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Έκθεση 
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Μεταφερόµενος εξοπλισµός υπό πίεση 

 

Πρόταση οδηγίας (COM(2009)0482 – C7-0161/2009 – 2009/0131(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Με την οδηγία 2008/68/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 24ης Σεπτεµβρίου 2008, 

σχετικά µε τις εσωτερικές µεταφορές 

επικίνδυνων εµπορευµάτων επεκτάθηκε η 

εφαρµογή των διατάξεων ορισµένων 

διεθνών συµφωνιών, ώστε να καλύπτεται η 

εθνική κυκλοφορία προκειµένου να 

εναρµονισθούν σε κοινοτικό επίπεδο οι 
όροι υπό τους οποίους µεταφέρονται 

οδικώς, σιδηροδροµικώς και µέσω της 

εσωτερικής ναυσιπλοΐας τα επικίνδυνα 

εµπορεύµατα. 

(3) Με την οδηγία 2008/68/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 24ης Σεπτεµβρίου 2008, 

σχετικά µε τις εσωτερικές µεταφορές 

επικίνδυνων εµπορευµάτων επεκτάθηκε η 

εφαρµογή των διατάξεων ορισµένων 

διεθνών συµφωνιών, ώστε να καλύπτεται η 

εθνική κυκλοφορία προκειµένου να 

εναρµονισθούν σε επίπεδο Ένωσης οι όροι 
υπό τους οποίους µεταφέρονται οδικώς, 

σιδηροδροµικώς και µέσω της εσωτερικής 

ναυσιπλοΐας τα επικίνδυνα εµπορεύµατα. 

Αιτιολόγηση 

Η αλλαγή αυτή ισχύει για το σύνολο του κειµένου. 
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Τροπολογία  2 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Οι περιοδικοί και οι έκτακτοι έλεγχοι 

του µεταφερόµενου εξοπλισµού υπό πίεση 

πρέπει να διενεργούνται σύµφωνα µε τα 

παραρτήµατα της οδηγίας 2008/68/ΕΚ και 

την παρούσα οδηγία, ώστε η συµµόρφωση 

µε τις απαιτήσεις ασφαλείας να 

διασφαλίζεται σε συνεχή βάση. 

(11) Οι περιοδικοί, οι ενδιάµεσοι και οι 
έκτακτοι έλεγχοι του µεταφερόµενου 

εξοπλισµού υπό πίεση πρέπει να 

διενεργούνται σύµφωνα µε τα 

παραρτήµατα της οδηγίας 2008/68/ΕΚ και 

την παρούσα οδηγία, ώστε η συµµόρφωση 

µε τις απαιτήσεις ασφαλείας να 

διασφαλίζεται σε συνεχή βάση. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12α) Η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να 
εφαρµόζεται στο µεταφερόµενο 
εξοπλισµό υπό πίεση που τέθηκε σε 
εµπορία πριν από την εφαρµογή της 
οδηγίας 1999/36/ΕΚ και, για τον οποίο 
δεν έχει διενεργηθεί επαναξιολόγηση της 
συµµόρφωσης. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Ο υφιστάµενος µεταφερόµενος 
εξοπλισµός υπό πίεση, για τον οποίο δεν 

έχει διενεργηθεί προηγουµένως 

αξιολόγηση της συµµόρφωσης µε την 

οδηγία 1999/36/ΕΚ, πρέπει να 
επαναξιολογηθεί και να σηµανθεί 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας 
οδηγίας, προκειµένου να αποδειχθεί η 
συµµόρφωσή του µε τις απαιτήσεις 
ασφαλείας και να εξασφαλισθεί η 

(13) Στην περίπτωση που ο υφιστάµενος 
µεταφερόµενος εξοπλισµός υπό πίεση, για 

τον οποίο δεν έχει διενεργηθεί 

προηγουµένως αξιολόγηση της 

συµµόρφωσης µε την οδηγία 1999/36/ΕΚ, 

πρόκειται να κυκλοφορήσει και να 
χρησιµοποιηθεί ελεύθερα, πρέπει να 
υποβληθεί σε επαναξιολόγηση 
συµµόρφωσης. 
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ελεύθερη κυκλοφορία και χρήση του. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Τα κράτη µέλη πρέπει να είναι σε 

θέση να λαµβάνουν µέτρα προκειµένου να 

περιορίσουν ή να απαγορεύσουν τη 

διάθεση στην αγορά και τη χρήση 

εξοπλισµού ο οποίος παρουσιάζει κίνδυνο 

για την ασφάλεια υπό ορισµένες ειδικές 

περιστάσεις. 

(18) Τα κράτη µέλη πρέπει να είναι σε 

θέση να λαµβάνουν µέτρα προκειµένου να 

περιορίσουν ή να απαγορεύσουν τη 

διάθεση στην αγορά και τη χρήση 

εξοπλισµού ο οποίος παρουσιάζει κίνδυνο 

για την ασφάλεια υπό ορισµένες ειδικές 

περιστάσεις, περιλαµβανοµένης της 
περίπτωσης που ο εξοπλισµός 
συµµορφούται µε την οδηγία 2008/68/ΕΚ 
και την παρούσα οδηγία. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση Οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (18a) Η Επιτροπή πρέπει να εκπονήσει 
ειδικές κατευθυντήριες γραµµές 
προκειµένου να διευκολυνθεί η πρακτική 
εφαρµογή των τεχνικών διατάξεων της 
παρούσας οδηγίας, λαµβάνοντας υπόψη 
τα αποτελέσµατα της ανταλλαγής 
εµπειριών όπως προβλέπεται στα άρθρα 
28 και 29. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 19 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Τα µέτρα που απαιτούνται για την 
εφαρµογή της παρούσας οδηγίας πρέπει 
να θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση 
1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης 

∆ιαγράφεται 
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Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των 
όρων άσκησης των εκτελεστικών 
αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην 
Επιτροπή. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 20 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(20) Ειδικότερα, η Επιτροπή πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να προσαρµόζει τα 
παραρτήµατα στην επιστηµονική και 
τεχνική πρόοδο. ∆εδοµένου ότι τα µέτρα 
αυτά είναι γενικής εµβέλειας και είναι 
σχεδιασµένα για την τροποποίηση µη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας, µεταξύ άλλων, µε τη 
συµπλήρωσή της µε νέα µη ουσιώδη 
στοιχεία, πρέπει να υιοθετούνται 
σύµφωνα µε την κανονιστική διαδικασία 
µε έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 5α 
της απόφασης 1999/468/ΕΚ. 

(20) Η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί 
να εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις 
σύµφωνα µε το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, σε 
σχέση µε ορισµένες προσαρµογές των 
παραρτηµάτων. Έχει ιδιαίτερη σηµασία 
να διενεργεί η Επιτροπή τις δέουσες 
διαβουλεύσεις κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της 
µεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εµπειρογνωµόνων. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (21α) Σύµφωνα µε την παράγραφο 34 της 
∆ιοργανικής Συµφωνίας για τη βελτίωση 
της νοµοθεσίας, τα κράτη µέλη 
ενθαρρύνονται να εκπονήσουν, για 
λογαριασµό τους και προς το συµφέρον 
της Ένωσης, τους δικούς τους πίνακες 
που στο µέτρο του δυνατού, θα 
απεικονίζουν τη συσχέτιση της παρούσας 
οδηγίας µε τα µέτρα που έλαβαν για τη 
µεταφορά της στο εθνικό δίκαιο, και να 
δηµοσιοποιήσουν τους πίνακες αυτούς. 
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Τροπολογία  10 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) το µεταφερόµενο εξοπλισµό υπό πίεση, 

όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, 

ο οποίος φέρει τα σήµατα συµµόρφωσης 

που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία ή 

στις οδηγίες 84/525/ΕΟΚ, 84/526/ΕΟΚ, 

84/527/ΕΟΚ ή 99/36/ΕΚ, µε σκοπό τους 

περιοδικούς και έκτακτους ελέγχους και τη 

χρήση του· 

β) το µεταφερόµενο εξοπλισµό υπό πίεση, 

όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1, 

ο οποίος φέρει τα σήµατα συµµόρφωσης 

που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία ή 

στις οδηγίες 84/525/ΕΟΚ, 84/526/ΕΟΚ, 

84/527/ΕΟΚ ή 99/36/ΕΚ, µε σκοπό τους 

περιοδικούς, ενδιάµεσους και έκτακτους 
ελέγχους και τη χρήση του· 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) κάθε δοχείο πίεσης, οι στρόφιγγες και 

τα λοιπά εξαρτήµατα κατά περίπτωση, 

όπως ορίζεται στο κεφάλαιο 6.2 των 
παραρτηµάτων της οδηγίας 2008/68/ΕΚ· 

α) κάθε δοχείο πίεσης, οι στρόφιγγες και 

τα λοιπά εξαρτήµατα κατά περίπτωση, 

όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο 6.2 των 
παραρτηµάτων της οδηγίας 2008/68/ΕΚ· 



 

 

 PE439.740/ 6 

 EL 

Τροπολογία  12 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – πρώτο εδάφιο – σηµείο 1 – στοιχείο β 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) δεξαµενές, οχήµατα-

συστοιχίες/βαγόνια-συστοιχίες, 

εµπορευµατοκιβώτια αερίων πολλαπλών 

στοιχείων (MEGCs), οι στρόφιγγες και τα 

λοιπά εξαρτήµατα κατά περίπτωση, όπως 

ορίζεται στο κεφάλαιο 6.8 των 
παραρτηµάτων της οδηγίας 2008/68/ΕΚ· 

όταν ο εξοπλισµός που εµπίπτει στα 

σηµεία α) ή β) χρησιµοποιείται σύµφωνα 

µε τα εν λόγω παραρτήµατα για τη 

µεταφορά αερίων κλάσης 2, εξαιρουµένων 

αερίων ή ειδών µε τους αριθµούς 6 και 7 

στον κωδικό ταξινόµησης, καθώς και για 

τις µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων 

άλλων κλάσεων που προσδιορίζονται στο 

παράρτηµα I της παρούσας οδηγίας· 

β) δεξαµενές, οχήµατα-

συστοιχίες/βαγόνια-συστοιχίες, 

εµπορευµατοκιβώτια αερίων πολλαπλών 

στοιχείων (MEGCs), οι στρόφιγγες και τα 

λοιπά εξαρτήµατα κατά περίπτωση, όπως 

προβλέπεται στο κεφάλαιο 6.8 των 
παραρτηµάτων της οδηγίας 2008/68/ΕΚ· 

όταν ο εξοπλισµός που εµπίπτει στα 

σηµεία α) ή β) χρησιµοποιείται σύµφωνα 

µε τα εν λόγω παραρτήµατα για τη 

µεταφορά αερίων κλάσης 2, εξαιρουµένων 

αερίων ή ειδών µε τους αριθµούς 6 και 7 

στον κωδικό ταξινόµησης, καθώς και για 

τις µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων 

άλλων κλάσεων που προσδιορίζονται στο 

παράρτηµα I της παρούσας οδηγίας· 

 Ο µεταφερόµενος εξοπλισµός υπό πίεση 
θεωρείται ότι περιλαµβάνει φύσιγγες 
αερίου (UN αριθ. 2037) και εξαιρούνται 
τα αερολύµατα (UN αριθ. 1950), τα 
ανοικτά κρυογονικά δοχεία, οι κύλινδροι 
αερίου για αναπνευστικές συσκευές, οι 
πυροσβεστήρες (UN αριθ. 1044), ο 
µεταφερόµενος εξοπλισµός που εξαιρείται 
σύµφωνα µε το σηµείο 1.1.3.2 των 
παραρτηµάτων της οδηγίας 2008/68/ΕΚ 
και ο µεταφερόµενος εξοπλισµός που 
εξαιρείται από τους κανόνες για την 
κατασκευή και τις δοκιµές της 
συσκευασίας σύµφωνα µε τις ειδικές 
διατάξεις της παραγράφου 3.3 των 
παραρτηµάτων της οδηγίας 2008/68/ΕΚ. 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – πρώτο εδάφιο – σηµείο 14 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

14. "οικονοµικοί φορείς": ο 14. "οικονοµικοί φορείς": ο 
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κατασκευαστής, ο εξουσιοδοτηµένος 

αντιπρόσωπος, ο εισαγωγέας και ο 

διανοµέας, ο ιδιοκτήτης ή ο φορέας που 

ενεργεί στο πλαίσιο εµπορικής 

δραστηριότητας, είτε έναντι αντιτίµου είτε 

δωρεάν· 

κατασκευαστής, ο εξουσιοδοτηµένος 

αντιπρόσωπος, ο εισαγωγέας και ο 

διανοµέας, ο ιδιοκτήτης ή ο φορέας που 

ενεργεί στο πλαίσιο εµπορικής 

δραστηριότητας ή δραστηριότητας 
δηµόσιας υπηρεσίας, είτε έναντι αντιτίµου 
είτε δωρεάν· 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – πρώτο εδάφιο – σηµείο 17 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

17. "επαναξιολόγηση της συµµόρφωσης": 

η διαδικασία που κινείται, κατόπιν 

αιτήµατος του ιδιοκτήτη, για την 

επακόλουθη αξιολόγηση της 

συµµόρφωσης του µεταφερόµενου 

εξοπλισµού υπό πίεση που έχει 

κατασκευαστεί και διατεθεί στην αγορά 

πριν από την ηµεροµηνία εφαρµογής της 

οδηγίας 1999/36/ΕΚ· 

17. "επαναξιολόγηση της συµµόρφωσης": 

η διαδικασία που κινείται, κατόπιν 

αιτήµατος του ιδιοκτήτη ή φορέα 
εκµετάλλευσης, για την επακόλουθη 
αξιολόγηση της συµµόρφωσης του 

µεταφερόµενου εξοπλισµού υπό πίεση που 

έχει κατασκευαστεί και διατεθεί στην 

αγορά πριν από την ηµεροµηνία 

εφαρµογής της οδηγίας 1999/36/ΕΚ· 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – πρώτο εδάφιο – σηµείο 18 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 18α. "ενδιάµεσος έλεγχος" νοείται ο 
ενδιάµεσος έλεγχος και οι διαδικασίες 
που τον διέπουν, όπως ορίζεται στα 
παραρτήµατα της οδηγίας 2008/68/ΕΚ· 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – πρώτο εδάφιο – σηµείο 21 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

21. "διαπίστευση": βεβαίωση από εθνικό 

οργανισµό διαπίστευσης ότι ένας 

κοινοποιηµένος οργανισµός πληροί τις 

21. "διαπίστευση": βεβαίωση από εθνικό 

οργανισµό διαπίστευσης ότι ένας 

κοινοποιηµένος οργανισµός πληροί τις 



 

 

 PE439.740/ 8 

 EL 

απαιτήσεις που καθορίζονται στη δεύτερη 

παράγραφο του σηµείου 1.8.6.4 των 
παραρτηµάτων της οδηγίας 2008/68/ΕΚ· 

απαιτήσεις που καθορίζονται στη δεύτερη 

παράγραφο του σηµείου 1.8.6.8 των 
παραρτηµάτων της οδηγίας 2008/68/ΕΚ· 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – δεύτερο εδάφιο 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο µεταφερόµενος εξοπλισµός υπό πίεση 
θεωρείται ότι περιλαµβάνει φύσιγγες 
αερίου (UN αριθ. 2037) και εξαιρούνται 
τα αερολύµατα (UN αριθ. 1950), τα 
ανοικτά κρυογονικά δοχεία, οι κύλινδροι 
αερίου για αναπνευστικές συσκευές, οι 
πυροσβεστήρες (UN αριθ. 1044), ο 
µεταφερόµενος εξοπλισµός που εξαιρείται 
σύµφωνα µε το σηµείο 1.1.3.2 των 
παραρτηµάτων της οδηγίας 2008/68/ΕΚ 
και ο µεταφερόµενος εξοπλισµός που 
εξαιρείται από τους κανόνες για την 
κατασκευή και τις δοκιµές της 
συσκευασίας σύµφωνα µε τις ειδικές 
διατάξεις της παραγράφου 3.3 των 
παραρτηµάτων της οδηγίας 2008/68/ΕΚ. 

∆ιαγράφεται 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν 

λόγο να πιστεύουν ότι ο µεταφερόµενος 

εξοπλισµός υπό πίεση που έχουν διαθέσει 

στην αγορά δεν συµµορφώνεται µε τα 

παραρτήµατα της οδηγίας 2008/68/ΕΚ και 
την παρούσα οδηγία λαµβάνουν αµέσως τα 

αναγκαία διορθωτικά µέτρα για να 

εξασφαλίσουν τη συµµόρφωση του 

µεταφερόµενου εξοπλισµού υπό πίεση, για 

να τον αποσύρουν ή να τον ανακαλέσουν, 

κατά περίπτωση. Περαιτέρω, όταν ο 

µεταφερόµενος εξοπλισµός υπό πίεση 

παρουσιάζει κίνδυνο, οι κατασκευαστές 

4. Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν 

λόγο να πιστεύουν ότι ο µεταφερόµενος 

εξοπλισµός υπό πίεση που έχουν διαθέσει 

στην αγορά δεν συµµορφώνεται µε τα 

παραρτήµατα της οδηγίας 2008/68/ΕΚ ή 
την παρούσα οδηγία λαµβάνουν αµέσως τα 

αναγκαία διορθωτικά µέτρα για να 

εξασφαλίσουν τη συµµόρφωση του 

µεταφερόµενου εξοπλισµού υπό πίεση, για 

να τον αποσύρουν ή να τον ανακαλέσουν, 

κατά περίπτωση. Περαιτέρω, όταν ο 

µεταφερόµενος εξοπλισµός υπό πίεση 

παρουσιάζει κίνδυνο, οι κατασκευαστές 
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ενηµερώνουν αµέσως σχετικά τις αρµόδιες 

εθνικές αρχές των κρατών µελών στα 

οποία κατέστησαν διαθέσιµο το 

µεταφερόµενο εξοπλισµό υπό πίεση και 

παραθέτουν λεπτοµέρειες, ιδίως για τη µη 

συµµόρφωση και τα τυχόν διορθωτικά 

µέτρα που ελήφθησαν. 

ενηµερώνουν αµέσως σχετικά τις αρµόδιες 

εθνικές αρχές των κρατών µελών στα 

οποία κατέστησαν διαθέσιµο το 

µεταφερόµενο εξοπλισµό υπό πίεση και 

παραθέτουν λεπτοµέρειες, ιδίως για τη µη 

συµµόρφωση και τα τυχόν διορθωτικά 

µέτρα που ελήφθησαν. 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 

παράγραφος 1 και η κατάρτιση του 
τεχνικού φακέλου δεν ανατίθενται σε 

εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο. 

Οι υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 

παράγραφοι 1 και 2 και η κατάρτιση του 
τεχνικού φακέλου δεν ανατίθενται σε 

εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο. 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) να τηρεί τον τεχνικό φάκελο στη 

διάθεση των εθνικών εποπτικών αρχών για 

περίοδο τουλάχιστον 20 ετών από την 
ηµεροµηνία κατασκευής του 
µεταφερόµενου εξοπλισµού υπό πίεση· 

α) να τηρεί τον τεχνικό φάκελο στη 

διάθεση των εθνικών εποπτικών αρχών για 

περίοδο τουλάχιστον που προβλέπεται στα 
παραρτήµατα της οδηγίας 2008/68/ΕΚ 
για τους κατασκευαστές· 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 6 – παράγραφος 6 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Οι εισαγωγείς διατηρούν, για περίοδο 

τουλάχιστον 20 ετών από την ηµεροµηνία 
κατασκευής του µεταφερόµενου 
εξοπλισµού υπό πίεση, αντίγραφο του 
τεχνικού φακέλου στη διάθεση των 

εποπτικών αρχών της αγοράς και 

εξασφαλίζουν ότι ο τεχνικός φάκελος 

6. Οι εισαγωγείς διατηρούν, για περίοδο 

τουλάχιστον που προβλέπεται στα 
παραρτήµατα της οδηγίας 2008/68/ΕΚ 
για τους κατασκευαστές, αντίγραφο του 
τεχνικού φακέλου στη διάθεση των 

εποπτικών αρχών της αγοράς και 

εξασφαλίζουν ότι ο τεχνικός φάκελος 
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µπορεί να καταστεί διαθέσιµος στις εν 

λόγω αρχές, κατόπιν αιτήµατός τους. 

µπορεί να καταστεί διαθέσιµος στις εν 

λόγω αρχές, κατόπιν αιτήµατός τους. 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όταν ο διανοµέας θεωρεί ή έχει λόγους να 

πιστεύει ότι ο µεταφερόµενος εξοπλισµός 

υπό πίεση δεν συµµορφώνεται µε τα 

παραρτήµατα της οδηγίας 2008/68/ΕΚ ή 

την παρούσα οδηγία, τότε µπορεί να 

καθιστά διαθέσιµο το µεταφερόµενο 

εξοπλισµό υπό πίεση στην αγορά µόνο 

κατόπιν συµµόρφωσής του. Περαιτέρω, ο 

διανοµέας ενηµερώνει επίσης τον 

κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα σχετικά, 

καθώς και τις εποπτικές αρχές της αγοράς, 

όταν ο µεταφερόµενος εξοπλισµός υπό 

πίεση παρουσιάζει κίνδυνο. 

Όταν ο διανοµέας θεωρεί ή έχει λόγους να 

πιστεύει ότι ο µεταφερόµενος εξοπλισµός 

υπό πίεση δεν συµµορφώνεται µε τα 

παραρτήµατα της οδηγίας 2008/68/ΕΚ ή 

µε την παρούσα οδηγία, τότε µπορεί να 
καθιστά διαθέσιµο το µεταφερόµενο 

εξοπλισµό υπό πίεση στην αγορά µόνο 

κατόπιν συµµόρφωσής του. Περαιτέρω, ο 

διανοµέας ενηµερώνει επίσης τον 

κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα σχετικά, 

καθώς και τις εποπτικές αρχές της αγοράς, 

όταν ο µεταφερόµενος εξοπλισµός υπό 

πίεση παρουσιάζει κίνδυνο. 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Το άρθρο αυτό δεν εφαρµόζεται 
στους µεµονωµένους ιδιώτες που 
προτίθενται να χρησιµοποιήσουν ή 
χρησιµοποιούν µεταφερόµενο εξοπλισµό 
υπό πίεση για προσωπική ή οικιακή 
χρήση, για αναψυχή ή στο πλαίσιο 
αθλητικών δραστηριοτήτων. 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 11 – εισαγωγικό µέρος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι οικονοµικοί φορείς, κατόπιν αιτήµατος Οι οικονοµικοί φορείς, κατόπιν αιτήµατος 
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των εποπτικών αρχών της αγοράς, 

αναφέρουν στις εν λόγω αρχές την 

ταυτότητα των κάτωθι για την περίοδο που 
προσδιορίζεται στα παραρτήµατα της 
οδηγίας 2008/68/ΕΚ. 

των εποπτικών αρχών της αγοράς, 

αναφέρουν στις εν λόγω αρχές την 

ταυτότητα των κάτωθι για µια περίοδο 10 
τουλάχιστον ετών. 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο αναφερόµενος στο άρθρο 1 

παράγραφος 2 στοιχείο α) µεταφερόµενος 

εξοπλισµός υπό πίεση πρέπει να ικανοποιεί 

τις σχετικές απαιτήσεις περί αξιολόγησης 

της συµµόρφωσης, των περιοδικών και 

έκτακτων ελέγχων που ορίζονται στα 

παραρτήµατα της οδηγίας 2008/68/ΕΚ και 

τα κεφάλαια 3 και 4 της παρούσας οδηγίας. 

1. Ο αναφερόµενος στο άρθρο 1 

παράγραφος 2 στοιχείο α) µεταφερόµενος 

εξοπλισµός υπό πίεση πρέπει να ικανοποιεί 

τις σχετικές απαιτήσεις περί αξιολόγησης 

της συµµόρφωσης, των περιοδικών, 

ενδιάµεσων και έκτακτων ελέγχων που 
ορίζονται στα παραρτήµατα της οδηγίας 

2008/68/ΕΚ και τα κεφάλαια 3 και 4 της 

παρούσας οδηγίας. 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ο αναφερόµενος στο άρθρο 1 

παράγραφος 2 στοιχείο β) µεταφερόµενος 

εξοπλισµός υπό πίεση πρέπει να ικανοποιεί 

τις προδιαγραφές της τεκµηρίωσης 

σύµφωνα µε την οποία κατασκευάσθηκε ο 

εξοπλισµός. Ο εξοπλισµός υπόκειται σε 

περιοδικούς και έκτακτους ελέγχους, 

καθώς και στις απαιτήσεις των κεφαλαίων 

3 και 4 της παρούσας οδηγίας. 

2. Ο αναφερόµενος στο άρθρο 1 

παράγραφος 2 στοιχείο β) µεταφερόµενος 

εξοπλισµός υπό πίεση πρέπει να ικανοποιεί 

τις προδιαγραφές της τεκµηρίωσης 

σύµφωνα µε την οποία κατασκευάσθηκε ο 

εξοπλισµός. Ο εξοπλισµός υπόκειται σε 

περιοδικούς, ενδιάµεσους και έκτακτους 
ελέγχους, σύµφωνα µε τα παραρτήµατα 
της οδηγίας 2008/68/ΕΚ καθώς και στις 
απαιτήσεις των κεφαλαίων 3 και 4 της 

παρούσας οδηγίας. 
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Τροπολογία  27 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Τα πιστοποιητικά αξιολόγησης της 

συµµόρφωσης και τα πιστοποιητικά 

επαναξιολόγησης της συµµόρφωσης, 

καθώς και οι εκθέσεις περιοδικών και 

έκτακτων ελέγχων που εκδίδονται από 

κοινοποιηµένο οργανισµό ισχύουν σε όλα 

τα κράτη µέλη. 

3. Τα πιστοποιητικά αξιολόγησης της 

συµµόρφωσης και τα πιστοποιητικά 

επαναξιολόγησης της συµµόρφωσης, 

καθώς και οι εκθέσεις περιοδικών 

ενδιάµεσων και έκτακτων ελέγχων που 
εκδίδονται από κοινοποιηµένο οργανισµό 

ισχύουν σε όλα τα κράτη µέλη. 

Για τα αποσυναρµολογούµενα µέρη του 

µεταφερόµενου εξοπλισµού υπό πίεση 

µπορεί να διενεργηθεί ξεχωριστή 

αξιολόγηση της συµµόρφωσης. 

Για τα αποσυναρµολογούµενα µέρη του 

πολλαπλών χρήσεων µεταφερόµενου 
εξοπλισµού υπό πίεση µπορεί να 

διενεργηθεί ξεχωριστή αξιολόγηση της 

συµµόρφωσης. 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 14 – παράγραφος 6 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Τα αποσυναρµολογούµενα µέρη, η 

λειτουργία των οποίων συνδέεται άµεσα µε 

την ασφάλεια, φέρουν σήµανση π. 

6. Τα αποσυναρµολογούµενα µέρη του 
πολλαπλών χρήσεων µεταφερόµενου 
εξοπλισµού υπό πίεση, η λειτουργία των 
οποίων συνδέεται άµεσα µε την ασφάλεια, 

φέρουν σήµανση π. 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 15 – παράγραφος 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η σήµανση π τοποθετείται ώστε να είναι 

εµφανής, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη στο 

µεταφερόµενο εξοπλισµό υπό πίεση ή στην 

πινακίδα των δεδοµένων του, καθώς και 

στα αποσυναρµολογούµενα µέρη του 

µεταφερόµενου εξοπλισµού υπό πίεση, η 

λειτουργία των οποίων συνδέεται άµεσα µε 

4. Η σήµανση π τοποθετείται ώστε να είναι 

εµφανής, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη στο 

µεταφερόµενο εξοπλισµό υπό πίεση ή στην 

πινακίδα των δεδοµένων του, καθώς και 

στα αποσυναρµολογούµενα µέρη του 

πολλαπλών χρήσεων µεταφερόµενου 
εξοπλισµού υπό πίεση, η λειτουργία των 
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την ασφάλεια. οποίων συνδέεται άµεσα µε την ασφάλεια. 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 15 – παράγραφος 5 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Η σήµανση π τοποθετείται προτού 

διατεθεί στην αγορά ο νέος µεταφερόµενος 

εξοπλισµός υπό πίεση ή τα 

αποσυναρµολογούµενα µέρη του, η 

λειτουργία των οποίων συνδέεται άµεσα µε 

την ασφάλεια. 

5. Η σήµανση π τοποθετείται προτού 

διατεθεί στην αγορά ο νέος µεταφερόµενος 

εξοπλισµός υπό πίεση ή τα 

αποσυναρµολογούµενα µέρη του 

πολλαπλών χρήσεων εξοπλισµού, η 
λειτουργία των οποίων συνδέεται άµεσα µε 

την ασφάλεια. 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 15 – παράγραφος 7 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Η σήµανση της ηµεροµηνίας του 

περιοδικού ελέγχου συνοδεύεται από τον 

αριθµό αναγνώρισης του κοινοποιηµένου 

οργανισµού ο οποίος είναι αρµόδιος για 

τον περιοδικό έλεγχο. 

7. Η σήµανση της ηµεροµηνίας του 

περιοδικού ελέγχου ή όπου χρειάζεται, 
του ενδιάµεσου ελέγχου συνοδεύεται από 
τον αριθµό αναγνώρισης του 

κοινοποιηµένου οργανισµού ο οποίος είναι 

αρµόδιος για τον περιοδικό έλεγχο. 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) των δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε 

την αξιολόγηση της συµµόρφωσης και την 

επαναξιολόγηση της συµµόρφωσης· 

α) των δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε 

την αξιολόγηση της συµµόρφωσης, τους 
περιοδικούς, ενδιάµεσους και έκτακτους 
ελέγχους και την επαναξιολόγηση της 
συµµόρφωσης· 
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Τροπολογία  33 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) των διαδικασιών που σχετίζονται µε το 

σηµείο α) ανωτέρω, 
συµπεριλαµβανοµένων των περιοδικών 
και έκτακτων ελέγχων και της 
επαναξιολόγησης της συµµόρφωσης· 

β) των διαδικασιών που σχετίζονται µε το 

σηµείο α) ανωτέρω· 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Στην κοινοποίηση περιλαµβάνονται όλες 
οι λεπτοµέρειες για τις δραστηριότητες 
αξιολόγησης της συµµόρφωσης, τις 
δραστηριότητες περιοδικών και 
έκτακτων ελέγχων, τις διαδικασίες που 
εφαρµόζονται, το συγκεκριµένο 
µεταφερόµενο εξοπλισµό υπό πίεση και 
τη σχετική βεβαίωση επάρκειας. 

3. Στην κοινοποίηση περιλαµβάνονται οι 
πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του 
άρθρου 21, παράγραφος 2. 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι κοινοποιηµένοι οργανισµοί 

διενεργούν αξιολογήσεις της 

συµµόρφωσης, περιοδικούς και έκτακτους 

ελέγχους σύµφωνα µε τους όρους της 

κοινοποίησής τους και τις διαδικασίες 

αξιολόγησης της συµµόρφωσης που 
αναφέρονται στα παραρτήµατα της 

οδηγίας 2008/68/ΕΚ. 

1. Οι κοινοποιηµένοι οργανισµοί 

διενεργούν αξιολογήσεις της 

συµµόρφωσης, περιοδικούς, ενδιάµεσους 
και έκτακτους ελέγχους σύµφωνα µε τους 

όρους της κοινοποίησής τους και τις 

διαδικασίες που αναφέρονται στα 

παραρτήµατα της οδηγίας 2008/68/ΕΚ. 
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Τροπολογία  36 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) τυχόν αίτηµα για ενηµέρωση που 

έλαβαν από τις εποπτικές αρχές της αγοράς 

σχετικά µε τις δραστηριότητες 
αξιολόγησης της συµµόρφωσης· 

γ) τυχόν αίτηµα για ενηµέρωση σχετικά µε 
τις ασκηθείσες δραστηριότητες που 
έλαβαν από τις εποπτικές αρχές της 

αγοράς· 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) κατόπιν αιτήµατος, τις δραστηριότητες 

αξιολόγησης της συµµόρφωσης που 
εκτελούν στο πλαίσιο της κοινοποίησής 

τους και οποιαδήποτε άλλη 

δραστηριότητα, συµπεριλαµβανοµένων 

των διασυνοριακών δραστηριοτήτων και 

υπεργολαβιών. 

δ) κατόπιν αιτήµατος, τις δραστηριότητες 

που εκτελούν στο πλαίσιο της 

κοινοποίησής τους και οποιαδήποτε άλλη 

δραστηριότητα, συµπεριλαµβανοµένων 

των διασυνοριακών δραστηριοτήτων και 

υπεργολαβιών. 

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 27 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι κοινοποιηµένοι οργανισµοί παρέχουν 

στους άλλους κοινοποιηµένους δυνάµει 

της παρούσας οδηγίας οργανισµούς που 

διεξάγουν παρόµοιες δραστηριότητες 

αξιολόγησης της συµµόρφωσης, 

περιοδικούς και έκτακτους ελέγχους και 

καλύπτουν τον ίδιο µεταφερόµενο 

εξοπλισµό υπό πίεση, τις σχετικές 

πληροφορίες για ζητήµατα που αφορούν τα 

αρνητικά και, κατόπιν αιτήµατος, τα 

θετικά αποτελέσµατα αξιολόγησης της 

συµµόρφωσης. 

2. Οι κοινοποιηµένοι οργανισµοί παρέχουν 

στους άλλους κοινοποιηµένους δυνάµει 

της παρούσας οδηγίας οργανισµούς που 

διεξάγουν παρόµοιες δραστηριότητες 

αξιολόγησης της συµµόρφωσης, 

περιοδικούς, ενδιάµεσους και έκτακτους 
ελέγχους και καλύπτουν τον ίδιο 

µεταφερόµενο εξοπλισµό υπό πίεση, τις 

σχετικές πληροφορίες για ζητήµατα που 

αφορούν τα αρνητικά και, κατόπιν 

αιτήµατος, τα θετικά αποτελέσµατα 

αξιολόγησης της συµµόρφωσης. 
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Τροπολογία  39 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 28 – εισαγωγικό µέρος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή µεριµνά για την ανταλλαγή 

εµπειριών µεταξύ των εθνικών αρχών των 

κρατών µελών που είναι αρµόδιες για: 

Η Επιτροπή µεριµνά για την ανταλλαγή 

εµπειριών µεταξύ των εθνικών αρχών των 

κρατών µελών που είναι αρµόδιες βάσει 
της παρούσας οδηγίας για: 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Εάν, κατά την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας του άρθρου 30 παράγραφοι 3 

και 4, διατυπωθούν αντιρρήσεις για ένα 

εθνικό µέτρο που έχει λάβει ένα κράτος 

µέλος ή εάν η Επιτροπή θεωρήσει ότι το 

εθνικό µέτρο είναι αντίθετο µε την 
κοινοτική νοµοθεσία, η Επιτροπή 
διαβουλεύεται αµελλητί µε τα κράτη µέλη 

και τον(-ους) σχετικό(-ούς) οικονοµικό(-

ούς) φορέα(-είς) και διενεργεί αξιολόγηση 

του εθνικού µέτρου. Βάσει των 

αποτελεσµάτων αυτής της αξιολόγησης, η 

Επιτροπή εκδίδει απόφαση, αναφέροντας 

κατά πόσο το µέτρο είναι δικαιολογηµένο 

ή όχι. 

1. Εάν, κατά την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας του άρθρου 30 παράγραφοι 3 

και 4, διατυπωθούν αντιρρήσεις για ένα 

εθνικό µέτρο που έχει λάβει ένα κράτος 

µέλος ή εάν η Επιτροπή θεωρήσει ότι το 

εθνικό µέτρο είναι αντίθετο µε µια νοµικά 
δεσµευτική πράξη της Ένωσης, η 
Επιτροπή διαβουλεύεται αµελλητί µε τα 

κράτη µέλη και τον(-ους) σχετικό(-ούς) 

οικονοµικό(-ούς) φορέα(-είς) και διενεργεί 

αξιολόγηση του εθνικού µέτρου. Βάσει 

των αποτελεσµάτων αυτής της 

αξιολόγησης, η Επιτροπή εκδίδει 

απόφαση, αναφέροντας κατά πόσο το 

µέτρο είναι δικαιολογηµένο ή όχι. 

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) η σήµανση π έχει τοποθετηθεί κατά 

παράβαση του άρθρου 12, του άρθρου 13 ή 
του άρθρου 14· 

α) η σήµανση π έχει τοποθετηθεί κατά 

παράβαση του άρθρου 12, του άρθρου 13, 
του άρθρου 14 ή του άρθρου 15· 

 



 

 

 PE439.740/ 17 

 EL 

Τροπολογία  42 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) οι απαιτήσεις των παραρτηµάτων της 

οδηγίας 2008/68/ΕΚ δεν έχουν τηρηθεί. 

δ) οι απαιτήσεις των παραρτηµάτων της 

οδηγίας 2008/68/ΕΚ και η παρούσα 
οδηγία δεν έχουν τηρηθεί. 

 

Τροπολογία  43 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 35 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή δύναται να προσαρµόσει τα 
παραρτήµατα της παρούσας οδηγίας στην 
επιστηµονική και τεχνική πρόοδο, ιδίως 

λαµβάνοντας υπόψη τις τροποποιήσεις των 

παραρτηµάτων της οδηγίας 2008/68/ΕΚ. 

Τα εν λόγω µέτρα, τα οποία αποσκοπούν 
στην τροποποίηση µη ουσιωδών 
στοιχείων της παρούσας οδηγίας, µεταξύ 
άλλων διά της συµπλήρωσής της, 
θεσπίζονται σύµφωνα µε την κανονιστική 
διαδικασία µε έλεγχο η οποία αναφέρεται 
στο άρθρο 36 παράγραφος 2. 

Η Επιτροπή δύναται να εγκρίνει κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις σύµφωνα µε το 
άρθρο 290 της ΣΛΕΕ όσον αφορά τις 
προσαρµογές των παραρτηµάτων της 
παρούσας οδηγίας στην επιστηµονική και 

τεχνική πρόοδο, ιδίως λαµβάνοντας υπόψη 

τις τροποποιήσεις των παραρτηµάτων της 

οδηγίας 2008/68/ΕΚ. 

 Για τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που 
αναφέρονται στο παρόν άρθρο 
εφαρµόζονται οι διαδικασίες που 
προβλέπονται στα άρθρα 36, 36α και 36β. 

 

Τροπολογία  44 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 36 – τίτλος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Επιτροπή Εξουσιοδότηση 
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Τροπολογία  45 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 36 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την 
επιτροπή για τη µεταφορά επικίνδυνων 
εµπορευµάτων η οποία συστάθηκε 
δυνάµει του άρθρου 9 της οδηγίας 
2008/68/ΕΚ. 

1. Οι εξουσίες έγκρισης πράξεων κατ' 
εξουσιοδότηση που αναφέρονται στο 
άρθρο 35 εκχωρούνται στην Επιτροπή επ' 
αόριστον. 

 

Τροπολογία  46 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 36 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Όταν γίνεται παραποµπή στην 
παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται το 
άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4 και το 
άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, 
τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 
αυτής. 

2. Μόλις εγκρίνει µια κατ' εξουσιοδότηση 
πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συµβούλιο. 

Τα χρονικά όρια που προβλέπονται στο 
άρθρο 5α παράγραφος 3 στοιχείο γ) και 
παράγραφος 4 στοιχεία β) και ε) της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ είναι διάρκειας 
ενός µηνός, ενός µηνός και δύο µηνών 
αντιστοίχως. 

 

 

Τροπολογία  47 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 36 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Οι εξουσίες έγκρισης κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων εκχωρούνται 
στην Επιτροπή υπό τους όρους που 
προβλέπουν τα άρθρα 36α και 36β. 
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Τροπολογία  48 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 36 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 36α 

 Ανάκληση της εξουσιοδότησης 

 1. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 35 µπορεί να ανακληθεί ανά πάσα 
στιγµή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή 
το Συµβούλιο. 

 2. Το θεσµικό όργανο που έχει κινήσει 
εσωτερική διαδικασία για να αποφασιστεί 
εάν και κατά πόσο θα ανακληθεί η 
εξουσιοδότηση προσπαθεί να ενηµερώσει 
το άλλο θεσµικό όργανο και την 
Επιτροπή εντός ευλόγου χρονικού 
διαστήµατος πριν από τη λήψη της 
τελικής απόφασης, αναφέροντας τις 
εκχωρηθείσες εξουσίες που θα 
µπορούσαν να ανακληθούν και τους 
πιθανούς λόγους για την ανάκληση.. 

 3. Η απόφαση της ανάκλησης περατώνει 
την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται 
στην εν λόγω απόφαση. Η απόφαση 
ισχύει αµέσως ή σε µεταγενέστερη 
καθοριζόµενη ηµεροµηνία. ∆εν θίγει το 
κύρος των κατ'εξουσιοδότηση πράξεων 
που είναι ήδη σε ισχύ. ∆ηµοσιεύεται στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

 

Τροπολογία  49 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 36 β (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 36β 

 ∆ιατύπωση αντιρρήσεων για κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις 

 1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συµβούλιο µπορούν να διατυπώσουν 
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αντιρρήσεις για κατ' εξουσιοδότηση 
πράξη εντός τριών µηνών από την 
ηµεροµηνία κοινοποίησης.  

 Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συµβουλίου, η 
περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο 
µήνες.  

 2. Εάν, κατά τη λήξη της περιόδου αυτής, 
δεν έχουν διατυπωθεί αντιρρήσεις τόσο 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και 
από το Συµβούλιο σχετικά µε την κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη, η εν λόγω πράξη 
δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα 
και τίθεται σε ισχύ την ηµεροµηνία που 
αναφέρεται εκεί. 

 Η κατ' εξουσιοδότηση πράξη µπορεί να 
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τεθεί σε 
ισχύ πριν από τη λήξη αυτής της 
περιόδου εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συµβούλιο ενηµερώσουν την 
Επιτροπή για την πρόθεσή τους να µην 
εγείρουν αντιρρήσεις.  

 3. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συµβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις για 
κατ' εξουσιοδότηση πράξη, η εν λόγω 
πράξη δεν τίθεται σε ισχύ. Το θεσµικό 
όργανο που προβάλλει αντιρρήσεις 
εκθέτει τους λόγους για τους οποίους 
αντιτίθεται στην κατ' εξουσιοδότηση 
πράξη. 

 

Τροπολογία  50 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 38 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα πιστοποιητικά έγκρισης ΕΟΚ για το 

µεταφερόµενο εξοπλισµό υπό πίεση που 

εκδόθηκαν δυνάµει των οδηγιών 

84/525/ΕΟΚ, 84/526/ΕΟΚ και 

84/527/ΕΟΚ και τα πιστοποιητικά 

εξέτασης τύπου ΕΚ που εκδόθηκαν 

δυνάµει της οδηγίας 1999/36/ΕΚ 

αναγνωρίζονται ως ισοδύναµα προς τα 

1. Τα πιστοποιητικά έγκρισης ΕΟΚ για το 

µεταφερόµενο εξοπλισµό υπό πίεση που 

εκδόθηκαν δυνάµει των οδηγιών 

84/525/ΕΟΚ, 84/526/ΕΟΚ και 

84/527/ΕΟΚ και τα πιστοποιητικά 

εξέτασης τύπου ΕΚ που εκδόθηκαν 

δυνάµει της οδηγίας 1999/36/ΕΚ 

αναγνωρίζονται ως ισοδύναµα προς τα 
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πιστοποιητικά έγκρισης τύπου που 

αναφέρονται στα παραρτήµατα της 

οδηγίας 2008/68/ΕΚ. 

πιστοποιητικά έγκρισης τύπου που 

αναφέρονται στα παραρτήµατα της 

οδηγίας 2008/68/ΕΚ και υπόκεινται στις 
διατάξεις περί χρονικά περιορισµένης 
αναγνώρισης των εγκρίσεων τύπου που 
περιλαµβάνονται στα παραρτήµατα αυτά. 

 

Τροπολογία  51 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 38 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 38α 

 Υποχρεώσεις των κρατών µελών 

 Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα δέοντα 
µέτρα προκειµένου να εξασφαλίζεται η 
συµµόρφωση των ενδιαφεροµένων 
φορέων µε τις διατάξεις των Κεφαλαίων 
2 και 5. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν 
επίσης τη λήψη των αναγκαίων µέτρων 
εφαρµογής όσον αφορά τα άρθρα 12-15 
του Κεφαλαίου 3. 

 

Τροπολογία  52 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 39 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις 

νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 

διατάξεις που είναι αναγκαίες για να 

συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία το 

αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2011. Τα 

κράτη µέλη ανακοινώνουν αµέσως στην 

Επιτροπή το κείµενο των εν λόγω 

διατάξεων και έναν πίνακα αντιστοιχίας 
µεταξύ των διατάξεων αυτών και της 
παρούσας οδηγίας. 

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις 

νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 

διατάξεις που είναι αναγκαίες για να 

συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία το 

αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2011. Τα 

κράτη µέλη ανακοινώνουν αµέσως στην 

Επιτροπή το κείµενο των εν λόγω 

διατάξεων. 

 



 

 

 PE439.740/ 22 

 EL 

Τροπολογία  53 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα Ι – Αριθµός UN 1790 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Υ∆ΡΟΦΘΟΡΙΚΟ ΟΞΥ, ∆ΙΑΛΥΜΑ, ΜΕ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 85% 

Υ∆ΡΟΦΘΟΡΙΚΟ ΟΞΥ 

Υ∆ΡΟΦΘΟΡΙΚΟ ΟΞΥ, ΜΕ 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 85% 

Υ∆ΡΟΦΘΟΡΙΟ 

 

Τροπολογία  54 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα ΙΙΙ – σηµείο 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Στο παρόν παράρτηµα καθορίζεται η 

µέθοδος µε την οποία εξασφαλίζεται ότι ο 

αναφερόµενος στο άρθρο 1 παράγραφος 2 

στοιχείο γ) µεταφερόµενος εξοπλισµός υπό 

πίεση που κατασκευάστηκε και τέθηκε σε 

λειτουργία πριν από την ηµεροµηνία 

εφαρµογής της οδηγίας 1999/36/ΕΚ 

συµµορφώνεται µε τις σχετικές διατάξεις 

των παραρτηµάτων της οδηγίας 

2008/68/ΕΚ, όπως ισχύουν τη στιγµή της 

επαναξιολόγησης. 

1. Στο παρόν παράρτηµα καθορίζεται η 

µέθοδος µε την οποία εξασφαλίζεται ότι ο 

αναφερόµενος στο άρθρο 1 παράγραφος 2 

στοιχείο γ) µεταφερόµενος εξοπλισµός υπό 

πίεση που κατασκευάστηκε και τέθηκε σε 

λειτουργία πριν από την ηµεροµηνία 

εφαρµογής της οδηγίας 1999/36/ΕΚ 

συµµορφώνεται µε τις σχετικές διατάξεις 

των παραρτηµάτων της οδηγίας 

2008/68/ΕΚ και τις σχετικές διατάξεις 
της παρούσας οδηγίας, όπως ισχύουν τη 
στιγµή της επαναξιολόγησης. 

 

Τροπολογία  55 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα ΙΙΙ – σηµείο 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ο ιδιοκτήτης ή ο εξουσιοδοτηµένος 
αντιπρόσωπος του ο οποίος είναι 
εγκατεστηµένος στην Κοινότητα ή ο 
κάτοχος οφείλουν να θέσουν στη διάθεση 
ενός κοινοποιηµένου οργανισµού που 

συµµορφώνεται µε το πρότυπο EN 

ISO/IEC 17020:2004 τύπου A τις 

πληροφορίες που αφορούν το 

µεταφερόµενο εξοπλισµό υπό πίεση οι 

οποίες επιτρέπουν τη σαφή αναγνώρισή 

2. Ο ιδιοκτήτης ή ο φορέας 
εκµετάλλευσης οφείλουν να θέσουν στη 
διάθεση ενός κοινοποιηµένου οργανισµού 

που συµµορφώνεται µε το πρότυπο EN 

ISO/IEC 17020:2004 τύπου A και είναι 
κοινοποιηµένος για επαναξιολόγηση της 
συµµόρφωσης τις πληροφορίες που 
αφορούν το µεταφερόµενο εξοπλισµό υπό 

πίεση οι οποίες επιτρέπουν τη σαφή 

αναγνώρισή του από τον εν λόγω 
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του από τον εν λόγω οργανισµό 

(καταγωγή, κανόνες που εφαρµόστηκαν 

κατά το σχεδιασµό και, όσον αφορά τους 

κυλίνδρους ακετυλενίου, ενδείξεις για την 

πορώδη µάζα). Στα στοιχεία 

περιλαµβάνονται, κατά περίπτωση, τυχόν 

επιβαλλόµενοι περιορισµοί χρήσης και οι 

σηµειώσεις που αφορούν τις τυχόν ζηµίες 

ή τις τυχόν διεξαχθείσες επισκευές. 

οργανισµό (καταγωγή, κανόνες που 

εφαρµόστηκαν κατά το σχεδιασµό και, 

όσον αφορά τους κυλίνδρους ακετυλενίου, 

ενδείξεις για την πορώδη µάζα). Στα 

στοιχεία περιλαµβάνονται, κατά 

περίπτωση, τυχόν επιβαλλόµενοι 

περιορισµοί χρήσης και οι σηµειώσεις που 

αφορούν τις τυχόν ζηµίες ή τις τυχόν 

διεξαχθείσες επισκευές. 

 

Τροπολογία  56 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα ΙΙΙ – σηµείο 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός τύπου A 

αξιολογεί κατά πόσο ο µεταφερόµενος 

εξοπλισµός υπό πίεση παρουσιάζει 

τουλάχιστον τον ίδιο βαθµό ασφάλειας 

όπως και ο αναφερόµενος στα 

παραρτήµατα της οδηγίας 2008/68/ΕΚ 

µεταφερόµενος εξοπλισµός υπό πίεση. Η 

αξιολόγηση διενεργείται βάσει των 

πληροφοριών που παράγονται σύµφωνα µε 

το σηµείο 2 και, κατά περίπτωση, βάσει 

περαιτέρω ελέγχων. 

3. Ο κοινοποιηµένος οργανισµός τύπου A, 
ο οποίος είναι κοινοποιηµένος για 
επαναξιολόγηση της συµµόρφωσης 
αξιολογεί κατά πόσο ο µεταφερόµενος 

εξοπλισµός υπό πίεση παρουσιάζει 

τουλάχιστον τον ίδιο βαθµό ασφάλειας 

όπως και ο αναφερόµενος στα 

παραρτήµατα της οδηγίας 2008/68/ΕΚ 

µεταφερόµενος εξοπλισµός υπό πίεση. Η 

αξιολόγηση διενεργείται βάσει των 

πληροφοριών που παράγονται σύµφωνα µε 

το σηµείο 2 και, κατά περίπτωση, βάσει 

περαιτέρω ελέγχων. 

 

Τροπολογία  57 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα ΙΙΙ – σηµείο 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Σε περίπτωση που τα δοχεία πίεσης 
κατασκευάσθηκαν εν σειρά, τα κράτη 
µέλη µπορούν να επιτρέπουν τη 
διεξαγωγή της αξιολόγησης της 
συµµόρφωσης µεµονωµένων δοχείων 
πίεσης, συµπεριλαµβανοµένων των 
στροφίγγων τους και των λοιπών 
εξαρτηµάτων που χρησιµοποιούνται για 
τη µεταφορά, από κοινοποιηµένο 
οργανισµό που συµµορφώνεται µε το 

∆ιαγράφεται 
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πρότυπο EN ISO/IEC 17020:2004 τύπου 
B υπό την προϋπόθεση ότι η 
συµµόρφωση του τύπου έχει αξιολογηθεί 
σύµφωνα µε την παράγραφο 3 από 
κοινοποιηµένο οργανισµό τύπου A. 

 

Τροπολογία  58 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα ΙΙΙ – σηµείο 5 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Αν τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων 

των παραγράφων 3 και 4 είναι 
ικανοποιητικά, ο µεταφερόµενος 

εξοπλισµός υπό πίεση υπόκειται στον 

περιοδικό έλεγχο που προβλέπεται στα 

παραρτήµατα της οδηγίας 2008/68/ΕΚ και 
η σήµανση π τοποθετείται από τον 

κοινοποιηµένο οργανισµό ο οποίος είναι 

αρµόδιος για τον περιοδικό έλεγχο 

σύµφωνα µε το άρθρο 14 παράγραφοι 1 

έως 5. Η σήµανση π συνοδεύεται από τον 

αριθµό αναγνώρισης του κοινοποιηµένου 

οργανισµού τύπου Α ο οποίος είναι 
αρµόδιος για την επαναξιολόγηση της 
συµµόρφωσης και, εάν είναι 
διαφορετικός, τον αριθµό αναγνώρισης 
του κοινοποιηµένου οργανισµού ο οποίος 
είναι αρµόδιος για τον περιοδικό έλεγχο. 

5. Αν τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων 

είναι ικανοποιητικά, ο µεταφερόµενος 

εξοπλισµός υπό πίεση υπόκειται στον 

περιοδικό έλεγχο που προβλέπεται στα 

παραρτήµατα της οδηγίας 2008/68/ΕΚ. 
Στην περίπτωση που τηρούνται οι 
απαιτήσεις του περιοδικού αυτού ελέγχου, 
η σήµανση π τοποθετείται από τον 

κοινοποιηµένο οργανισµό ο οποίος είναι 

αρµόδιος για τον περιοδικό έλεγχο, ή υπό 
την εποπτεία του, σύµφωνα µε το άρθρο 
14 παράγραφοι 1 έως 5. Η σήµανση π 

συνοδεύεται από τον αριθµό αναγνώρισης 

του κοινοποιηµένου οργανισµού ο οποίος 

είναι αρµόδιος για τον περιοδικό έλεγχο. 

 Ο κοινοποιηµένος οργανισµός ο οποίος 
είναι αρµόδιος για τον περιοδικό έλεγχο 
εκδίδει πιστοποιητικό επαναξιολόγησης 
σύµφωνα µε την παράγραφο 6. 

 

Τροπολογία  59 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα ΙΙΙ – σηµείο 5 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5α. Σε περίπτωση που τα δοχεία πίεσης 
κατασκευάσθηκαν εν σειρά, τα κράτη 
µέλη µπορούν να επιτρέπουν την 
επαναξιολόγηση της συµµόρφωσης 
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µεµονωµένων δοχείων πίεσης, 
συµπεριλαµβανοµένων των στροφίγγων 
τους και των λοιπών εξαρτηµάτων που 
χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά, από 
κοινοποιηµένο για περιοδικό έλεγχο των 
σχετικών δοχείων οργανισµό, υπό την 
προϋπόθεση ότι η συµµόρφωση τύπου 
έχει αξιολογηθεί σύµφωνα µε την 
παράγραφο 3 από κοινοποιηµένο 
οργανισµό τύπου A ο οποίος είναι 
αρµόδιος για την επαναξιολόγηση της 
συµµόρφωσης, και έχει εκδοθεί 
πιστοποιητικό επαναξιολόγησης τύπου. Η 
σήµανση π συνοδεύεται από τον αριθµό 
αναγνώρισης του κοινοποιηµένου 
οργανισµού ο οποίος είναι αρµόδιος για 
τον περιοδικό έλεγχο. 

 

Τροπολογία  60 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα ΙΙΙ – σηµείο 6 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Εκδίδεται πιστοποιητικό 
επαναξιολόγησης. 

Στις περιπτώσεις όπου εφαρµόζεται η 
διαδικασία της παραγράφου 4, ο 
οργανισµός τύπου A εκδίδει πιστοποιητικό 
επαναξιολόγησης το οποίο περιλαµβάνει 

τουλάχιστον: 

6. Σε κάθε περίπτωση, ο κοινοποιηµένος 
οργανισµός ο οποίος είναι αρµόδιος για 
τον περιοδικό έλεγχο εκδίδει 
πιστοποιητικό επαναξιολόγησης το οποίο 

περιλαµβάνει τουλάχιστον: 

α) την ταυτοποίηση του κοινοποιηµένου 

οργανισµού· 

α) την ταυτοποίηση του κοινοποιηµένου 

οργανισµού ο οποίος εκδίδει το 
πιστοποιητικό και σε διαφορετική 
περίπτωση, τον αριθµό αναγνώρισης του 
κοινοποιηµένου οργανισµού τύπου Α που 
είναι αρµόδιος για την επαναξιολόγηση 
συµµόρφωσης σύµφωνα µε το σηµείο 3· 

β) την επωνυµία και τη διεύθυνση του 

κατασκευαστή και του κατόχου της 
αρχικής έγκρισης τύπου του υπό 
επαναξιολόγηση µεταφερόµενου 
εξοπλισµού υπό πίεση όταν ο κάτοχος δεν 
είναι ο κατασκευαστής· 

β) την επωνυµία και τη διεύθυνση του 
ιδιοκτήτη ή του φορέα εκµετάλλευσης 
που διευκρινίζονται στο σηµείο 2· 

 γ) σε περίπτωση εφαρµογής της 
διαδικασίας που προβλέπεται στην παρ. 
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5α, τα στοιχεία του πιστοποιητικού 
επαναξιολόγησης τύπου· 

γ) τα στοιχεία αναγνώρισης του 
µεταφερόµενου εξοπλισµού υπό πίεση ο 
οποίος ανήκει στη σειρά, και 

δ) τα στοιχεία για την αναγνώριση του 
µεταφερόµενου εξοπλισµού υπό πίεση 

στον οποίο εφαρµόστηκε η σήµανση π, 
συµπεριλαµβανοµένου(-ων) τουλάχιστον 
του(των) σειριακού(-ών) αριθµού(-ών) 
και 

δ) την ηµεροµηνία έκδοσης. ε) την ηµεροµηνία έκδοσης. 

 

Τροπολογία  61 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα ΙΙΙ – σηµείο 7 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις ο 
κοινοποιηµένος οργανισµός που είναι 
αρµόδιος για τον περιοδικό έλεγχο εκδίδει 
πιστοποιητικό επαναξιολόγησης το οποίο 
περιλαµβάνει τουλάχιστον: 

7. Εκδίδεται πιστοποιητικό 
επαναξιολόγησης τύπου. 

 Στην περίπτωση εφαρµογής της 
διαδικασίας που προβλέπεται στην παρ. 
5α, ο κοινοποιηµένος οργανισµός που 
είναι αρµόδιος για την επαναξιολόγηση 
συµµόρφωσης εκδίδει πιστοποιητικό 
επαναξιολόγησης τύπου το οποίο 
περιλαµβάνει τουλάχιστον: 

α) την ταυτοποίηση του κοινοποιηµένου 

οργανισµού· 

α) την ταυτοποίηση του κοινοποιηµένου 

οργανισµού ο οποίος εκδίδει το 
πιστοποιητικό· 

β) την επωνυµία και τη διεύθυνση του 

ιδιοκτήτη ή του εξουσιοδοτηµένου 
αντιπροσώπου του ο οποίος είναι 
εγκατεστηµένος στην Κοινότητα ή του 
κατόχου που ορίζεται στην παράγραφο 2· 

β) την επωνυµία και τη διεύθυνση του 

κατασκευαστή και του κατόχου της 
αρχικής έγκρισης τύπου του υπό 
επαναξιολόγηση µεταφερόµενου 
εξοπλισµού υπό πίεση όταν ο κάτοχος δεν 
είναι ο κατασκευαστής· 

γ) τα στοιχεία αναγνώρισης του 

µεταφερόµενου εξοπλισµού υπό πίεση, 

στον οποίο έχει τοποθετηθεί σήµανση π, 
συµπεριλαµβανοµένου(-ων) τουλάχιστον 
του(των) σειριακού(-ών) αριθµού(-ών), 
και 

γ) τα στοιχεία αναγνώρισης του 

µεταφερόµενου εξοπλισµού υπό πίεση ο 
οποίος ανήκει στη σειρά, και 

δ) την ηµεροµηνία έκδοσης. δ) την ηµεροµηνία έκδοσης, 
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 ε) τις λέξεις: "το παρόν πιστοποιητικό 
δεν επιτρέπει την κατασκευή 
µεταφερόµενου εξοπλισµού υπό πίεση ή 
εξαρτηµάτων αυτού". 

 

Τροπολογία  62 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα ΙΙΙ – σηµείο 7 – τελευταίο εδάφιο 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο ιδιοκτήτης ή ο φορέας εκµετάλλευσης, 
τοποθετώντας τη σήµανση π ή 
αναθέτοντας την τοποθέτησή της, 
αναλαµβάνει την ευθύνη για τη 
συµµόρφωση του µεταφερόµενου 
εξοπλισµού υπό πίεση µε όλες τις 
εφαρµοστέες απαιτήσεις οι οποίες 
θεσπίζονται στα παραρτήµατα της 
οδηγίας 2008/68/ΕΚ και στην παρούσα 
οδηγία, όπως ισχύουν τη στιγµή της 
επαναξιολόγησης. 

∆ιαγράφεται 

 

Τροπολογία  63 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα ΙΙΙ – σηµείο 7 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 7α. Ο ιδιοκτήτης ή ο φορέας 
εκµετάλλευσης, τοποθετώντας τη 
σήµανση π ή αναθέτοντας την 
τοποθέτησή της, αναλαµβάνει την ευθύνη 
για τη συµµόρφωση του µεταφερόµενου 
εξοπλισµού υπό πίεση µε όλες τις 
εφαρµοστέες απαιτήσεις οι οποίες 
θεσπίζονται στα παραρτήµατα της 
οδηγίας 2008/68/ΕΚ και στην παρούσα 
οδηγία, όπως ισχύουν τη στιγµή της 
επαναξιολόγησης. 
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Τροπολογία  64 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα ΙΙΙ – σηµείο 7 β (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 7β. Όπου χρειάζεται, λαµβάνονται υπόψη 
οι διατάξεις του παραρτήµατος ΙΙ (2) και 
τοποθετείται επίσης η προβλεπόµενη στο 
παράρτηµα αυτό σήµανση χαµηλής 
θερµοκρασίας. 

 

Τροπολογία  65 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα στο σχέδιο νοµοθετικού ψηφίσµατος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ∆ήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
του Συµβουλίου και της Επιτροπής για το 
άρθρο 290 ΣΛΕΕ. 

 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συµβούλιο και η Ευρωπαϊκό δηλώνουν 
ότι οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού 
δεν προδικάζουν οιαδήποτε µελλοντική 
θέση των θεσµικών οργάνων όσον αφορά 
την εφαρµογή του άρθρου 290 της ΣΛΕΕ 
ή µεµονωµένες νοµοθετικές πράξεις που 
περιέχουν τέτοιου τύπου διατάξεις. 

 ∆ήλωση της Επιτροπής όσον αφορά την 
κοινοποίηση κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεων  

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σηµειώνει ότι, 
µε εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες η 
νοµοθετική πράξη προβλέπει διαδικασία 
επείγοντος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συµβούλιο θεωρούν ότι η 
κοινοποίηση κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεων λαµβάνει υπόψη τις περιόδους 
διακοπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
(χειµερινές και θερινές διακοπές, καθώς 
και εκλογές για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο) ώστε να διασφαλίζεται ότι 
το Κοινοβούλιο µπορεί να κάνει χρήση 
των δικαιωµάτων του στο πλαίσιο των 
προθεσµιών που καθορίζονται στις 
σχετικές νοµοθετικές πράξεις και είναι 
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έτοιµη να ενεργήσει αναλόγως 
 

 

 

 

 


