 1989, σχετικά με τις 
ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και 
υγείας για τη χρήση από τους 
εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής 
προστασίας κατά την εργασία (ΕΕ L 393 
της 30.12.1989, σ. 18).

19 Οδηγία 89/656/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
της 30ής Νοεμβρίου 1989, σχετικά με τις 
ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και 
υγείας για τη χρήση από τους 
εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής 
προστασίας κατά την εργασία (ΕΕ L 393 
της 30.12.1989, σ. 18).

Or. en

Τροπολογία 162
David Casa

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το 
ΜΑΠ εξετάζεται με βάση την πρόοδο της 
τεχνολογίας, το όριο ισχύος του 
πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΕ δεν θα 
πρέπει να υπερβαίνει με ανώτατο όριο τα 5
έτη. Θα πρέπει να προβλέπεται διαδικασία 
αναθεώρησης του πιστοποιητικού. Πρέπει 

(24) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το 
ΜΑΠ εξετάζεται με βάση την πρόοδο της 
τεχνολογίας, το όριο ισχύος του 
πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΕ δεν θα 
πρέπει να υπερβαίνει με ανώτατο όριο τα 
επτά έτη. Θα πρέπει να προβλέπεται 
διαδικασία αναθεώρησης του 
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να απαιτείται το ελάχιστο περιεχόμενο για 
το πιστοποιητικό, προκειμένου να 
διευκολύνεται το έργο των αρχών 
εποπτείας της αγοράς.

πιστοποιητικού. Αυτού του είδους η 
αναθεώρηση θα πρέπει να 
πραγματοποιείται με βάση μια απλή και 
λυσιτελή διαδικασία. Πρέπει να απαιτείται 
το ελάχιστο περιεχόμενο για το 
πιστοποιητικό, προκειμένου να 
διευκολύνεται το έργο των αρχών 
εποπτείας της αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 163
Guillaume Balas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Η σήμανση CE θα πρέπει να είναι η 
μόνη σήμανση συμμόρφωσης που 
υποδηλώνει ότι το ΜΑΠ είναι σύμφωνο με 
την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης. 
Ωστόσο, πρέπει να επιτρέπονται και άλλες 
σημάνσεις, εφόσον συμβάλλουν στη 
βελτίωση της προστασίας των 
καταναλωτών και δεν εμπίπτουν στην 
ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης.

(27) Η σήμανση CE θα πρέπει να είναι η 
μόνη σήμανση συμμόρφωσης που 
υποδηλώνει ότι το ΜΑΠ είναι σύμφωνο με 
την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης. 
Ωστόσο, πρέπει να επιτρέπονται και άλλες 
σημάνσεις, εφόσον συμβάλλουν στη 
βελτίωση της προστασίας της υγείας και 
της ασφάλειας των καταναλωτών και δεν 
εμπίπτουν στην ενωσιακή νομοθεσία 
εναρμόνισης.

Or. fr

Τροπολογία 164
Guillaume Balas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Για να εξασφαλισθεί ότι πληρούνται 
οι βασικές απαιτήσεις ασφαλείας, κρίνεται 
αναγκαίο να καθοριστούν οι 

(28) Για να εξασφαλισθεί ότι πληρούνται 
οι βασικές απαιτήσεις υγείας και
ασφαλείας, κρίνεται αναγκαίο να 
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ενδεικνυόμενες διαδικασίες αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης που πρέπει να 
εφαρμόζει ο κατασκευαστής. Η οδηγία 
89/686/ΕΟΚ κατατάσσει τα ΜΑΠ σε τρεις 
κατηγορίες που υπόκεινται σε 
διαφορετικές διαδικασίες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί ένα συστηματικά υψηλό 
επίπεδο ασφάλειας για όλα τα ΜΑΠ, θα 
πρέπει να διευρυνθεί ο κατάλογος των 
προϊόντων που υπόκεινται σε μία από τις 
διαδικασίες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης που αφορούν τη φάση της 
παραγωγής. Οι διαδικασίες αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης για κάθε κατηγορία 
ΜΑΠ πρέπει να καθοριστούν, στο μέτρο 
του δυνατού, με βάση τις ενότητες 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης που 
ορίζονται στην απόφαση αριθ. 
768/2008/ΕΚ.

καθοριστούν οι ενδεικνυόμενες 
διαδικασίες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης που πρέπει να εφαρμόζει ο 
κατασκευαστής. Η οδηγία 89/686/ΕΟΚ 
κατατάσσει τα ΜΑΠ σε τρεις κατηγορίες 
που υπόκεινται σε διαφορετικές 
διαδικασίες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί ένα συστηματικά υψηλό 
επίπεδο ασφάλειας για όλα τα ΜΑΠ, θα 
πρέπει να διευρυνθεί ο κατάλογος των 
προϊόντων που υπόκεινται σε μία από τις 
διαδικασίες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης που αφορούν τη φάση της 
παραγωγής. Οι διαδικασίες αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης για κάθε κατηγορία 
ΜΑΠ πρέπει να καθοριστούν, στο μέτρο 
του δυνατού, με βάση τις ενότητες 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης που 
ορίζονται στην απόφαση αριθ. 
768/2008/ΕΚ.

Or. fr

Τροπολογία 165
Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Για να εξασφαλισθεί ότι πληρούνται 
οι βασικές απαιτήσεις ασφαλείας, κρίνεται 
αναγκαίο να καθοριστούν οι 
ενδεικνυόμενες διαδικασίες αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης που πρέπει να 
εφαρμόζει ο κατασκευαστής. Η οδηγία 
89/686/ΕΟΚ κατατάσσει τα ΜΑΠ σε τρεις 
κατηγορίες που υπόκεινται σε 
διαφορετικές διαδικασίες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί ένα συστηματικά υψηλό 
επίπεδο ασφάλειας για όλα τα ΜΑΠ, θα 
πρέπει να διευρυνθεί ο κατάλογος των 
προϊόντων που υπόκεινται σε μία από τις 

(28) Για να εξασφαλισθεί ότι πληρούνται 
οι βασικές απαιτήσεις υγείας και
ασφαλείας που θεσπίζονται στον παρόντα
κανονισμό, κρίνεται αναγκαίο να 
καθοριστούν οι ενδεικνυόμενες 
διαδικασίες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης που πρέπει να εφαρμόζει ο 
κατασκευαστής. Η οδηγία 89/686/ΕΟΚ 
κατατάσσει τα ΜΑΠ σε τρεις κατηγορίες 
που υπόκεινται σε διαφορετικές 
διαδικασίες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί ένα συστηματικά υψηλό 
επίπεδο ασφάλειας για όλα τα ΜΑΠ, θα 
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διαδικασίες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης που αφορούν τη φάση της 
παραγωγής. Οι διαδικασίες αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης για κάθε κατηγορία 
ΜΑΠ πρέπει να καθοριστούν, στο μέτρο 
του δυνατού, με βάση τις ενότητες 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης που 
ορίζονται στην απόφαση αριθ. 
768/2008/ΕΚ.

πρέπει να διευρυνθεί ο κατάλογος των 
προϊόντων που υπόκεινται σε μία από τις 
διαδικασίες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης που αφορούν τη φάση της 
παραγωγής. Οι διαδικασίες αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης για κάθε κατηγορία 
ΜΑΠ πρέπει να καθοριστούν, στο μέτρο 
του δυνατού, με βάση τις ενότητες 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης που 
ορίζονται στην απόφαση αριθ. 
768/2008/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 166
David Casa

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Για να ληφθεί υπόψη η πρόοδος των 
τεχνικών γνώσεων και τα νέα 
επιστημονικά στοιχεία, θα πρέπει να 
εκχωρηθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
της έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να 
τροποποιεί τον κατάλογο των ΜΑΠ που 
περιλαμβάνονται σε κάθε κατηγορία. Είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό να διεξαγάγει η 
Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, 
και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της. Κατά 
την προετοιμασία και τη σύνταξη των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα 
πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, 
έγκαιρη και δέουσα διαβίβαση των 
σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

(31) Για να ληφθεί υπόψη η πρόοδος των 
τεχνικών γνώσεων και τα νέα 
επιστημονικά στοιχεία, θα πρέπει να 
εκχωρηθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
της έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να 
τροποποιεί τον κατάλογο των ΜΑΠ που 
περιλαμβάνονται σε κάθε κατηγορία. Είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό να διεξαγάγει η 
Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, 
και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της καθώς 
και να διαβουλεύεται με εκπροσώπους 
εργαζομένων και εργοδοτικές ενώσεις 
από εκείνους τους κλάδους που 
χρησιμοποιούν συνήθως ΜΑΠ στις 
επαγγελματικές τους δραστηριότητες.
Κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη 
των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η 
Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει την 
ταυτόχρονη, έγκαιρη και δέουσα 
διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
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Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 167
Ulla Tørnæs

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Για να ληφθεί υπόψη η πρόοδος των 
τεχνικών γνώσεων και τα νέα 
επιστημονικά στοιχεία, θα πρέπει να 
εκχωρηθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
της έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να 
τροποποιεί τον κατάλογο των ΜΑΠ που 
περιλαμβάνονται σε κάθε κατηγορία. Είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό να διεξαγάγει η 
Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, 
και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της. Κατά 
την προετοιμασία και τη σύνταξη των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα 
πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, 
έγκαιρη και δέουσα διαβίβαση των 
σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

(31) Για να ληφθεί υπόψη η πρόοδος των 
τεχνικών γνώσεων και τα νέα 
επιστημονικά στοιχεία, θα πρέπει να 
εκχωρηθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
της έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να 
τροποποιεί τον κατάλογο των ΜΑΠ που 
περιλαμβάνονται σε κάθε κατηγορία. Είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό να διεξαγάγει η 
Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις 
κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες και 
να αξιολογεί τον αντίκτυπο των 
προτάσεών της, συμπεριλαμβανομένων 
και εκείνων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. 
Κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη 
των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η 
Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει την 
ταυτόχρονη, έγκαιρη και δέουσα 
διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 168
Ulla Tørnæs

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεσπίσουν κανόνες σχετικά με τις 
κυρώσεις για παραβάσεις των διατάξεων 
του παρόντος κανονισμού και να 
διασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι 
κυρώσεις αυτές πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές.

(33) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεσπίσουν κανόνες σχετικά με την 
καθοδήγηση, τον έλεγχο και τις κυρώσεις 
για παραβάσεις των διατάξεων του 
παρόντος κανονισμού και να διασφαλίσουν 
την εφαρμογή τους, έχοντας υπόψη ότι η 
καθοδήγηση αποτελεί το καλύτερο μέσο 
για να αποφευχθούν οποιαδήποτε 
ακούσια σφάλματα εργοδοτών, 
κατασκευαστών ΜΑΠ και τελικών 
χρηστών. Οι κυρώσεις αυτές πρέπει να 
είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές.

Or. en

Τροπολογία 169
Terry Reintke, Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεσπίσουν κανόνες σχετικά με τις 
κυρώσεις για παραβάσεις των διατάξεων 
του παρόντος κανονισμού και να 
διασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι 
κυρώσεις αυτές πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές.

(33) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεσπίσουν κανόνες σχετικά με την 
εποπτεία, τον έλεγχο και τις κυρώσεις που 
θα ισχύουν για τις παραβάσεις των 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού και 
να διασφαλίζουν την εφαρμογή τους. Οι 
κυρώσεις αυτές πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές.

Or. en

Τροπολογία 170
David Casa
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεσπίσουν κανόνες σχετικά με τις 
κυρώσεις για παραβάσεις των διατάξεων 
του παρόντος κανονισμού και να 
διασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι 
κυρώσεις αυτές πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές.

(33) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεσπίσουν κανόνες σχετικά με τις 
κυρώσεις για παραβάσεις των διατάξεων 
του παρόντος κανονισμού και να 
διασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι 
κυρώσεις αυτές πρέπει να επιβάλλονται 
κατά τρόπο λυσιτελή, να είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές.

Or. en

Τροπολογία 171
Ulla Tørnæs

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεσπίσουν, κατά προτίμηση κατόπιν 
συνεργασίας μεταξύ αρχών εποπτείας και 
κοινωνικών εταίρων, ενιαίο σημείο 
επαφής στο οποίο οι τελικοί χρήστες 
ΜΑΠ θα μπορούν να αναφέρουν 
ελαττώματα και σφάλματα σχετικά με το 
ΜΑΠ· Οι αρχές εποπτείας υποχρεούνται 
να αντιδρούν στις καταγγελίες των 
τελικών χρηστών κατά τρόπο ταχύ και 
αποτελεσματικό.

Or. en

Τροπολογία 172
Claude Rolin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33α) Η οδηγία 89/656/ΕΟΚ θεσπίζει 
ελάχιστες απαιτήσεις για τον εξοπλισμό 
ατομικής προστασίας που χρησιμοποιούν 
οι εργαζόμενοι κατά την εργασία τους και 
οι σχετικές με την ασφάλεια κατά την 
εργασία εθνικές διατάξεις καθιστούν τη 
χρήση των ΜΑΠ υποχρεωτική· κάθε 
κράτος μέλος θα πρέπει, συνεπώς, να 
προβεί στις κατάλληλες ενέργειες 
προκειμένου να ενθαρρύνει τους 
εργοδότες και τους εργαζομένους να 
χρησιμοποιούν τα κατάλληλα ΜΑΠ, 
παρέχοντας, μεταξύ άλλων, στους 
εργοδότες, στους εργαζομένους και στις 
συνδικαλιστικές οργανώσεις σαφή 
πληροφόρηση όσον αφορά την 
υποχρεωτική χρήση των ΜΑΠ και 
εξαίροντας ως παράδειγμα βέλτιστης 
πρακτικής τους εργοδότες που 
εφαρμόζουν τους κανόνες αυτούς και 
τηρούν τις γενικές αρχές πρόληψης, 
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 
της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ σχετικά με την 
εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της 
βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας 
των εργαζομένων κατά την εργασία.

Or. fr

Τροπολογία 173
Terry Reintke, Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35α) Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να 
επιδεικνύεται στον χώρο της αδήλωτης 
εργασίας, δεδομένου ότι η αδυναμία 
ελέγχου της συμμόρφωσης με τις 
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διατάξεις περί υγείας και ασφάλειας στην 
εργασία λόγω των ειδικών συνθηκών που 
επικρατούν στον συγκεκριμένο χώρο 
καθιστούν δυνατή αφενός την έκθεση των 
εργαζομένων σε σοβαρούς κινδύνους 
κατά της υγείας τους και αφετέρου την 
αποφυγή ανάληψης εκ μέρους των 
εργοδοτών οποιασδήποτε ευθύνης. Η 
οικιακή εργασία, διεκπεραιούμενη κυρίως 
από γυναίκες, συνιστά ιδιαίτερο 
πρόβλημα, δεδομένου ότι η εργασία 
εντοπίζεται στον άτυπο τομέα, είναι 
εξατομικευμένη και, ως εκ της φύσεώς 
της, αόρατη.

Or. en

Τροπολογία 174
Terry Reintke, Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35β) Η ευαισθητοποίηση για την υγεία 
και την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων 
των ΜΑΠ, θα πρέπει να περιλαμβάνεται 
στα εκπαιδευτικά σχολικά προγράμματα 
από μικρή ηλικία ούτως ώστε να 
μειωθούν τα ποσοστά ατυχημάτων και να 
ενισχυθεί η υγεία και η ασφάλεια· η 
κατάρτιση σε θέματα υγείας και 
ασφάλειας και ΜΑΠ θα πρέπει να 
ενσωματωθεί ειδικά στην επαγγελματική 
κατάρτιση, να αναγνωρίζεται πλήρως και 
να πιστοποιείται με πτυχίο. Θα πρέπει 
επίσης να καταβληθούν προσπάθειες για 
να βελτιωθεί ουσιαστικά η ενημέρωση 
και η κατάρτιση των επιχειρηματιών. Τα 
πορίσματα των ερευνών για νέα ΜΑΠ, 
συνεπεία των τεχνολογικών εξελίξεων και 
των νέων προκλήσεων, θα πρέπει να 
διαδίδονται καλύτερα.
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Or. en

Τροπολογία 175
Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Η οδηγία 89/686/ΕΟΚ έχει 
τροποποιηθεί αρκετές φορές. Επειδή 
πρόκειται να γίνουν περαιτέρω ουσιώδεις 
τροποποιήσεις και προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή σε 
ολόκληρη την Ένωση, η οδηγία 
89/686/ΕΟΚ θα πρέπει να καταργηθεί και 
να αντικατασταθεί από κανονισμό,

(36) Η οδηγία 89/686/ΕΟΚ έχει 
τροποποιηθεί αρκετές φορές. Επειδή 
πρόκειται να γίνουν περαιτέρω ουσιώδεις 
τροποποιήσεις και προκειμένου να 
διασφαλιστεί η εφαρμογή σε ολόκληρη την 
Ένωση, η οδηγία 89/686/ΕΟΚ θα πρέπει 
να καταργηθεί και να αντικατασταθεί από 
κανονισμό,

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κανονιστικά καθεστώτα διαφέρουν σημαντικά από το ένα κράτος μέλος στο άλλο· γεγονός 
που καθιστά συνεπώς ουτοπική την προσδοκία μιας ενιαίας και ομοιόμορφης εφαρμογής από 
όλα τα κράτη μέλη. Ο επιθυμητός στόχος του προτεινόμενου νομοθετήματος είναι δυνατόν να 
επιτευχθεί και χωρίς να απαιτηθεί ενιαία εφαρμογή.

Τροπολογία 176
Guillaume Balas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός καθορίζει απαιτήσεις 
για τον σχεδιασμό και την κατασκευή των 
μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η προστασία 
της υγείας και της ασφάλειας των χρηστών 
και των κανόνων για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των ΜΑΠ στην Ένωση.

Ο παρών κανονισμός καθορίζει απαιτήσεις 
για τον σχεδιασμό και την κατασκευή των 
μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) που 
προορίζονται να διατεθούν στην αγορά, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η προστασία 
της υγείας και της ασφάλειας των χρηστών 
και των κανόνων για την ελεύθερη 
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κυκλοφορία των ΜΑΠ στην Ένωση.

Or. fr

Τροπολογία 177
Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) που προορίζονται για ιδιωτική χρήση για 
την προστασία από τις ατμοσφαιρικές 
συνθήκες που δεν είναι ακραίες·

γ) που προορίζονται για ιδιωτική χρήση για 
την προστασία από:

Or. en

Τροπολογία 178
Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο i (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) τις ατμοσφαιρικές συνθήκες που δεν 
είναι ακραίες (εποχιακά ρούχα, ομπρέλες 
κλπ.)·

Or. en

Τροπολογία 179
Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο ii (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) την υγρασία και το νερό (γάντια για το 
πλύσιμο πιάτων κλπ.),
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Or. en

Τροπολογία 180
Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - παράγραφος 2 - στοιχείο γ – σημείο iii (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) τη θερμότητα (γάντια κλπ.), για τα 
οποία ο οικονομικός φορέας δεν 
υποστηρίζει ρητώς ότι το προϊόν παρέχει 
προστασία έναντι υπερβολικής 
θερμότητας·

Or. en

Τροπολογία 181
Guillaume Balas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) για χρήση σε ποντοπόρα σκάφη ή 
αεροσκάφη τα οποία υπόκεινται στις 
σχετικές διεθνείς συνθήκες που 
εφαρμόζονται στα κράτη μέλη·

δ) για χρήση αποκλειστικά σε ποντοπόρα 
σκάφη ή αεροσκάφη τα οποία υπόκεινται 
στις σχετικές διεθνείς συνθήκες που 
εφαρμόζονται στα κράτη μέλη·

Or. fr

Τροπολογία 182
Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) για την προστασία του κεφαλιού, του ε) για την προστασία του κεφαλιού, του 
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προσώπου ή των ματιών των χρηστών 
δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων με 
κινητήρα, με την επιφύλαξη του σχετικού
κανονισμού της Οικονομικής Επιτροπής 
των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη 
(ΟΕΕ/HE).

προσώπου ή των ματιών των χρηστών που 
εμπίπτουν στον κανονισμό 22 της 
Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων 
Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/HE) σχετικά 
με τις ενιαίες διατάξεις για την έγκριση 
κρανών και προστατευτικών όρασης για 
οδηγούς και επιβάτες μοτοσικλετών και 
μοτοποδηλάτων.

Or. en

Τροπολογία 183
Terry Reintke, Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση αυτή, εξασφαλίζεται, 
όσο αυτό είναι δυνατόν, η υγεία και η 
ασφάλεια των χρηστών, έχοντας υπόψη 
τους στόχους του παρόντος κανονισμού 
και σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 
πλαίσιο 89/391/ΕΟΚ σχετικά με την 
ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων 
κατά την εργασία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εξαιρέσεις πρέπει να περιοριστούν στις απολύτως απαραίτητες και για τον λόγο αυτό 
εισάγουμε παράλληλη αναφορά στο άρθρο 2 παράγραφος 2 της οδηγίας 89/391/ΕΚ.

Τροπολογία 184
Guillaume Balas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το μέσο που προορίζεται να το φοράει ή 
να το κρατάει ένα πρόσωπο για προστασία 
από έναν ή περισσότερους κινδύνους της 
υγείας ή της ασφάλειάς του, το οποίο 
διατίθεται στην αγορά ξεχωριστά ή σε 
συνδυασμό με άλλο μέσο που δεν έχει 
προστατευτικό σκοπό·

α) το μέσο που σχεδιάστηκε και 
κατασκευάστηκε για να το φοράει ή να το 
κρατάει ένα πρόσωπο για προστασία από 
έναν ή περισσότερους κινδύνους της 
υγείας ή της ασφάλειάς του, το οποίο 
διατίθεται στην αγορά ξεχωριστά ή σε 
συνδυασμό με άλλο μέσο που δεν έχει 
προστατευτικό σκοπό·

Or. fr

Τροπολογία 185
Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το μέσο που προορίζεται να το φοράει ή 
να το κρατάει ένα πρόσωπο για προστασία 
από έναν ή περισσότερους κινδύνους της 
υγείας ή της ασφάλειάς του, το οποίο 
διατίθεται στην αγορά ξεχωριστά ή σε 
συνδυασμό με άλλο μέσο που δεν έχει 
προστατευτικό σκοπό·

α) το μέσο που σχεδιάστηκε και 
κατασκευάστηκε για να το φοράει ή να το 
κρατάει ένα πρόσωπο για προστασία από 
έναν ή περισσότερους κινδύνους της 
υγείας ή της ασφάλειάς του, το οποίο 
διατίθεται στην αγορά ξεχωριστά ή σε 
συνδυασμό με άλλο μέσο που δεν έχει 
προστατευτικό σκοπό·

Or. en

Τροπολογία 186
Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) συστήματα σύνδεσης για το μέσο που 
αναφέρεται στο στοιχείο α) τα οποία δεν 
τα κρατάει ούτε τα φοράει ένα πρόσωπο, 

γ) συστήματα σύνδεσης για το μέσο που 
αναφέρεται στο στοιχείο α) τα οποία δεν 
τα κρατάει ούτε τα φοράει ένα πρόσωπο, 
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που προορίζονται να συνδέσουν το εν 
λόγω μέσο σε εξωτερική διάταξη ή δομή, 
τα οποία είναι δυνατό να αφαιρεθούν και 
δεν προορίζεται να είναι μόνιμα 
στερεωμένα σε μια δομή·

αλλά είναι σημαντικά για τη λειτουργία 
του μέσου, που προορίζονται να 
συνδέσουν το εν λόγω μέσο σε εξωτερική 
διάταξη ή δομή, τα οποία είναι δυνατό να 
αφαιρεθούν και δεν προορίζεται να είναι 
μόνιμα στερεωμένα σε μια δομή·

Or. en

Τροπολογία 187
Terry Reintke, Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. «εξατομικευμένο ΜΑΠ»: το ΜΑΠ που 
παράγεται σε σειρά όπου κάθε στοιχείο 
κατασκευάζεται για να εξυπηρετήσει έναν 
μεμονωμένο χρήστη·

2. «εξατομικευμένο ΜΑΠ»: το ΜΑΠ του 
οποίου κάθε στοιχείο κατασκευάζεται για 
να εξυπηρετήσει έναν μεμονωμένο χρήστη 
ανάλογα με τις ειδικές του ανάγκες και τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του·

Or. en

Τροπολογία 188
Terry Reintke, Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. «ειδικά σχεδιασμένο ΜΑΠ»: το ΜΑΠ 
που παράγεται ως ενιαία μονάδα ώστε να 
καλύψει τις ειδικές ανάγκες του εκάστοτε 
χρήστη σύμφωνα με ένα βασικό μοντέλο, 
με βάση τις εντολές του σχεδιαστή του εν 
λόγω βασικού μοντέλου και τηρώντας το 
εύρος των επιτρεπόμενων μεταβολών·

3. «ειδικά σχεδιασμένο ΜΑΠ»: το ΜΑΠ 
που παράγεται ως ενιαία μονάδα ώστε να 
καλύψει τις ειδικές ανάγκες του εκάστοτε 
χρήστη σύμφωνα με ένα βασικό μοντέλο, 
με βάση τις εντολές του κατασκευαστή
του εν λόγω βασικού μοντέλου και 
τηρώντας το εύρος των μεταβολών·

Or. en
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Τροπολογία 189
Guillaume Balas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. «τελικός χρήστης»: το πρόσωπο που 
φέρει ή χρησιμοποιεί το ΜΑΠ·

Or. en

Τροπολογία 190
Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 18 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

18α. «ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης»: 
κάθε νομοθεσία της Ένωσης η οποία 
εναρμονίζει τους όρους εμπορίας των 
προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 191
Terry Reintke, Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
χρήσιμα μέτρα για να εξασφαλίσουν τη 
διαθεσιμότητα των ΜΑΠ στην αγορά 
μόνον εάν συμμορφώνονται με τον 
παρόντα κανονισμό, σε περίπτωση που 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα χρήσιμα 
και απαραίτητα μέτρα για να 
εξασφαλίσουν και να ενισχύσουν τη 
διαθεσιμότητα των ΜΑΠ στην αγορά 
μόνον εάν συμμορφώνονται με τον 
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συντηρούνται κατάλληλα και 
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον 
προορισμό τους.

παρόντα κανονισμό, σε περίπτωση που 
συντηρούνται κατάλληλα, παρέχονται 
σαφείς εξηγήσεις όσον αφορά τη 
λειτουργία τους και χρησιμοποιούνται 
σύμφωνα με τον προορισμό τους.

Or. en

Τροπολογία 192
Terry Reintke, Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα ΜΑΠ πληρούν τις εφαρμοστέες 
ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και 
ασφάλειας που παρατίθενται στο 
παράρτημα ΙΙ.

Τα ΜΑΠ πληρούν τις εφαρμοστέες 
ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και 
ασφάλειας που παρατίθενται στο 
παράρτημα ΙΙ και συμμορφώνονται 
πλήρως με την οδηγία 89/391/ΕΟΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι μεγίστης σημασίας η πλήρης συμμόρφωση του προστατευτικού εξοπλισμού με την οδηγία 
πλαίσιο για την ασφάλεια και την υγεία.

Τροπολογία 193
Terry Reintke, Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τη 
δυνατότητα των κρατών μελών, ιδίως κατά 
την εφαρμογή της οδηγίας 89/656/ΕΟΚ, να 
καθορίζουν απαιτήσεις όσον αφορά τη 
χρήση των ΜΑΠ, υπό την προϋπόθεση ότι 

Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τη 
δυνατότητα των κρατών μελών, ιδίως κατά 
την εφαρμογή της οδηγίας 89/656/ΕΟΚ, να 
καθορίζουν απαιτήσεις όσον αφορά τη 
χρήση των ΜΑΠ, υπό την προϋπόθεση ότι 
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οι απαιτήσεις αυτές δεν επηρεάζουν τον 
σχεδιασμό των ΜΑΠ που διατίθεται στην 
αγορά σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού.

οι απαιτήσεις αυτές δικαιολογούνται από 
την προστιθέμενη αξία που προσδίδουν 
στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας 
του χρήστη.

Or. en

Τροπολογία 194
Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο -7 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο -7

Δοκιμές πεδίου

Στο πλαίσιο μιας δοκιμής πεδίου, ένα μη 
πιστοποιημένο ΜΑΠ μπορεί να 
παραδοθεί σε περιορισμένες ποσότητες 
και για μέγιστο διάστημα έξι μηνών για 
σκοπούς δοκιμής ή έγκρισης. Πριν από 
την έναρξη της δοκιμής, ο 
κατασκευαστής οφείλει να ορίσει τη 
διάρκεια και το σκοπό της δοκιμής, και 
να δηλώσει τους λόγους για τους οποίους 
απαιτείται η δοκιμή, τα δε ενδιαφερόμενα 
μέρη οφείλουν να επιβεβαιώσουν τα 
ανωτέρω. Οι δοκιμές πεδίου αυτού του 
τύπου πρέπει να διενεργούνται μόνο υπό 
μη επικίνδυνες συνθήκες και με σκοπό 
την αξιολόγηση, μεταξύ άλλων, της 
άνεσης, της εργονομίας ή του 
σχεδιασμού. Τα ενδιαφερόμενα μέρη 
πρέπει να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα 
απαιτήσεων της δοκιμής που πρέπει να 
έχουν καταρτισθεί από ανεγνωρισμένα ή 
εγκεκριμένα εργαστήρια και να έχουν 
επισυναφθεί στα τεχνικά έγγραφα, ώστε 
να διασφαλιστεί ότι οι φέροντες είναι 
προστατευμένοι. Μόλις ολοκληρωθεί ο 
χρόνος της δοκιμής, τα 
χρησιμοποιηθέντα ΜΑΠ πρέπει να 
επιστραφούν στον κατασκευαστή.
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Οι δοκιμές πεδίου δεν αποσκοπούν τόσο 
στον έλεγχο της προστατευτικής 
λειτουργίας του ΜΑΠ αλλά μάλλον στην 
αξιολόγηση, για παράδειγμα, της άνεσης, 
της εργονομίας και του σχεδιασμού. Όλα 
τα ενδιαφερόμενα μέρη (π.χ. ο εργοδότης 
και ο φέρων το ΜΑΠ ή ο τελικός 
χρήστης) πρέπει να ενημερώνονται 
επισήμως εκ των προτέρων για την 
έκταση και τον σκοπό αυτής της δοκιμής 
πεδίου.

Or. de

Τροπολογία 195
Guillaume Balas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε εμπορικές εκθέσεις και επιδείξεις, τα 
κράτη μέλη δεν εμποδίζουν την 
παρουσίαση των ΜΑΠ που δεν είναι 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, με 
την προϋπόθεση ότι ένα ευκρινές σήμα 
δηλώνει σαφώς ότι το ΜΑΠ δεν 
συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό 
και ότι δεν διατίθεται στην αγορά αν δεν 
έχει διασφαλιστεί η σχετική συμμόρφωση.

2. Σε εμπορικές εκθέσεις, επιδείξεις και 
παρόμοιες εκδηλώσεις, τα κράτη μέλη δεν 
εμποδίζουν την παρουσίαση των ΜΑΠ που 
δεν είναι σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό, με την προϋπόθεση ότι ένα 
ευκρινές σήμα δηλώνει σαφώς ότι το ΜΑΠ 
δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα 
κανονισμό και ότι δεν διατίθεται στην 
αγορά αν δεν έχει διασφαλιστεί η σχετική 
συμμόρφωση.

Or. fr

Τροπολογία 196
David Casa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε εμπορικές εκθέσεις και επιδείξεις, τα 2. Σε εμπορικές εκθέσεις και επιδείξεις, τα 
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κράτη μέλη δεν εμποδίζουν την 
παρουσίαση των ΜΑΠ που δεν είναι 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, με 
την προϋπόθεση ότι ένα ευκρινές σήμα
δηλώνει σαφώς ότι το ΜΑΠ δεν 
συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό 
και ότι δεν διατίθεται στην αγορά αν δεν 
έχει διασφαλιστεί η σχετική συμμόρφωση.

κράτη μέλη δεν εμποδίζουν την 
παρουσίαση των ΜΑΠ που δεν είναι 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, με 
την προϋπόθεση ότι εντός του χώρου που 
παραχωρήθηκε στον παρουσιαστή 
μπορούν να ανευρεθούν ευκρινείς 
σημάνσεις ενδείξεις με τις οποίες 
δηλώνεται σαφώς ότι το ΜΑΠ δεν 
συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό 
και ότι δεν διατίθεται στην αγορά αν δεν 
έχει διασφαλιστεί η σχετική συμμόρφωση.

Or. en

Τροπολογία 197
Jutta Steinruck

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά τις επιδείξεις πρέπει να λαμβάνονται 
τα προσήκοντα μέτρα για την προστασία 
των προσώπων.

Κατά τις επιδείξεις και τις περιορισμένες 
χρονικά δοκιμές πεδίου, πρέπει να 
λαμβάνονται τα προσήκοντα μέτρα για την 
προστασία των προσώπων και την 
καλύτερη ενημέρωσή τους. Επί του ΜΑΠ 
πρέπει να επιτίθεται σαφής και ανεξίτηλη 
σήμανση με την ένδειξη: «μόνο για 
δοκιμή πεδίου».

Or. de

Τροπολογία 198
Terry Reintke, Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά τις επιδείξεις πρέπει να λαμβάνονται 
τα προσήκοντα μέτρα για την προστασία 

Κατά τις επιδείξεις και τις δοκιμές πεδίου
πρέπει να λαμβάνονται τα προσήκοντα 
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των προσώπων. μέτρα για την προστασία των προσώπων 
και την καλύτερη ενημέρωσή τους. Οι 
δοκιμές πεδίου δεν αποσκοπούν μόνο 
στον έλεγχο της προστατευτικής 
λειτουργίας του ΜΑΠ αλλά και στην 
αξιολόγηση άλλων πτυχών όπως η άνεση, 
η εργονομία και ο σχεδιασμός. Όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη (π.χ. ο εργοδότης, 
όπως και ο φέρων το ΜΑΠ ή ο τελικός 
χρήστης) πρέπει να ενημερώνονται 
επισήμως εκ των προτέρων για την 
έκταση και τον σκοπό της δοκιμής αυτής. 
Επί του ΜΑΠ πρέπει να επιτίθεται σαφής 
και ανεξίτηλη σήμανση με την ένδειξη: 
«μόνο για δοκιμή πεδίου».

Or. en

Τροπολογία 199
Guillaume Balas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο σχεδιαστής ενός βασικού μοντέλου 
ειδικά σχεδιασμένου ΜΑΠ καταρτίζει τον 
τεχνικό φάκελο που αναφέρεται στο 
παράρτημα ΙΙΙ και διενεργεί, ή αναθέτει σε 
τρίτους, την εξέταση τύπου ΕΕ η οποία 
καθορίζεται στο παράρτημα V.

Ο κατασκευαστής ενός βασικού μοντέλου 
ειδικά σχεδιασμένου ΜΑΠ καταρτίζει τον 
τεχνικό φάκελο που αναφέρεται στο 
παράρτημα ΙΙΙ και διενεργεί, ή αναθέτει σε 
τρίτους, την εξέταση τύπου ΕΕ η οποία 
καθορίζεται στο παράρτημα V.

Or. fr

Τροπολογία 200
Guillaume Balas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι κατασκευαστές αναγράφουν στο 6. Οι κατασκευαστές αναγράφουν στο 



AM\1052326EL.doc 39/66 PE549.449v01-00

EL

ΜΑΠ το όνομα, την καταχωρισμένη 
εμπορική επωνυμία ή το καταχωρισμένο 
εμπορικό σήμα τους και τη διεύθυνσή 
τους, ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, 
αναγράφουν τα στοιχεία αυτά στη 
συσκευασία του ΜΑΠ ή σε έγγραφο που 
το συνοδεύει. Η διεύθυνση υποδεικνύει 
ένα μοναδικό σημείο επικοινωνίας με τον 
κατασκευαστή. Τα στοιχεία επικοινωνίας 
αναγράφονται σε γλώσσα εύκολα 
κατανοητή από τους τελικούς χρήστες και 
τις αρχές εποπτείας της αγοράς.

ΜΑΠ το όνομα, την καταχωρισμένη 
εμπορική επωνυμία ή το καταχωρισμένο 
εμπορικό σήμα τους και τη διεύθυνσή 
τους, ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, 
αναγράφουν τα στοιχεία αυτά στη 
συσκευασία του ΜΑΠ ή σε έγγραφο που 
το συνοδεύει. Η διεύθυνση υποδεικνύει 
ένα μοναδικό σημείο επικοινωνίας με τον 
κατασκευαστή. Τα στοιχεία επικοινωνίας 
αναγράφονται σε γλώσσα εύκολα 
κατανοητή από τους καταναλωτές και 
λοιπούς τελικούς χρήστες και από τις 
αρχές εποπτείας της αγοράς.

Or. fr

Τροπολογία 201
Guillaume Balas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι το 
ΜΑΠ συνοδεύεται από οδηγίες σύμφωνα 
με το σημείο 1.4 του παραρτήματος ΙΙ σε 
γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους 
τελικούς χρήστες, όπως έχει αποφασίσει το 
οικείο κράτος μέλος.

7. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι το 
ΜΑΠ συνοδεύεται από οδηγίες σύμφωνα 
με το σημείο 1.4 του παραρτήματος ΙΙ σε 
γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους 
καταναλωτές και λοιπούς τελικούς 
χρήστες, όπως έχει αποφασίσει το οικείο 
κράτος μέλος.

Or. fr

Τροπολογία 202
Guillaume Balas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι το 
ΜΑΠ συνοδεύεται από οδηγίες σύμφωνα 

7. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι το 
ΜΑΠ συνοδεύεται από οδηγίες και άλλες 
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με το σημείο 1.4 του παραρτήματος ΙΙ σε 
γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους 
τελικούς χρήστες, όπως έχει αποφασίσει το 
οικείο κράτος μέλος.

πληροφορίες σύμφωνα με το σημείο 1.4 
του παραρτήματος ΙΙ σε γλώσσα εύκολα 
κατανοητή από τους τελικούς χρήστες, 
όπως έχει αποφασίσει το οικείο κράτος 
μέλος.

Or. fr

Τροπολογία 203
Terry Reintke, Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι το 
ΜΑΠ συνοδεύεται από οδηγίες σύμφωνα 
με το σημείο 1.4 του παραρτήματος ΙΙ σε 
γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους 
τελικούς χρήστες, όπως έχει αποφασίσει το 
οικείο κράτος μέλος.

7. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι το 
ΜΑΠ συνοδεύεται από οδηγίες σύμφωνα 
με το σημείο 1.4 του παραρτήματος ΙΙ σε 
γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους 
τελικούς χρήστες, όπως έχει αποφασίσει το 
οικείο κράτος μέλος, και, κατά το 
δυνατόν, από εικονογράμματα.

Or. en

Τροπολογία 204
Terry Reintke, Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι ένα ΜΑΠ που 
έχουν διαθέσει στην αγορά δεν 
συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό 
λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία 
διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη 
συμμόρφωσή του, να το αποσύρουν ή να 
το ανακαλέσουν, κατά περίπτωση. Πέραν 

9. Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι ένα ΜΑΠ που 
έχουν διαθέσει στην αγορά δεν 
συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό 
λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία 
διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη 
συμμόρφωσή του, να το αποσύρουν ή να 
το ανακαλέσουν, κατά περίπτωση. Πέραν 
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τούτου, σε περίπτωση που το ΜΑΠ 
παρουσιάζει κίνδυνο, οι κατασκευαστές 
ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα 
αυτό τις αρχές εποπτείας της αγοράς των 
κρατών μελών στην αγορά των οποίων 
κυκλοφόρησε το ΜΑΠ και παραθέτουν 
λεπτομέρειες ιδίως για τη μη συμμόρφωση 
και τα τυχόν διορθωτικά μέτρα που 
έλαβαν.

τούτου, σε περίπτωση που το ΜΑΠ 
παρουσιάζει κίνδυνο, οι κατασκευαστές 
ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα 
αυτό τις αρχές εποπτείας της αγοράς των 
κρατών μελών στην αγορά των οποίων 
κυκλοφόρησε το ΜΑΠ και παραθέτουν 
λεπτομέρειες ιδίως για τη μη συμμόρφωση 
και τα τυχόν διορθωτικά μέτρα που 
έλαβαν. Εν συνεχεία, οι αρχές εποπτείας 
της αγοράς υποχρεούνται να 
ενημερώνουν το κοινό σχετικά με τον 
κίνδυνο για όσο διάστημα δεν 
εφαρμόζονται τα διορθωτικά μέτρα.

Or. en

Τροπολογία 205
Laura Agea

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος 
των αρμόδιων εθνικών αρχών, οι 
κατασκευαστές τούς παρέχουν όλες τις 
πληροφορίες και τον τεχνικό φάκελο που 
απαιτούνται για να αποδειχθεί η 
συμμόρφωση του ΜΑΠ, σε γλώσσα 
εύκολα κατανοητή από τις εν λόγω αρχές. 
Συνεργάζονται με τις εν λόγω αρχές, 
κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, για 
τυχόν ενέργειες που έγιναν προς αποφυγή 
των κινδύνων που ενέχουν τα ΜΑΠ τα 
οποία έχουν διαθέσει στην αγορά.

10. Κατόπιν αιτήματος των αρμόδιων 
εθνικών αρχών, οι κατασκευαστές τους 
παρέχουν, σε έντυπη και σε ηλεκτρονική 
μορφή, όλες τις πληροφορίες και τον 
τεχνικό φάκελο που απαιτούνται για να 
αποδειχθεί η συμμόρφωση του ΜΑΠ. 
Συνεργάζονται με τις εν λόγω αρχές, 
κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, για 
τυχόν ενέργειες που έγιναν προς αποφυγή 
των κινδύνων που ενέχουν τα ΜΑΠ τα 
οποία έχουν διαθέσει στην αγορά.

Or. it

Τροπολογία 206
Emilian Pavel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 10
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος 
των αρμόδιων εθνικών αρχών, οι 
κατασκευαστές τούς παρέχουν όλες τις 
πληροφορίες και τον τεχνικό φάκελο που 
απαιτούνται για να αποδειχθεί η 
συμμόρφωση του ΜΑΠ, σε γλώσσα 
εύκολα κατανοητή από τις εν λόγω αρχές. 
Συνεργάζονται με τις εν λόγω αρχές, 
κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, για 
τυχόν ενέργειες που έγιναν προς αποφυγή 
των κινδύνων που ενέχουν τα ΜΑΠ τα 
οποία έχουν διαθέσει στην αγορά.

10. Κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος 
των αρμόδιων εθνικών αρχών, οι 
κατασκευαστές τούς παρέχουν όλες τις 
πληροφορίες και τον τεχνικό φάκελο που 
απαιτούνται για να αποδειχθεί η 
συμμόρφωση του ΜΑΠ, στην επίσημη 
γλώσσα της εν λόγω αρχής. 
Συνεργάζονται με τις εν λόγω αρχές, 
κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, για 
τυχόν ενέργειες που έγιναν προς αποφυγή 
των κινδύνων που ενέχουν τα ΜΑΠ τα 
οποία έχουν διαθέσει στην αγορά.

Or. en

Τροπολογία 207
Guillaume Balas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος 
των αρμόδιων εθνικών αρχών, οι 
κατασκευαστές τούς παρέχουν όλες τις 
πληροφορίες και τον τεχνικό φάκελο που 
απαιτούνται για να αποδειχθεί η 
συμμόρφωση του ΜΑΠ, σε γλώσσα 
εύκολα κατανοητή από τις εν λόγω αρχές. 
Συνεργάζονται με τις εν λόγω αρχές, 
κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, για 
τυχόν ενέργειες που έγιναν προς αποφυγή 
των κινδύνων που ενέχουν τα ΜΑΠ τα 
οποία έχουν διαθέσει στην αγορά.

10. Κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος 
των αρμόδιων εθνικών αρχών, οι 
κατασκευαστές τούς παρέχουν, σε έντυπη 
ή σε ηλεκτρονική μορφή, όλες τις 
πληροφορίες και τον τεχνικό φάκελο που 
απαιτούνται για να αποδειχθεί η 
συμμόρφωση του ΜΑΠ, σε γλώσσα 
εύκολα κατανοητή από τις εν λόγω αρχές. 
Συνεργάζονται με τις εν λόγω αρχές,
κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, για 
τυχόν ενέργειες που έγιναν προς αποφυγή 
των κινδύνων που ενέχουν τα ΜΑΠ τα 
οποία έχουν διαθέσει στην αγορά.

Or. fr

Τροπολογία 208
Jutta Steinruck
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. Κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος 
των αρμόδιων εθνικών αρχών, οι 
κατασκευαστές τούς παρέχουν όλες τις 
πληροφορίες και τον τεχνικό φάκελο που 
απαιτούνται για να αποδειχθεί η 
συμμόρφωση του ΜΑΠ, σε γλώσσα 
εύκολα κατανοητή από τις εν λόγω αρχές. 
Συνεργάζονται με τις εν λόγω αρχές, 
κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, για 
τυχόν ενέργειες που έγιναν προς αποφυγή 
των κινδύνων που ενέχουν τα ΜΑΠ τα 
οποία έχουν διαθέσει στην αγορά.

10. Κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος 
των αρμόδιων εθνικών αρχών, οι 
κατασκευαστές τούς παρέχουν, σε 
ηλεκτρονική ή σε έντυπη μορφή, όλες τις 
πληροφορίες και τον τεχνικό φάκελο που 
απαιτούνται για να αποδειχθεί η 
συμμόρφωση του ΜΑΠ, σε γλώσσα 
εύκολα κατανοητή από τις εν λόγω αρχές. 
Συνεργάζονται με τις εν λόγω αρχές, 
κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, για 
τυχόν ενέργειες που έγιναν προς αποφυγή 
των κινδύνων που ενέχουν τα ΜΑΠ τα 
οποία έχουν διαθέσει στην αγορά.

Or. de

Τροπολογία 209
Guillaume Balas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να παρέχει, κατόπιν αιτιολογημένου 
αιτήματος των εθνικών αρχών εποπτείας 
της αγοράς, κάθε πληροφορία και έγγραφο 
που απαιτείται για να αποδειχθεί η 
συμμόρφωση του ΜΑΠ·

β) να παρέχει, κατόπιν αιτιολογημένου 
αιτήματος των αρμόδιων εθνικών αρχών, 
κάθε πληροφορία και έγγραφο που 
απαιτείται για να αποδειχθεί η 
συμμόρφωση του ΜΑΠ·

Or. fr

Τροπολογία 210
Laura Agea

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να παρέχει, κατόπιν αιτιολογημένου
αιτήματος των εθνικών αρχών εποπτείας 
της αγοράς, κάθε πληροφορία και έγγραφο 
που απαιτείται για να αποδειχθεί η 
συμμόρφωση του ΜΑΠ·

β) να παρέχει, κατόπιν αιτήματος των 
εθνικών αρχών εποπτείας της αγοράς, κάθε 
πληροφορία και έγγραφο που απαιτείται, 
σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, για 
να αποδειχθεί η συμμόρφωση του ΜΑΠ·

Or. it

Τροπολογία 211
Guillaume Balas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να συνεργάζεται με τις εθνικές αρχές 
εποπτείας της αγοράς, κατόπιν αιτήματος 
των τελευταίων, για τυχόν ενέργειες που 
γίνονται προς αποφυγή των κινδύνων που 
ενέχουν τα ΜΑΠ που καλύπτει η εντολή 
του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.

γ) να συνεργάζεται με τις αρμόδιες εθνικές 
αρχές, κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, 
για τυχόν ενέργειες που γίνονται προς 
αποφυγή των κινδύνων που ενέχουν τα 
ΜΑΠ που καλύπτει η εντολή του 
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.

Or. fr

Τροπολογία 212
Guillaume Balas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Προτού διαθέσουν ένα ΜΑΠ στην 
αγορά, οι εισαγωγείς διασφαλίζουν ότι ο 
κατασκευαστής έχει διενεργήσει την(τις) 
κατάλληλη(-ες) διαδικασία(-ες) 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 18. Διασφαλίζουν 
ότι ο κατασκευαστής έχει καταρτίσει τον 
τεχνικό φάκελο, ότι το ΜΑΠ φέρει τη 

2. Προτού διαθέσουν ένα ΜΑΠ στην 
αγορά, οι εισαγωγείς διασφαλίζουν ότι ο 
κατασκευαστής έχει διενεργήσει την(τις) 
κατάλληλη(-ες) διαδικασία(-ες) 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 18. Διασφαλίζουν 
ότι ο κατασκευαστής έχει καταρτίσει τον 
τεχνικό φάκελο, ότι το ΜΑΠ φέρει τη 
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σήμανση CE, ότι συνοδεύεται από τη 
δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ ή 
απλουστευμένη δήλωση συμμόρφωσης 
ΕΕ, ότι συνοδεύεται από τις οδηγίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 7
και ότι ο κατασκευαστής έχει τηρήσει τις 
απαιτήσεις του άρθρου 8 παράγραφοι 5 και 
6.

σήμανση CE, ότι συνοδεύεται από τη 
δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ ή 
απλουστευμένη δήλωση συμμόρφωσης 
ΕΕ, ότι συνοδεύεται από τα απαιτούμενα 
έγγραφα και ότι ο κατασκευαστής έχει 
τηρήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 8 
παράγραφοι 5 και 6.

Or. fr

Τροπολογία 213
Emilian Pavel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι κατασκευαστές αναγράφουν στο 
ΜΑΠ το όνομά τους, την καταχωρισμένη 
εμπορική επωνυμία ή το καταχωρισμένο 
εμπορικό σήμα τους και την ταχυδρομική 
τους διεύθυνση στην οποία μπορεί κάποιος 
να επικοινωνήσει μαζί τους ή, σε 
περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν, 
αναγράφουν τα στοιχεία αυτά στη 
συσκευασία του ΜΑΠ ή σε έγγραφο που 
το συνοδεύει. Τα στοιχεία επικοινωνίας 
αναγράφονται σε γλώσσα εύκολα 
κατανοητή από τους τελικούς χρήστες 
και τις αρχές εποπτείας της αγοράς.

3. Οι κατασκευαστές αναγράφουν στο 
ΜΑΠ το όνομά τους, την καταχωρισμένη 
εμπορική επωνυμία ή το καταχωρισμένο 
εμπορικό σήμα τους και την ταχυδρομική 
τους διεύθυνση στην οποία μπορεί κάποιος 
να επικοινωνήσει μαζί τους ή, σε 
περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν, 
αναγράφουν τα στοιχεία αυτά στη 
συσκευασία του ΜΑΠ ή σε έγγραφο που 
το συνοδεύει. Τα στοιχεία επικοινωνίας 
αναγράφονται στην επίσημη γλώσσα των 
τελικών χρηστών και των αρχών
εποπτείας της αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 214
Guillaume Balas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι το 4. Οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι το 
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ΜΑΠ συνοδεύεται από τις οδηγίες που 
αναφέρονται στο σημείο 1.4 του 
παραρτήματος ΙΙ σε γλώσσα εύκολα 
κατανοητή από τους καταναλωτές και 
άλλους τελικούς χρήστες, όπως έχει 
αποφασίσει το οικείο κράτος μέλος.

ΜΑΠ συνοδεύεται από τις οδηγίες και τις 
άλλες πληροφορίες που αναφέρονται στο 
σημείο 1.4 του παραρτήματος ΙΙ σε 
γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους 
καταναλωτές και άλλους τελικούς χρήστες, 
όπως έχει αποφασίσει το οικείο κράτος 
μέλος.

Or. fr

Τροπολογία 215
David Casa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι το 
ΜΑΠ συνοδεύεται από τις οδηγίες που 
αναφέρονται στο σημείο 1.4 του 
παραρτήματος ΙΙ σε γλώσσα εύκολα 
κατανοητή από τους καταναλωτές και 
άλλους τελικούς χρήστες, όπως έχει 
αποφασίσει το οικείο κράτος μέλος.

4. Οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι το 
ΜΑΠ συνοδεύεται από τις οδηγίες που 
αναφέρονται στο σημείο 1.4 του 
παραρτήματος ΙΙ σε γλώσσα εύκολα 
κατανοητή από τους καταναλωτές και 
άλλους τελικούς χρήστες, όπως έχει 
αποφασίσει το οικείο κράτος μέλος, και η 
οποία θα πρέπει, κατά το δυνατόν, να έχει 
μία ουδέτερη διατύπωση.

Or. en

Τροπολογία 216
Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Όταν κρίνεται σκόπιμο 
λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων που 
παρουσιάζει ΜΑΠ, οι κατασκευαστές 
διενεργούν, για λόγους προστασίας της 
υγείας και της ασφάλειας των 
καταναλωτών και άλλων τελικών 
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χρηστών, δειγματοληπτικούς ελέγχους 
στα ΜΑΠ που έχουν θέσει σε κυκλοφορία 
στην αγορά, ερευνούν τις σχετικές 
καταγγελίες, διατηρούν, εφόσον 
απαιτείται, μητρώο με τις καταγγελίες, τα 
μη συμμορφούμενα ΜΑΠ και τις 
ανακλήσεις ΜΑΠ και τηρούν ενήμερους 
τους διανομείς για τις έρευνές τους.

Or. en

Τροπολογία 217
David Casa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι εισαγωγείς που θεωρούν ή έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι ένα ΜΑΠ που 
έχουν διαθέσει στην αγορά δεν 
συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό 
λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία 
διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη 
συμμόρφωσή του, να το αποσύρουν ή να 
το ανακαλέσουν, κατά περίπτωση. Πέραν 
τούτου, σε περίπτωση που το ΜΑΠ 
παρουσιάζει κίνδυνο, οι εισαγωγείς 
ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα 
αυτό τις αρχές εποπτείας της αγοράς των 
κρατών μελών στην αγορά των οποίων 
κυκλοφόρησε το ΜΑΠ και παραθέτουν 
λεπτομέρειες ιδίως για τη μη συμμόρφωση 
και τα τυχόν διορθωτικά μέτρα που 
έλαβαν.

6. Οι εισαγωγείς που θεωρούν ή έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι ένα ΜΑΠ που 
έχουν διαθέσει στην αγορά δεν 
συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό 
λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία 
διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη 
συμμόρφωσή του, να το αποσύρουν ή να 
το ανακαλέσουν, κατά περίπτωση. Τα 
μέτρα αυτά πρέπει να λαμβάνονται το 
αργότερο εντός πέντε εργάσιμων ημερών 
από την ημέρα που η πληροφορία αυτή 
γνωστοποιείται στους εισαγωγείς. Πέραν 
τούτου, σε περίπτωση που το ΜΑΠ 
παρουσιάζει κίνδυνο, οι εισαγωγείς 
ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα 
αυτό τις αρχές εποπτείας της αγοράς των 
κρατών μελών στην αγορά των οποίων 
κυκλοφόρησε το ΜΑΠ και παραθέτουν 
λεπτομέρειες ιδίως για τη μη συμμόρφωση 
και τα τυχόν διορθωτικά μέτρα που 
έλαβαν.

Or. en
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Τροπολογία 218
Terry Reintke, Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι εισαγωγείς που θεωρούν ή έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι ένα ΜΑΠ που 
έχουν διαθέσει στην αγορά δεν 
συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό 
λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία 
διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη 
συμμόρφωσή του, να το αποσύρουν ή να 
το ανακαλέσουν, κατά περίπτωση. Πέραν 
τούτου, σε περίπτωση που το ΜΑΠ 
παρουσιάζει κίνδυνο, οι εισαγωγείς 
ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα 
αυτό τις αρχές εποπτείας της αγοράς των 
κρατών μελών στην αγορά των οποίων 
κυκλοφόρησε το ΜΑΠ και παραθέτουν 
λεπτομέρειες ιδίως για τη μη συμμόρφωση 
και τα τυχόν διορθωτικά μέτρα που 
έλαβαν.

6. Οι εισαγωγείς που θεωρούν ή έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι ένα ΜΑΠ που 
έχουν διαθέσει στην αγορά δεν 
συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό 
λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία 
διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη 
συμμόρφωσή του, να το αποσύρουν ή να 
το ανακαλέσουν, κατά περίπτωση. Πέραν 
τούτου, σε περίπτωση που το ΜΑΠ 
παρουσιάζει κίνδυνο, οι εισαγωγείς 
ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα 
αυτό τις αρχές εποπτείας της αγοράς των 
κρατών μελών στην αγορά των οποίων 
κυκλοφόρησε το ΜΑΠ και παραθέτουν 
λεπτομέρειες ιδίως για τη μη συμμόρφωση 
και τα τυχόν διορθωτικά μέτρα που 
έλαβαν. Εν συνεχεία, οι αρχές εποπτείας 
της αγοράς υποχρεούνται να 
ενημερώνουν το κοινό σχετικά με τον 
κίνδυνο για όσο διάστημα δεν 
εφαρμόζονται τα διορθωτικά μέτρα.

Or. en

Τροπολογία 219
Laura Agea

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Οι εισαγωγείς παρέχουν στις αρμόδιες 
εθνικές αρχές, κατόπιν αιτιολογημένου
αιτήματος των αρχών αυτών, σε έντυπη ή 
σε ηλεκτρονική μορφή, όλες τις 
πληροφορίες και τα έγγραφα που 

8. Οι εισαγωγείς παρέχουν στις αρμόδιες 
εθνικές αρχές, κατόπιν αιτήματος των 
αρχών αυτών, σε έντυπη και σε 
ηλεκτρονική μορφή, όλες τις πληροφορίες 
και τα έγγραφα που απαιτούνται για να 
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απαιτούνται για να αποδειχθεί η 
συμμόρφωση του ΜΑΠ, σε γλώσσα 
εύκολα κατανοητή από τις εν λόγω αρχές. 
Συνεργάζονται με τις εν λόγω αρχές, 
κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, για 
τυχόν ενέργειες που έγιναν προς αποφυγή 
των κινδύνων που ενέχουν τα ΜΑΠ τα 
οποία έχουν διαθέσει στην αγορά.

αποδειχθεί η συμμόρφωση του ΜΑΠ. 
Συνεργάζονται με τις εν λόγω αρχές, 
κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, για 
τυχόν ενέργειες που έγιναν προς αποφυγή 
των κινδύνων που ενέχουν τα ΜΑΠ τα 
οποία έχουν διαθέσει στην αγορά.

Or. it

Τροπολογία 220
Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι διανομείς, προτού καταστήσουν ένα 
ΜΑΠ διαθέσιμο στην αγορά, επαληθεύουν 
ότι το ΜΑΠ φέρει τη σήμανση CE, ότι 
συνοδεύεται από τη δήλωση 
συμμόρφωσης ΕΕ ή απλουστευμένη 
δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και ότι 
συνοδεύεται από τις οδηγίες που ορίζονται 
στο σημείο 1.4 του παραρτήματος ΙΙ σε 
γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους 
τελικούς χρήστες στο κράτος μέλος στην 
αγορά του οποίου διατίθεται το ΜΑΠ, και 
ότι ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας 
έχουν τηρήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 8 
παράγραφοι 5 και 6 και του άρθρου 10 
παράγραφος 3.

2. Οι διανομείς, προτού καταστήσουν ένα 
ΜΑΠ διαθέσιμο στην αγορά, επαληθεύουν 
ότι το ΜΑΠ φέρει τη σήμανση CE, ότι 
συνοδεύεται από τα απαιτούμενα 
έγγραφα, τις οδηγίες και τις άλλες 
πληροφορίες που ορίζονται στο σημείο 1.4 
του παραρτήματος ΙΙ σε γλώσσα εύκολα 
κατανοητή από τους καταναλωτές και 
άλλους τελικούς χρήστες στο κράτος μέλος 
στην αγορά του οποίου διατίθεται το 
ΜΑΠ, και ότι ο κατασκευαστής και ο 
εισαγωγέας έχουν τηρήσει τις απαιτήσεις 
του άρθρου 8 παράγραφοι 5 και 6 και του 
άρθρου 10 παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 221
Emilian Pavel

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι διανομείς, προτού καταστήσουν ένα 
ΜΑΠ διαθέσιμο στην αγορά, επαληθεύουν 
ότι το ΜΑΠ φέρει τη σήμανση CE, ότι 
συνοδεύεται από τη δήλωση συμμόρφωσης 
ΕΕ ή απλουστευμένη δήλωση 
συμμόρφωσης ΕΕ και ότι συνοδεύεται από 
τις οδηγίες που ορίζονται στο σημείο 1.4 
του παραρτήματος ΙΙ σε γλώσσα εύκολα 
κατανοητή από τους τελικούς χρήστες
στο κράτος μέλος στην αγορά του οποίου 
διατίθεται το ΜΑΠ, και ότι ο 
κατασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν 
τηρήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 8 
παράγραφοι 5 και 6 και του άρθρου 10 
παράγραφος 3.

2. Οι διανομείς, προτού καταστήσουν ένα 
ΜΑΠ διαθέσιμο στην αγορά, επαληθεύουν 
ότι το ΜΑΠ φέρει τη σήμανση CE, ότι 
συνοδεύεται από τη δήλωση συμμόρφωσης 
ΕΕ ή απλουστευμένη δήλωση 
συμμόρφωσης ΕΕ και ότι συνοδεύεται από 
τις οδηγίες που ορίζονται στο σημείο 1.4 
του παραρτήματος ΙΙ στην επίσημη 
γλώσσα των τελικών χρηστών στο κράτος 
μέλος στην αγορά του οποίου διατίθεται το 
ΜΑΠ, και ότι ο κατασκευαστής και ο 
εισαγωγέας έχουν τηρήσει τις απαιτήσεις 
του άρθρου 8 παράγραφοι 5 και 6 και του 
άρθρου 10 παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 222
Guillaume Balas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι διανομείς, προτού καταστήσουν ένα 
ΜΑΠ διαθέσιμο στην αγορά, επαληθεύουν 
ότι το ΜΑΠ φέρει τη σήμανση CE, ότι 
συνοδεύεται από τη δήλωση συμμόρφωσης 
ΕΕ ή απλουστευμένη δήλωση 
συμμόρφωσης ΕΕ και ότι συνοδεύεται από 
τις οδηγίες που ορίζονται στο σημείο 1.4 
του παραρτήματος ΙΙ σε γλώσσα εύκολα 
κατανοητή από τους τελικούς χρήστες στο 
κράτος μέλος στην αγορά του οποίου 
διατίθεται το ΜΑΠ, και ότι ο 
κατασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν 
τηρήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 8 
παράγραφοι 5 και 6 και του άρθρου 10 
παράγραφος 3.

2. Οι διανομείς, προτού καταστήσουν ένα 
ΜΑΠ διαθέσιμο στην αγορά, επαληθεύουν 
ότι το ΜΑΠ φέρει τη σήμανση CE, ότι 
συνοδεύεται από τη δήλωση συμμόρφωσης 
ΕΕ ή απλουστευμένη δήλωση 
συμμόρφωσης ΕΕ και ότι συνοδεύεται από 
τις οδηγίες και τις άλλες πληροφορίες που 
ορίζονται στο σημείο 1.4 του 
παραρτήματος ΙΙ σε γλώσσα εύκολα 
κατανοητή από τους τελικούς χρήστες στο 
κράτος μέλος στην αγορά του οποίου 
διατίθεται το ΜΑΠ, και ότι ο 
κατασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν 
τηρήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 8 
παράγραφοι 5 και 6 και του άρθρου 10 
παράγραφος 3.
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Or. fr

Τροπολογία 223
Terry Reintke, Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφόσον ο διανομέας θεωρεί ή έχει λόγους 
να πιστεύει ότι το ΜΑΠ δεν 
συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες 
ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και 
ασφάλειας του παραρτήματος ΙΙ, δεν 
καθιστά διαθέσιμο το ΜΑΠ στην αγορά 
πριν αυτό συμμορφωθεί. Επίσης, σε 
περίπτωση που το ΜΑΠ παρουσιάζει 
κίνδυνο, ο διανομέας ενημερώνει σχετικά 
τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα, καθώς 
και τις αρχές εποπτείας της αγοράς.

Εφόσον ο διανομέας θεωρεί ή έχει λόγους 
να πιστεύει ότι το ΜΑΠ δεν 
συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες 
ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και 
ασφάλειας του παραρτήματος ΙΙ, δεν 
καθιστά διαθέσιμο το ΜΑΠ στην αγορά 
πριν αυτό συμμορφωθεί. Επίσης, σε 
περίπτωση που το ΜΑΠ παρουσιάζει 
κίνδυνο, ο διανομέας ενημερώνει σχετικά 
τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα, καθώς 
και τις αρχές εποπτείας της αγοράς. 
Ακολούθως, ο κατασκευαστής ανακαλεί 
αμέσως το ΜΑΠ από την αγορά. Εν 
συνεχεία, οι αρχές εποπτείας της αγοράς 
υποχρεούνται να ενημερώνουν το κοινό 
σχετικά με τον κίνδυνο για όσο διάστημα 
δεν εφαρμόζονται τα διορθωτικά μέτρα.

Or. en

Τροπολογία 224
Terry Reintke, Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι διανομείς που θεωρούν ή έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι ένα ΜΑΠ που 
έχουν καταστήσει διαθέσιμο στην αγορά 
δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του 

4. Οι διανομείς που θεωρούν ή έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι ένα ΜΑΠ που 
έχουν καταστήσει διαθέσιμο στην αγορά 
δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του 
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παρόντος κανονισμού μεριμνούν ώστε να 
ληφθούν τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα 
για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωσή του, 
να το αποσύρουν ή να το ανακαλέσουν, 
κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, σε 
περίπτωση που το ΜΑΠ παρουσιάζει 
κίνδυνο, οι διανομείς ενημερώνουν αμέσως 
σχετικά με το θέμα αυτό τις αρχές 
εποπτείας της αγοράς των κρατών μελών 
στην αγορά των οποίων κυκλοφόρησε το 
ΜΑΠ και παραθέτουν λεπτομέρειες ιδίως 
για τη μη συμμόρφωση και τα τυχόν 
διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.

παρόντος κανονισμού μεριμνούν ώστε να 
ληφθούν τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα 
για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωσή του, 
να το αποσύρουν ή να το ανακαλέσουν, 
κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, σε 
περίπτωση που το ΜΑΠ παρουσιάζει 
κίνδυνο, οι διανομείς ενημερώνουν αμέσως 
σχετικά με το θέμα αυτό τις αρχές 
εποπτείας της αγοράς των κρατών μελών 
στην αγορά των οποίων κυκλοφόρησε το 
ΜΑΠ και παραθέτουν λεπτομέρειες ιδίως 
για τη μη συμμόρφωση και τα τυχόν 
διορθωτικά μέτρα που έλαβαν. Εν 
συνεχεία, οι αρχές εποπτείας της αγοράς 
υποχρεούνται να ενημερώνουν το κοινό 
σχετικά με τον κίνδυνο για όσο διάστημα 
δεν εφαρμόζονται τα διορθωτικά μέτρα.

Or. en

Τροπολογία 225
Guillaume Balas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, ο εισαγωγέας ή ο διανομέας 
θεωρείται κατασκευαστής και, συνεπώς, 
υπόκειται στις υποχρεώσεις του 
κατασκευαστή οι οποίες ορίζονται στο 
άρθρο 8, σε περίπτωση που διαθέτει στην 
αγορά ΜΑΠ με την επωνυμία ή το 
εμπορικό σήμα του ή τροποποιεί ΜΑΠ που 
έχει ήδη διατεθεί στην αγορά κατά τρόπο 
που είναι δυνατόν να θίξει τη 
συμμόρφωση προς τις εφαρμοστέες 
ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και 
ασφάλειας που ορίζονται στο παράρτημα 
ΙΙ.

Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, ο εισαγωγέας ή ο διανομέας 
θεωρείται κατασκευαστής και, συνεπώς, 
υπόκειται στις υποχρεώσεις του 
κατασκευαστή οι οποίες ορίζονται στο 
άρθρο 8, σε περίπτωση που διαθέτει στην 
αγορά ΜΑΠ με την επωνυμία ή το 
εμπορικό σήμα του ή τροποποιεί ΜΑΠ που 
έχει ήδη διατεθεί στην αγορά κατά τρόπο 
που είναι δυνατόν να θίξει την τήρηση του 
παρόντος κανονισμού.

Or. fr
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Τροπολογία 226
Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, ο εισαγωγέας ή ο διανομέας 
θεωρείται κατασκευαστής και, συνεπώς, 
υπόκειται στις υποχρεώσεις του 
κατασκευαστή οι οποίες ορίζονται στο 
άρθρο 8, σε περίπτωση που διαθέτει στην 
αγορά ΜΑΠ με την επωνυμία ή το 
εμπορικό σήμα του ή τροποποιεί ΜΑΠ που 
έχει ήδη διατεθεί στην αγορά κατά τρόπο 
που είναι δυνατόν να θίξει τη 
συμμόρφωση προς τις εφαρμοστέες 
ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και 
ασφάλειας που ορίζονται στο παράρτημα 
ΙΙ.

Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, ο εισαγωγέας ή ο διανομέας 
θεωρείται κατασκευαστής και, συνεπώς, 
υπόκειται στις υποχρεώσεις του 
κατασκευαστή οι οποίες ορίζονται στο 
άρθρο 8, σε περίπτωση που διαθέτει στην 
αγορά ΜΑΠ με την επωνυμία ή το 
εμπορικό σήμα του ή τροποποιεί ΜΑΠ που 
έχει ήδη διατεθεί στην αγορά κατά τρόπο 
που είναι δυνατόν να θίξει την τήρηση του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 227
Guillaume Balas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η σήμανση CE τοποθετείται στο ΜΑΠ 
κατά τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και 
ανεξίτηλο. Σε περίπτωση που η φύση του 
ΜΑΠ δεν το επιτρέπει ή δεν το 
δικαιολογεί, η σήμανση CE τοποθετείται 
στη συσκευασία του προϊόντος και στα 
συνοδευτικά έγγραφα.

2. Η σήμανση CE τοποθετείται στο ΜΑΠ 
κατά τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και 
ανεξίτηλο. Σε περίπτωση που η φύση του 
ΜΑΠ δεν το επιτρέπει ή δεν το 
δικαιολογεί, η σήμανση CE τοποθετείται 
στη συσκευασία του προϊόντος και στα 
συνοδευτικά έγγραφα κατά τρόπο εμφανή, 
ευανάγνωστο και ανεξίτηλο.

Or. fr
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Τροπολογία 228
Guillaume Balas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο οργανισμός αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης συνιστάται βάσει της 
εθνικής νομοθεσίας και διαθέτει νομική 
προσωπικότητα.

2. Ο οργανισμός αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης συνιστάται βάσει της 
εθνικής νομοθεσίας εκάστου κράτους 
μέλους και διαθέτει νομική 
προσωπικότητα.

Or. fr

Τροπολογία 229
Guillaume Balas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – 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 ή έμμεσα στον 
σχεδιασμό, την κατασκευή, την εμπορία, 
τη χρήση ή τη συντήρηση των εν λόγω 
ΜΑΠ ούτε εκπροσωπούν μέρη που 
εμπλέκονται στις δραστηριότητες αυτές. 
Δεν αναλαμβάνουν καμιά 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.

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 ή έμμεσα στον 
σχεδιασμό, την κατασκευή, την 
κυκλοφορία, την εμπορία, τη χρήση ή τη 
συντήρηση των εν λόγω ΜΑΠ ούτε 
εκπροσωπούν μέρη που εμπλέκονται στις 
δραστηριότητες αυτές. Δεν αναλαμβάνουν 
καμιά 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
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Τροπολογία 230
Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 7 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) κατάλληλες γνώσεις και κατανόηση των 
ουσιωδών απαιτήσεων υγείας και 
ασφάλειας που παρατίθενται στο 
παράρτημα ΙΙ, των αντίστοιχων 
εναρμονισμένων προτύπων και των 
σχετικών διατάξεων της ενωσιακής 
νομοθεσίας εναρμόνισης και της εθνικής 
νομοθεσίας·

γ) κατάλληλες γνώσεις και κατανόηση των 
ουσιωδών απαιτήσεων υγείας και 
ασφάλειας που παρατίθενται στο 
παράρτημα ΙΙ, των αντίστοιχων 
εναρμονισμένων προτύπων και των 
σχετικών διατάξεων της ενωσιακής 
νομοθεσίας εναρμόνισης και της σχετικής 
εθνικής νομοθεσίας·

Or. en

Τροπολογία 231
Guillaume Balas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Οι οργανισμοί αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης συνάπτουν ασφάλεια 
αστικής ευθύνης, εάν η ευθύνη αυτή δεν 
καλύπτεται από το κράτος βάσει του 
εθνικού δικαίου ή εάν η αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης δεν πραγματοποιείται υπό 
την άμεση ευθύνη του κράτους μέλους.

9. Οι οργανισμοί αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης συνάπτουν ασφάλεια 
αστικής ευθύνης, εάν η ευθύνη αυτή δεν 
καλύπτεται από το κράτος μέλος βάσει του 
εθνικού δικαίου ή εάν η αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης δεν πραγματοποιείται υπό 
την άμεση ευθύνη του κράτους μέλους.

Or. fr

Τροπολογία 232
Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 9
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Οι οργανισμοί αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης συνάπτουν ασφάλεια 
αστικής ευθύνης, εάν η ευθύνη αυτή δεν 
καλύπτεται από το κράτος βάσει του 
εθνικού δικαίου ή εάν η αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης δεν πραγματοποιείται υπό 
την άμεση ευθύνη του κράτους μέλους.

9. Οι οργανισμοί αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης συνάπτουν ασφάλεια 
αστικής ευθύνης, εάν η ευθύνη αυτή δεν 
καλύπτεται από το κράτος μέλος βάσει του 
εθνικού δικαίου ή εάν η αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης δεν πραγματοποιείται υπό 
την άμεση ευθύνη του κράτους μέλους.

Or. en

Τροπολογία 233
Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Ο οργανισμός αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης συμμετέχει στις σχετικές 
δραστηριότητες τυποποίησης και στις 
δραστηριότητες της ομάδας συντονισμού 
των κοινοποιημένων οργανισμών, η οποία 
έχει συσταθεί δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού, ή εξασφαλίζει ότι το 
προσωπικό που είναι αρμόδιο για την 
εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης ενημερώνεται για τις 
δραστηριότητες αυτές, και εφαρμόζει ως 
γενικές οδηγίες τις διοικητικές αποφάσεις 
και τα έγγραφα που είναι το αποτέλεσμα 
των εργασιών της ομάδας αυτής.

11. Ο οργανισμός αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης συμμετέχει στις σχετικές 
δραστηριότητες τυποποίησης και στις 
δραστηριότητες της ομάδας συντονισμού 
των κοινοποιημένων οργανισμών, η οποία 
έχει συσταθεί δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού, ή εξασφαλίζει ότι το 
προσωπικό που είναι αρμόδιο για την 
εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης ενημερώνεται για τις 
δραστηριότητες αυτές, και εφαρμόζει τις 
αποφάσεις και τα έγγραφα που είναι το 
αποτέλεσμα των εργασιών της ομάδας 
αυτής.

Or. en

Τροπολογία 234
Terry Reintke, Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν ο κοινοποιημένος οργανισμός 
αναθέτει υπεργολαβικά συγκεκριμένα 
καθήκοντα που συνδέονται με την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης ή 
προσφεύγει σε θυγατρική, εξασφαλίζει ότι 
ο υπεργολάβος ή η θυγατρική πληροί τις 
απαιτήσεις του άρθρου 23, και ενημερώνει 
την κοινοποιούσα αρχή.

1. Όταν ο κοινοποιημένος οργανισμός 
αναθέτει υπεργολαβικά συγκεκριμένα 
καθήκοντα που συνδέονται με την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης ή 
προσφεύγει σε θυγατρική, εξασφαλίζει ότι 
οι υπεργολάβοι ή οι θυγατρικές, σε όλο το 
μήκος της αλυσίδας, πληρούν τις 
απαιτήσεις του άρθρου 23, και ενημερώνει 
σχετικά την κοινοποιούσα αρχή.

Or. en

Τροπολογία 235
Terry Reintke, Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κυρώσεις Εποπτεία, έλεγχος και κυρώσεις

Or. en

Τροπολογία 236
Ulla Tørnæs

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες 
για τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε 
περίπτωση παράβασης των διατάξεων του 
παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα 
τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν 
την εφαρμογή τους. Οι εν λόγω κυρώσεις 
πρέπει να είναι αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη 

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες για 
τις κατευθυντήριες γραμμές, τον έλεγχο 
και τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε 
περίπτωση παράβασης των διατάξεων του 
παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα 
τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν 
την εφαρμογή τους. Προς αποφυγή 
εσφαλμένης χρήσης των ΜΑΠ και 
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μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις 
στην Επιτροπή έως τις [3 μήνες πριν από 
την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού] και κοινοποιούν αμέσως στην 
Επιτροπή κάθε μεταγενέστερη 
τροποποίηση που τις επηρεάζει.

ακουσίων ελαττωμάτων, τα κράτη μέλη 
παρέχουν καθοδήγηση για τον τρόπο 
τήρησης των απαιτήσεων του παρόντος 
κανονισμού. Τα κράτη μέλη παρέχουν 
πρώτα από όλα και κυρίως την αναγκαία 
καθοδήγηση για την τήρηση των 
απαιτήσεων του παρόντος κανονισμού. 
Εάν εντούτοις, μετά τη λήψη της 
αναγκαίας καθοδήγησης, οι απαιτήσεις 
εξακολουθούν να μην τηρούνται, το 
επόμενο βήμα είναι οι κυρώσεις. Οι εν 
λόγω κυρώσεις πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν 
τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή έως 
τις [3 μήνες πριν από την ημερομηνία 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού] και 
κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή κάθε 
μεταγενέστερη τροποποίηση που τις 
επηρεάζει.

Or. en

Τροπολογία 237
Terry Reintke, Karima Delli
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες 
για τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε 
περίπτωση παράβασης των διατάξεων του 
παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα 
τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν 
την εφαρμογή τους. Οι εν λόγω κυρώσεις 
πρέπει να είναι αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη 
μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις 
στην Επιτροπή έως τις [3 μήνες πριν από 
την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού] και κοινοποιούν αμέσως στην 
Επιτροπή κάθε μεταγενέστερη 

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες για 
τις κατευθυντήριες γραμμές, τον έλεγχο 
και τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε 
περίπτωση παράβασης των διατάξεων του 
παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα 
τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν 
την εφαρμογή τους. Οι εν λόγω ποινές ή
κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, 
ανάλογες προς το επιδιωκόμενο 
αποτέλεσμα και αποτρεπτικές. Τα κράτη 
μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις 
στην Επιτροπή έως τις [3 μήνες πριν από 
την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού] και κοινοποιούν αμέσως στην 
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τροποποίηση που τις επηρεάζει. Επιτροπή κάθε μεταγενέστερη 
τροποποίηση που τις επηρεάζει.

Or. en

Τροπολογία 238
Laura Agea

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Κατηγορία 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ειδικά σχεδιασμένα ΜΑΠ, εκτός από 
τις περιπτώσεις όπου τα ΜΑΠ 
προορίζονται για την προστασία των 
χρηστών από κινδύνους της κατηγορίας 
Ι.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 239
Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – Κατηγορία 3 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΜΑΠ που προορίζονται για την προστασία 
των χρηστών από ιδιαίτερα σοβαρούς 
κινδύνους. Η κατηγορία ΙΙΙ περιλαμβάνει 
αποκλειστικά τα ΜΑΠ που προορίζονται 
για την προστασία των χρηστών από τους 
ακόλουθους κινδύνους:

ΜΑΠ που προορίζονται για την προστασία 
των χρηστών από ιδιαίτερα σοβαρούς 
κινδύνους, όπως θάνατος ή ανήκεστη 
βλάβη της υγείας. Η κατηγορία ΙΙΙ 
περιλαμβάνει αποκλειστικά τα ΜΑΠ που 
προορίζονται για την προστασία των 
χρηστών από τους ακόλουθους κινδύνους:

Or. en

Τροπολογία 240
Laura Agea
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – κατηγορία 3 – στοιχείο ιβ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ α) επαγγελματικός κίνδυνος σοβαρού 
κτυπήματος στο κεφάλι.

Or. en

Τροπολογία 241
Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – τίτλος -1 (νέος)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Οι βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και 
υγείας του παρόντος κανονισμού είναι 
δεσμευτικές.

2. Οι υποχρεώσεις σύμφωνα με τις 
βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας 
εφαρμόζονται μόνο όταν υφίσταται ο 
αντίστοιχος κίνδυνος για το συγκεκριμένο 
ΜΑΠ.

3. Οι βασικές απαιτήσεις πρέπει να 
ερμηνεύονται και να εφαρμόζονται έτσι 
ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι 
τεχνολογικές εξελίξεις και η πρακτική 
κατά τη χρονική στιγμή του σχεδιασμού 
και της παραγωγής καθώς και τα τεχνικά 
και οικονομικά κριτήρια τα οποία πρέπει 
να είναι συμβατά με υψηλό βαθμό 
προστασίας της υγείας και της 
ασφάλειας.

4. Ο κατασκευαστής υποχρεούται να 
διενεργεί εκτίμηση κινδύνου ώστε να
εντοπίζει όλους τους κινδύνους που 
ισχύουν για το συγκεκριμένο ΜΑΠ. Εν 
συνεχεία, ο κατασκευαστής σχεδιάζει και 
κατασκευάζει το ΜΑΠ λαμβάνοντας 
υπόψη την εκτίμηση αυτή.
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5. Κατά τον σχεδιασμό και την 
κατασκευή του ΜΑΠ, καθώς και κατά τη 
σύνταξη των οδηγιών χρήσης, ο 
κατασκευαστής λαμβάνει υπόψη όχι μόνο 
τη σκοπούμενη χρήση του ΜΑΠ, αλλά 
και τις χρήσεις που μπορούν ευλόγως να 
προβλεφθούν. Κατά περίπτωση, 
διασφαλίζονται η υγεία και η ασφάλεια 
άλλων προσώπων εκτός του χρήστη.

Or. en

Τροπολογία 242
Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – μέρος 1 – σημείο 1.2 – σημείο 1.2.1 – σημείο 1.2.1.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα υλικά από τα οποία κατασκευάζονται 
τα ΜΑΠ, συμπεριλαμβανομένου 
οποιουδήποτε από τα πιθανά προϊόντα 
αποσύνθεσής τους, δεν πρέπει να επιδρούν 
δυσμενώς στην υγεία ή την ασφάλεια των 
χρηστών.

Τα υλικά από τα οποία κατασκευάζονται 
τα ΜΑΠ, συμπεριλαμβανομένου 
οποιουδήποτε από τα πιθανά προϊόντα 
αποσύνθεσής τους, δεν πρέπει να επιδρούν 
δυσμενώς στην υγεία ή την ασφάλεια των 
χρηστών ή να έχουν ως αποτέλεσμα ότι το 
ΜΑΠ δεν ανταποκρίνεται πλέον στις 
βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας 
που θεσπίζονται στον παρόντα 
κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 243
Guillaume Balas

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – μέρος 1 – σημείο 1.4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.4. Οδηγίες του κατασκευαστή 1.4. Οδηγίες και πληροφορίες του 
κατασκευαστή
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Or. fr

Τροπολογία 244
Guillaume Balas

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – μέρος 1 – σημείο 1.4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) την ημερομηνία ή το διάστημα κατά το 
οποίο απαξιώνονται τα ΜΑΠ ή ορισμένα 
συστατικά τους·

ε) κατά περίπτωση, την ημερομηνία ή το 
διάστημα κατά το οποίο απαξιώνονται τα 
ΜΑΠ ή ορισμένα συστατικά τους·

Or. fr

Τροπολογία 245
Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – μέρος 2 – σημείο 2.12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αναγνωριστικές ενδείξεις ή δείκτες που 
αφορούν άμεσα ή έμμεσα την υγεία και 
την ασφάλεια και που τοποθετούνται στους 
συγκεκριμένους τύπους ΜΑΠ πρέπει, αν 
είναι δυνατόν, να λαμβάνουν τη μορφή 
εναρμονισμένων εικονογραμμάτων ή 
ιδεογραμμάτων. Πρέπει να είναι απολύτως 
ορατά και ευανάγνωστα και να 
διατηρούνται έτσι καθ’ όλη την 
αναμενόμενη διάρκεια ζωής των ΜΑΠ. 
Επιπλέον, οι ενδείξεις αυτές πρέπει να 
είναι πλήρεις, ακριβείς και κατανοητές, 
ώστε να αποφεύγεται τυχόν παρερμηνεία· 
ιδίως, όταν περιέχουν λέξεις ή φράσεις, 
αυτές πρέπει να αναγράφονται στην(στις) 
επίσημη(-ες) γλώσσα(-ες) του κράτους 
μέλους όπου πρόκειται να γίνει χρήση 
των ΜΑΠ.

Οι αναγνωριστικές ενδείξεις ή δείκτες που 
αφορούν άμεσα ή έμμεσα την υγεία και 
την ασφάλεια και που τοποθετούνται στους 
συγκεκριμένους τύπους ΜΑΠ πρέπει, αν 
είναι δυνατόν, να λαμβάνουν τη μορφή 
εναρμονισμένων εικονογραμμάτων ή 
ιδεογραμμάτων. Πρέπει να είναι απολύτως 
ορατά και ευανάγνωστα και να 
διατηρούνται έτσι καθ’ όλη την 
αναμενόμενη διάρκεια ζωής των ΜΑΠ. 
Επιπλέον, οι ενδείξεις αυτές πρέπει να 
είναι πλήρεις, ακριβείς και κατανοητές, 
ώστε να αποφεύγεται τυχόν παρερμηνεία· 
ιδίως, όταν περιέχουν λέξεις ή φράσεις, 
αυτές πρέπει να αναγράφονται σε γλώσσα 
εύκολα κατανοητή από τους 
καταναλωτές και λοιπούς χρήστες, κατά 
τα οριζόμενα από το κράτος μέλος στην 
αγορά του οποίου θα διατεθούν τα ΜΑΠ.
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Τροπολογία 246
Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – μέρος 3 – σημείο 3.9 – σημείο 3.9.1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τον σκοπό αυτό, τα προστατευτικά 
γυαλιά πρέπει να σχεδιάζονται και να 
κατασκευάζονται έτσι ώστε, για κάθε 
επιβλαβές μήκος κύματος, να έχουν 
συντελεστή φασματικής μετάδοσης ο 
οποίος να ελαχιστοποιεί την πυκνότητα 
φωτισμού της ακτινοβολούμενης ενέργειας 
η οποία μπορεί να φθάσει στο μάτι του 
χρήστη μέσω του φίλτρου και να μην 
υπερβαίνει, σε καμία περίπτωση, τη 
μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή έκθεσης.

Για τον σκοπό αυτό, τα μέσα προστασίας 
των ματιών πρέπει να σχεδιάζονται και να 
κατασκευάζονται έτσι ώστε, για κάθε 
επιβλαβές μήκος κύματος, να έχουν 
συντελεστή φασματικής μετάδοσης ο 
οποίος να ελαχιστοποιεί την πυκνότητα 
φωτισμού της ακτινοβολούμενης ενέργειας 
η οποία μπορεί να φθάσει στο μάτι του 
χρήστη μέσω του φίλτρου και να μην 
υπερβαίνει, σε καμία περίπτωση, τη 
μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή έκθεσης. Τα 
ΜΑΠ που είναι σχεδιασμένα για την 
προστασία του δέρματος από ιοντίζουσα 
ακτινοβολία πρέπει να μπορούν να 
απορροφούν ή να ανακλούν το 
μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας που 
ακτινοβολείται σε επιβλαβή μήκη 
κύματος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Εφόσον εγκριθεί, η τροποποίηση από «προστατευτικά γυαλιά» σε «μέσα προστασίας των 
ματιών» θα επέλθει σε ολόκληρο το κείμενο.

Τροπολογία 247
Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – παράγραφος 1 – σημείο 1



PE549.449v01-00 64/66 AM\1052326EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο εσωτερικός έλεγχος της παραγωγής 
είναι η διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης με την οποία ο 
κατασκευαστής εκπληρώνει τις 
υποχρεώσεις που καθορίζονται στα σημεία 
2, 3 και 4, και βεβαιώνει και δηλώνει με 
αποκλειστική του ευθύνη ότι τα σχετικά 
ΜΑΠ πληρούν τις εφαρμοστέες ουσιώδεις 
απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που 
αναφέρονται στο σημείο 5 και 
καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ.

1. Ο εσωτερικός έλεγχος της παραγωγής 
είναι η διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης με την οποία ο 
κατασκευαστής εκπληρώνει τις 
υποχρεώσεις που καθορίζονται στα σημεία 
2, 3 και 4, και βεβαιώνει και δηλώνει με 
αποκλειστική του ευθύνη ότι τα σχετικά 
ΜΑΠ πληρούν τις εφαρμοστέες απαιτήσεις 
του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 248
Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – παράγραφος 1 – σημείο 4 – σημείο 4.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4.1. Ο κατασκευαστής επιθέτει τη 
σήμανση CE σε κάθε μεμονωμένο ΜΑΠ 
που πληροί τις εφαρμοστέες ουσιώδεις
απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας.

4.1. Ο κατασκευαστής επιθέτει τη 
σήμανση CE σε κάθε μεμονωμένο ΜΑΠ 
που πληροί τις εφαρμοστέες απαιτήσεις 
του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 249
Claude Rolin

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – παράγραφος 1 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Ο κατασκευαστής διατηρεί στη διάθεση 
των εθνικών αρχών αντίγραφο του 
πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΕ, των 
παραρτημάτων και των προσθηκών του 

9. Ο κατασκευαστής διατηρεί στη διάθεση 
των εθνικών αρχών αντίγραφο του 
πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΕ, των 
παραρτημάτων και των προσθηκών του 
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μαζί με τον τεχνικό φάκελο, επί 10 έτη 
μετά τη διάθεση του ΜΑΠ στην αγορά.

μαζί με τον τεχνικό φάκελο, επί 10 έτη 
μετά την κυκλοφορία του ΜΑΠ στην 
αγορά.

Or. fr

Τροπολογία 250
Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Annex VI – paragraph 1 – point 3 – point 3.1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.1. Ο κατασκευαστής επιθέτει τη 
σήμανση CE σε κάθε μεμονωμένο ΜΑΠ 
που συμμορφώνεται προς τον τύπο που 
περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης 
τύπου ΕΕ και ικανοποιεί τις εφαρμοστέες 
ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας και 
ασφάλειας.

3.1. Ο κατασκευαστής επιθέτει τη 
σήμανση CE σε κάθε μεμονωμένο ΜΑΠ 
που συμμορφώνεται προς τον τύπο που 
περιγράφεται στο πιστοποιητικό εξέτασης 
τύπου ΕΕ και ικανοποιεί τις εφαρμοστέες 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 251
Anthea McIntyre

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VΙΙ – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση 
την επαλήθευση προϊόντος είναι το μέρος 
της διαδικασίας αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης με το οποίο ο 
κατασκευαστής εκπληρώνει τις 
υποχρεώσεις που καθορίζονται στα σημεία 
2, 3, 5.2 και 6, και εξασφαλίζει και 
δηλώνει, με αποκλειστική του ευθύνη, ότι 
τα ΜΑΠ που υπάγονται στις διατάξεις του 
σημείου 4 συμμορφώνονται προς τον τύπο 
που περιγράφεται στο πιστοποιητικό 
εξέτασης τύπου ΕΕ και πληρούν τις 

1. Η συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση 
την επαλήθευση προϊόντος είναι το μέρος 
της διαδικασίας αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης με το οποίο ο 
κατασκευαστής εκπληρώνει τις 
υποχρεώσεις που καθορίζονται στα σημεία 
2, 3, 5.2 και 6, και εξασφαλίζει και 
δηλώνει, με αποκλειστική του ευθύνη, ότι 
τα ΜΑΠ που υπάγονται στις διατάξεις του 
σημείου 4 συμμορφώνονται προς τον τύπο 
που περιγράφεται στο πιστοποιητικό 
εξέτασης τύπου ΕΕ και πληρούν τις 
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εφαρμοστέες ουσιώδεις απαιτήσεις υγείας 
και ασφάλειας που αναφέρονται στο 
άρθρο 5 και ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ.

εφαρμοστέες απαιτήσεις του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 252
Claude Rolin

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VIII – παράγραφος 1 – σημείο 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ο κατασκευαστής, για περίοδο που 
λήγει 10 έτη μετά τη διάθεση του ΜΑΠ 
στην αγορά, διατηρεί στη διάθεση των 
εθνικών αρχών:

6. Ο κατασκευαστής, για περίοδο που 
λήγει 10 έτη μετά την κυκλοφορία του 
ΜΑΠ στην αγορά, διατηρεί στη διάθεση 
των εθνικών αρχών:

Or. fr


