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_____________________________________________________________ 

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (21α) Όλες οι υποχρεώσεις που 
επιβάλλονται σε οικονοµικούς φορείς από 
την παρούσα οδηγία πρέπει επίσης να 
έχουν εφαρµογή στην περίπτωση των 
πωλήσεων εξ αποστάσεως.  

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (28α) Στις περιπτώσεις όπου η έκδοση 
µοναδικής δήλωσης συµµόρφωσης ΕΕ 
θα µπορούσε να προκαλέσει ειδικά 
προβλήµατα λόγω της πολυπλοκότητας ή 
του πεδίου εφαρµογής της, θα πρέπει να 
είναι δυνατή η υποκατάσταση της εν 
λόγω µοναδικής ενιαίας δήλωσης από 
επιµέρους δηλώσεις συµµόρφωσης ΕΕ 
για το συγκεκριµένο όργανο µετρήσεων. 
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Τροπολογία  3 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 46 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(46) Είναι απαραίτητο να προβλεφθούν 

µεταβατικές διευθετήσεις που να 

επιτρέπουν τη διαθεσιµότητα στην αγορά 
και την έναρξη χρήσης οργάνων 
µετρήσεων που έχουν ήδη διατεθεί στην 

αγορά σύµφωνα µε την οδηγία 

2004/22/EΚ. 

(46) Είναι απαραίτητο να προβλεφθούν 

µεταβατικές διευθετήσεις που να 

επιτρέπουν στους οικονοµικούς φορείς να 
καθιστούν, σε εύλογο χρονικό διάστηµα, 
διαθέσιµα στην αγορά και να θέτουν σε 
λειτουργία όργανα µετρήσεων που έχουν 

ήδη διατεθεί στην αγορά σύµφωνα µε την 

οδηγία 2004/22/EΚ. Οι οικονοµικοί 
φορείς πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
πωλούν αποθέµατα οργάνων µέτρησης 
που βρίσκονται ήδη στην αλυσίδα 
διανοµής κατά την ηµεροµηνία 
εφαρµογής των εθνικών µέτρων 
µεταφοράς της παρούσας οδηγίας.  

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – σηµείο 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) «υποσύστηµα»: µία συσκευή 

εξοπλισµού (hardware) η οποία 

αναφέρεται συγκεκριµένα στα ειδικά 

παραρτήµατα και η οποία λειτουργεί 

ανεξάρτητα και απαρτίζει ένα όργανο 

µετρήσεων σε συνδυασµό µε άλλα 

υποσυστήµατα µε τα οποία είναι συµβατή 

ή µε όργανο µετρήσεων µε το οποίο είναι 

συµβατή· 

(2) «υποσύστηµα»: µία συσκευή 

εξοπλισµού (hardware) η οποία 

αναφέρεται συγκεκριµένα στα ειδικά 

παραρτήµατα για συγκεκριµένα όργανα 
και η οποία λειτουργεί ανεξάρτητα και 

απαρτίζει ένα όργανο µετρήσεων σε 

συνδυασµό µε άλλα υποσυστήµατα µε τα 

οποία είναι συµβατή ή µε όργανο 

µετρήσεων µε το οποίο είναι συµβατή· 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – σηµείο 7 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) «έναρξη χρήσης» : η χρήση για πρώτη 

φορά οργάνου που προορίζεται για τον 

τελικό χρήστη για τους σκοπούς για τους 

οποίους αυτό προορίζεται· 

(7) «έναρξη χρήσης» : η χρήση για πρώτη 

φορά οργάνου µέτρησης που προορίζεται 
για τον τελικό χρήστη για τους σκοπούς 

για τους οποίους αυτό προορίζεται· 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – σηµείο 5 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) «διάθεση στην αγορά»: η πρώτη φορά 
που καθίσταται διαθέσιµο ένα όργανο 
µετρήσεων στην ενωσιακή αγορά·  

(5) «κυκλοφορία στην αγορά»: κάθε 
προσφορά οργάνου µετρήσεων για 
διανοµή ή χρήση στην ενωσιακή αγορά 

στο πλαίσιο εµπορικής δραστηριότητας, 
είτε έναντι αµοιβής είτε δωρεάν· 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – σηµείο 6 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) «διαθεσιµότητα στην αγορά»: κάθε 
προσφορά οργάνου µετρήσεων για 
διανοµή ή χρήση στην ενωσιακή αγορά 

στο πλαίσιο εµπορικής δραστηριότητας, 
είτε έναντι αµοιβής είτε δωρεάν· 

(6) «διάθεση στην αγορά»: η πρώτη φορά 
που κυκλοφορεί ένα όργανο µετρήσεων 

στην ενωσιακή αγορά·  

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – σηµείο 12 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) «οικονοµικοί φορείς»: ο 
κατασκευαστής, ο εξουσιοδοτηµένος 
αντιπρόσωπος, ο εισαγωγέας και ο 
διανοµέας· 

(12) «οικονοµικοί φορείς»: 

κατασκευαστής, εξουσιοδοτηµένος 

αντιπρόσωπος, εισαγωγέας ή διανοµέας· 
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Τροπολογία  9 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – σηµείο 14 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) «εναρµονισµένο πρότυπο»: 

εναρµονισµένο πρότυπο όπως ορίζεται στο 

άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του 

κανονισµού (EΕ) αριθ. […/…] [για την 

ευρωπαϊκή τυποποίηση] · 

(14) «εναρµονισµένο πρότυπο»: ένα 
πρότυπο όπως ορίζεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισµού 

(EΕ) αριθ. […/…] [για την ευρωπαϊκή 

τυποποίηση]· 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όταν υπάρχουν ειδικά παραρτήµατα µε 

ουσιώδεις  απαιτήσεις για υποσυστήµατα, 

η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται  , 

τηρουµένων των αναλογιών, στα 

υποσυστήµατα αυτά. 

Όταν υπάρχουν ειδικά παραρτήµατα για 
συγκεκριµένα όργανα µε ουσιώδεις 

απαιτήσεις για υποσυστήµατα, η παρούσα 

οδηγία εφαρµόζεται, τηρουµένων των 

αναλογιών, στα υποσυστήµατα αυτά. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 6 – τίτλος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ουσιώδεις απαιτήσεις και αξιολόγηση της 
συµµόρφωσης 

Ουσιώδεις απαιτήσεις 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 5 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι τα 

όργανα µετρήσεών τους φέρουν αριθµό 

τύπου, παρτίδας ή σειράς ή άλλο στοιχείο 

που επιτρέπει την ταυτοποίησή τους ή, 

όταν δεν το επιτρέπει το µέγεθος ή η φύση 

5. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι τα 

όργανα µετρήσεών τους φέρουν αριθµό 

τύπου, παρτίδας ή σειράς ή άλλο στοιχείο 

που επιτρέπει την ταυτοποίησή τους ή, 

όταν δεν το επιτρέπει το µέγεθος ή η φύση 
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του οργάνου µετρήσεων, εξασφαλίζουν ότι 

οι πληροφορίες αυτές αναγράφονται στη 

συσκευασία ή σε έγγραφο που συνοδεύει 

το όργανο µετρήσεων. 

του οργάνου µετρήσεων, εξασφαλίζουν ότι 

οι πληροφορίες αυτές αναγράφονται στη 

συσκευασία ή σε έγγραφο που συνοδεύει 

το όργανο µετρήσεων, σύµφωνα µε το 
σηµείο 9.2 του παραρτήµατος Ι. 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 6 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Οι κατασκευαστές σηµειώνουν το 

όνοµα, την καταχωρισµένη εµπορική 

επωνυµία τους ή το καταχωρισµένο 

εµπορικό σήµα τους και τη διεύθυνσή τους 

στο όργανο µετρήσεων ή, όταν δεν είναι 
δυνατόν, στη συσκευασία του ή σε 
έγγραφο που συνοδεύει το όργανο 

µετρήσεων. Η διεύθυνση πρέπει να 

υποδεικνύει ένα µοναδικό σηµείο στο 

οποίο µπορεί κάποιος να έρθει σε επαφή µε 

τον κατασκευαστή. 

6. Οι κατασκευαστές σηµειώνουν στο 
όργανο µετρήσεων το όνοµα, την 
καταχωρισµένη εµπορική επωνυµία τους ή 

το καταχωρισµένο εµπορικό σήµα τους και 

την ταχυδροµική διεύθυνσή τους ή, 
εφόσον υπάρχει, την ηλεκτρονική 
διεύθυνσή τους στην οποία µπορεί 
κάποιος να έρθει σε επαφή µε αυτούς, ή, 
όταν αυτό δεν είναι ευλόγως δυνατόν, τα 
στοιχεία αυτά αναγράφονται στη 
συσκευασία ή σε έγγραφο που συνοδεύει 

το όργανο µετρήσεων σύµφωνα µε το 
σηµείο 9.2 του παραρτήµατος Ι. Η 

διεύθυνση πρέπει να υποδεικνύει ένα 

µοναδικό σηµείο στο οποίο µπορεί κάποιος 

να έρθει σε επαφή µε τον κατασκευαστή. 

Τα στοιχεία επικοινωνίας αναγράφονται 
σε γλώσσα ευκόλως κατανοητή από τους 
τελικούς χρήστες και από τις αρχές 
εποπτείας της αγοράς. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 7 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι το 

όργανο µετρήσεων συνοδεύεται από 

οδηγίες και άλλες πληροφορίες σύµφωνα 

µε το σηµείο 9.3 του παραρτήµατος Ι σε 

γλώσσα ευκόλως κατανοητή από τους 

τελικούς χρήστες, όπως έχει αποφασίσει το 

οικείο κράτος µέλος. 

7. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι το 

όργανο µετρήσεων συνοδεύεται από 

οδηγίες και άλλες πληροφορίες σύµφωνα 

µε το σηµείο 9.3 του παραρτήµατος Ι σε 

γλώσσα ευκόλως κατανοητή από τους 

τελικούς χρήστες, όπως έχει αποφασίσει το 

οικείο κράτος µέλος. Οι ανωτέρω οδηγίες 
και πληροφορίες ασφάλειας καθώς και 
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όλες οι επισηµάνσεις πρέπει να είναι 
σαφείς, κατανοητές και εύληπτες. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 10 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Οι εισαγωγείς σηµειώνουν το όνοµα, 

την καταχωρισµένη εµπορική επωνυµία 

τους ή το καταχωρισµένο εµπορικό σήµα 

τους και τη διεύθυνσή τους στο όργανο 
µετρήσεων ή, όταν αυτό δεν είναι 
δυνατόν, στη συσκευασία του ή σε 

έγγραφο που συνοδεύει το όργανο 

µετρήσεων σύµφωνα µε το σηµείο 9.2 του 

παραρτήµατος Ι. 

3. Οι εισαγωγείς σηµειώνουν στο όργανο 
µετρήσεων το όνοµα, την καταχωρισµένη 

εµπορική επωνυµία τους ή το 

καταχωρισµένο εµπορικό σήµα τους και 

την ταχυδροµική διεύθυνσή τους ή, 
εφόσον υπάρχει, την ηλεκτρονική 
διεύθυνσή τους στην οποία µπορεί 
κάποιος να έρθει σε επαφή µε αυτούς, ή, 
όταν αυτό δεν είναι ευλόγως δυνατόν, στη 
συσκευασία του ή σε έγγραφο που 

συνοδεύει το όργανο µετρήσεων σύµφωνα 

µε το σηµείο 9.2 του παραρτήµατος Ι. Τα 
στοιχεία επικοινωνίας αναγράφονται σε 
γλώσσα ευκόλως κατανοητή από τους 
τελικούς χρήστες και από τις αρχές 
εποπτείας της αγοράς. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 10 – παράγραφος 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι το 

όργανο µετρήσεων συνοδεύεται από 

οδηγίες και άλλες πληροφορίες σύµφωνα 

µε το σηµείο 9.3 του παραρτήµατος Ι σε 

γλώσσα ευκόλως κατανοητή από τους 

τελικούς χρήστες, όπως έχει αποφασίσει το 

οικείο κράτος µέλος. 

4. Οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι το 

όργανο µετρήσεων συνοδεύεται από την 
απαιτούµενη τεκµηρίωση καθώς επίσης 
από οδηγίες και άλλες πληροφορίες 

σύµφωνα µε το σηµείο 9.3 του 

παραρτήµατος Ι σε γλώσσα ευκόλως 

κατανοητή από τους τελικούς χρήστες, 

όπως έχει αποφασίσει το οικείο κράτος 

µέλος. 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 11 – παράγραφος 5 α (νέα) 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5α. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
όργανα µετρήσεων που διατέθηκαν 
νόµιµα στην αγορά πριν από τις 
[ηµεροµηνία που καθορίζεται στο 
δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του 
άρθρου 51] θα επιτρέπεται να διατίθενται 
στην αγορά από τους διανοµείς χωρίς 
περαιτέρω απαιτήσεις όσον αφορά το 
προϊόν. 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό µέρος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι οικονοµικοί φορείς αναφέρουν, εάν 
ζητηθεί, στις αρχές εποπτείας της αγοράς 

για 10 έτη την ταυτότητα των κατωτέρω: 

Οι οικονοµικοί φορείς προσδιορίζουν, εάν 
ζητηθεί, στις αρχές εποπτείας της αγοράς 

για 10 έτη την ταυτότητα των κατωτέρω: 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι οικονοµικοί φορείς είναι σε θέση να 
υποβάλουν τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο για 

περίοδο 10 ετών από τη στιγµή που έχουν 

προµηθευτεί το όργανο µετρήσεων και για 

περίοδο 10 ετών από τη στιγµή που έχουν 

προµηθεύσει οι ίδιοι το όργανο 

µετρήσεων. 

Οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο 

εδάφιο για περίοδο 10 ετών από τη στιγµή 

που έχουν προµηθευτεί το όργανο 

µετρήσεων και για περίοδο 10 ετών από τη 

στιγµή που έχουν προµηθεύσει οι ίδιοι το 

όργανο µετρήσεων. Οι οικονοµικοί φορείς 
δεν υποχρεούνται να επικαιροποιούν τα 
στοιχεία αυτά µετά την ολοκλήρωση της 
προµήθειας. 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 13 α (νέο) 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 13α 

 Υποχρέωση των οικονοµικών φορέων σε 
σχέση µε τα αποθέµατα προϊόντων 

 Τα κράτη µέλη µεριµνούν για την τήρηση 
των υποχρεώσεις των οικονοµικών 
φορέων σε σχέση µε τα αποθέµατα 
προϊόντων σύµφωνα µε το άρθρο 50. 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό µέρος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Όταν ένα κανονιστικό έγγραφο πληροί 
τις απαιτήσεις που αφορά και οι οποίες 
ορίζονται στο παράρτηµα Ι και στα 
ειδικά παραρτήµατα για τα συγκεκριµένα 
όργανα, η Επιτροπή δύναται  

1. Κατόπιν αιτήµατος κράτους µέλους, ή 
εξ ιδίας πρωτοβουλίας, η Επιτροπή, όταν 
είναι σκόπιµο, δύναται 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

να δηµοσιεύει τα στοιχεία αναφοράς  των 
εν λόγω  κανονιστικών εγγράφων στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

∆ιαγράφεται 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α) να εντοπίζει κανονιστικά έγγραφα και 
να σηµειώνει, σε έναν κατάλογο, τα µέρη 
τους που ικανοποιούν τις απαιτήσεις τις 
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οποίες µπορούν να καλύψουν και που 
προσδιορίζονται στο παράρτηµα Ι και 
στα αντίστοιχα ειδικά παραρτήµατα για 
συγκεκριµένα όργανα· 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο β (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β) να δηµοσιεύει τα στοιχεία αναφοράς 
των εν λόγω κανονιστικών εγγράφων 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ έχει τη 

δοµή υπόδειγµα της οποίας ορίζεται στο 

παράρτηµα ΙΙΙ της απόφασης αριθ. 

768/2008/EΚ, περιέχει τα στοιχεία που 

προσδιορίζουν οι σχετικές ενότητες του 

παραρτήµατος ΙΙ της παρούσας οδηγίας και 

προσαρµόζεται συνεχώς στα τελευταία 

δεδοµένα. Μεταφράζεται στη γλώσσα ή 

στις γλώσσες που απαιτεί το κράτος µέλος 

στην αγορά του οποίου διατίθεται ή 

καθίσταται διαθέσιµο το όργανο 

µετρήσεων. 

2. Η δήλωση συµµόρφωσης ΕΕ έχει τη 

δοµή υπόδειγµα της οποίας ορίζεται στο 

παράρτηµα ΙΙΙ της απόφασης αριθ. 

768/2008/EΚ, περιέχει τα στοιχεία που 

προσδιορίζουν οι σχετικές ενότητες του 

παραρτήµατος ΙΙ της παρούσας οδηγίας και 

προσαρµόζεται συνεχώς στα τελευταία 

δεδοµένα. Κατόπιν αιτήσεως των αρχών 
εποπτείας της αγοράς, ο οικονοµικός 
φορέας παρέχει αντίγραφο της δήλωσης 
συµµόρφωσης ΕΕ σε έντυπη µορφή ή µε 
ηλεκτρονικό µέσο και εξασφαλίζει ότι 
µεταφράζεται στη γλώσσα ή στις γλώσσες 

που απαιτεί το κράτος µέλος στην αγορά 

του οποίου διατίθεται ή καθίσταται 

διαθέσιµο το όργανο µετρήσεων. 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 20 – παράγραφος 4 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Με την κατάρτιση της δήλωσης 

συµµόρφωσης ΕΕ, ο κατασκευαστής 

αναλαµβάνει την ευθύνη για τη 

συµµόρφωση του οργάνου µετρήσεων. 

4. Με την κατάρτιση της δήλωσης 

συµµόρφωσης ΕΕ, ο κατασκευαστής 

αναλαµβάνει την ευθύνη για τη 

συµµόρφωση του οργάνου µετρήσεων 

προς τις διατάξεις που καθορίζονται στην 
παρούσα οδηγία. 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Οι βασικές αρχές που περιγράφονται στο 
άρθρο 30 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
765/2008 εφαρµόζονται κατ' αναλογία 
στη συµπληρωµατική µετρολογική 
σήµανση. 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην 

Επιτροπή και στα άλλα κράτη µέλη τους 

οργανισµούς που έχουν λάβει έγκριση για 

την εκτέλεση καθηκόντων αξιολόγησης 

της συµµόρφωσης ως τρίτοι στο πλαίσιο 

της παρούσας οδηγίας Η εν λόγω 
κοινοποίηση περιλαµβάνει πληροφορίες 
σχετικά µε το(τα) είδος(-η) του(των) 
οργάνου(-ων) µετρήσεων για το(τα) 
οποίο(-α) έχει ορισθεί κάθε οργανισµός 
και, κατά περίπτωση, τις κλάσεις 
ακριβείας των οργάνων, την περιοχή 
µετρήσεων, την τεχνολογία µετρήσεων, 
και οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό 
του οργάνου περιορίζει το πεδίο 
εφαρµογής της κοινοποίησης. 

1. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην 

Επιτροπή και στα άλλα κράτη µέλη τους 

οργανισµούς που έχουν λάβει έγκριση για 

την εκτέλεση καθηκόντων αξιολόγησης 

της συµµόρφωσης ως τρίτοι στο πλαίσιο 

της παρούσας οδηγίας. 
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Τροπολογία  29 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 25 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη µέλη ορίζουν µια 
κοινοποιούσα αρχή η οποία είναι υπεύθυνη 

για τον καθορισµό και τη διεξαγωγή των 

αναγκαίων διαδικασιών αξιολόγησης και 

κοινοποίησης των οργανισµών 

αξιολόγησης της συµµόρφωσης και για την 

παρακολούθηση των κοινοποιηµένων 

οργανισµών, συµπεριλαµβανοµένης της 

συµµόρφωσης µε τις διατάξεις του άρθρου 

30. 

1. Τα κράτη µέλη ορίζουν ενιαία 
κοινοποιούσα αρχή η οποία είναι υπεύθυνη 

για τον καθορισµό και τη διεξαγωγή των 

αναγκαίων διαδικασιών αξιολόγησης και 

κοινοποίησης των οργανισµών 

αξιολόγησης της συµµόρφωσης και για την 

παρακολούθηση των κοινοποιηµένων 

οργανισµών, συµπεριλαµβανοµένης της 

συµµόρφωσης µε τις διατάξεις του άρθρου 

30. 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 32 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Στην κοινοποίηση περιλαµβάνονται όλα 

τα στοιχεία για τις δραστηριότητες 

αξιολόγησης της συµµόρφωσης, την 

ενότητα ή τις ενότητες αξιολόγησης της 

συµµόρφωσης και το όργανο µετρήσεων ή 

τα όργανα µετρήσεων και τη σχετική 

βεβαίωση επάρκειας. 

3. Στην κοινοποίηση περιλαµβάνονται 

πληροφορίες σχετικά µε τα είδη των 
οργάνων µετρήσεων για τα οποία έχει 
ορισθεί κάθε οργανισµός και, κατά 
περίπτωση, οι κλάσεις ακριβείας των 
οργάνων, η περιοχή µετρήσεων, η 
τεχνολογία µετρήσεων και οποιοδήποτε 
άλλο χαρακτηριστικό του οργάνου που 
περιορίζει το πεδίο εφαρµογής της 
κοινοποίησης. Στην κοινοποίηση 
περιλαµβάνονται όλα τα στοιχεία για τις 
δραστηριότητες αξιολόγησης της 

συµµόρφωσης, την ενότητα ή τις ενότητες 

αξιολόγησης της συµµόρφωσης και το 

όργανο µετρήσεων ή τα όργανα µετρήσεων 

και τη σχετική βεβαίωση επάρκειας. 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 41 – παράγραφος 1 α (νέα) 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τα κράτη µέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή, σε ετήσια βάση, στοιχεία 
σχετικά µε τις δραστηριότητες των 
αρχών εποπτείας της αγοράς και τυχόν 
σχέδια εντατικοποίησης της εποπτείας 
της αγοράς, συµπεριλαµβανοµένης της 
διάθεσης περισσότερων πόρων, της 
αύξησης της αποδοτικότητας και της 
ανάπτυξης των απαιτούµενων 
ικανοτήτων για την επίτευξη των 
ανωτέρω στόχων. 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 41 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 41α 

 Χρηµατοδότηση των αρχών εποπτείας 
της αγοράς 

 Τα κράτη µέλη παρέχουν επαρκή 
χρηµατοδότηση στις αρχές τους για την 
εποπτεία της αγοράς, προκειµένου να 
εξασφαλίσουν τη συνοχή και την 
αποτελεσµατικότητα των ενεργειών τους 
σε ολόκληρη την Ένωση. 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Εάν οι αρχές εποπτείας της αγοράς 

κράτους µέλους έχουν ενεργήσει σύµφωνα 

µε το άρθρο 20 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 

765/2008 ή όταν έχουν επαρκείς λόγους να 

πιστεύουν ότι όργανο µετρήσεων που 

διέπεται από την παρούσα οδηγία 

παρουσιάζει κίνδυνο για ζητήµατα 

προστασίας του δηµόσιου συµφέροντος 

που εµπίπτουν στην παρούσα οδηγία, τότε 

διενεργούν αξιολόγηση για το εν λόγω 

1. Εάν οι αρχές εποπτείας της αγοράς 

κράτους µέλους έχουν ενεργήσει σύµφωνα 

µε το άρθρο 20 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 

765/2008 ή όταν έχουν επαρκείς λόγους να 

πιστεύουν ότι όργανο µετρήσεων που 

διέπεται από την παρούσα οδηγία 

παρουσιάζει κίνδυνο για ζητήµατα 

προστασίας του δηµόσιου συµφέροντος 

που εµπίπτουν στην παρούσα οδηγία, τότε 

διενεργούν αξιολόγηση για το εν λόγω 
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όργανο µετρήσεων που καλύπτει όλες τις 

απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Οι 

ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς 

συνεργάζονται κατά οποιονδήποτε 

αναγκαίο τρόπο µε τις αρχές εποπτείας της 

αγοράς. 

όργανο µετρήσεων που καλύπτει όλες τις 

σχετικές απαιτήσεις της παρούσας 
οδηγίας. Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί 

φορείς συνεργάζονται κατά οποιονδήποτε 

αναγκαίο τρόπο µε τις αρχές εποπτείας της 

αγοράς. 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 42 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Εάν ο σχετικός οικονοµικός φορέας, 

εντός του χρονικού διαστήµατος που 

αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της 

παραγράφου 1, δεν λάβει τα αναγκαία 

διορθωτικά µέτρα, τότε οι αρχές εποπτείας 

της αγοράς λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα 

προσωρινά µέτρα για να απαγορεύσουν τη 

διαθεσιµότητα του οργάνου µετρήσεων 

στην εθνική αγορά ή να αποσύρουν το 

όργανο µετρήσεων από την αγορά ή να το 

ανακαλέσουν. 

4. Εάν ο σχετικός οικονοµικός φορέας, 

εντός του χρονικού διαστήµατος που 

αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της 

παραγράφου 1, δεν λάβει τα αναγκαία 

διορθωτικά µέτρα, τότε οι αρχές εποπτείας 

της αγοράς λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα 

προσωρινά µέτρα για να απαγορεύσουν ή 
να περιορίσουν τη διαθεσιµότητα του 
οργάνου µετρήσεων στην εθνική αγορά ή 

να αποσύρουν το όργανο µετρήσεων από 

την αγορά ή να το ανακαλέσουν. 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 42 – παράγραφος 8 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

8. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι 

λαµβάνονται τα κατάλληλα περιοριστικά 

µέτρα όσον αφορά το σχετικό όργανο 

µετρήσεων. 

8. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι 

λαµβάνονται αµέσως τα κατάλληλα 
περιοριστικά µέτρα όσον αφορά το σχετικό 

όργανο µετρήσεων, όπως απόσυρση του 
οργάνου µετρήσεων από την αγορά τους. 

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 48 – παράγραφος 5 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 

εκδόθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 46 αρχίζει 
5. Μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 

εκδόθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 47 αρχίζει 
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να ισχύει µόνο εάν το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο δεν εκφράσει 

αντιρρήσεις εντός διαστήµατος 2 µηνών 

από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 

Συµβούλιο ή, εάν πριν από την εκπνοή 

αυτής της περιόδου, αµφότερα το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο 

έχουν ενηµερώσει την Επιτροπή ότι δεν θα 

εκφράσουν αντιρρήσεις. Η ανωτέρω 

προθεσµία παρατείνεται κατά 2 µήνες µε 

πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή του Συµβουλίου. 

να ισχύει µόνο εάν το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ή το Συµβούλιο δεν εκφράσει 

αντιρρήσεις εντός διαστήµατος 2 µηνών 

από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 

Συµβούλιο ή, εάν πριν από την εκπνοή 

αυτής της περιόδου, αµφότερα το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο 

έχουν ενηµερώσει την Επιτροπή ότι δεν θα 

εκφράσουν αντιρρήσεις. Η ανωτέρω 

προθεσµία παρατείνεται κατά 2 µήνες µε 

πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου ή του Συµβουλίου. 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 49 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη µέλη θεσπίζουν κανόνες σχετικά 

µε τις εφαρµοστέες κυρώσεις σε 

περίπτωση παραβάσεων των εθνικών 
διατάξεων που θεσπίζονται δυνάµει της 
παρούσας οδηγίας και λαµβάνουν όλα τα 

µέτρα που απαιτούνται για να 

εξασφαλίσουν την επιβολή τους. 

Τα κράτη µέλη βασίζονται στον 
υφιστάµενο µηχανισµό για την 
εξασφάλιση της αποτελεσµατικής 
εφαρµογής του καθεστώτος που διέπει τη 
σήµανση «CE» και λαµβάνουν τα 
αναγκαία µέτρα σε περίπτωση αθέµιτης 
χρήσης της σήµανσης. Τα κράτη µέλη 

θεσπίζουν κανόνες σχετικά µε τις 

εφαρµοστέες κυρώσεις στους 
οικονοµικούς φορείς που παραβαίνουν τις 
εθνικές διατάξεις που θεσπίζονται δυνάµει 
της παρούσας οδηγίας, και λαµβάνουν όλα 

τα µέτρα που απαιτούνται για να 

εξασφαλίσουν την επιβολή τους. Οι 
κανόνες αυτοί µπορεί να περιλαµβάνουν 
ποινικές κυρώσεις για σοβαρές 
παραβάσεις. 

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 49 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι προβλεπόµενες κυρώσεις θα είναι 
αποτελεσµατικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές. 

Οι κυρώσεις που αναφέρονται στην πρώτη 

παράγραφο πρέπει να είναι 
αποτελεσµατικές, ανάλογες προς τη 
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σοβαρότητα του αδικήµατος και 
αποτρεπτικές 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 49 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη µέλη κοινοποιούν τις εν λόγω 

διατάξεις στην Επιτροπή το αργότερο έως 

την [ηµεροµηνία που ορίζεται στο δεύτερο 

εδάφιο του άρθρου 51] και κοινοποιούν 

πάραυτα στην Επιτροπή κάθε 

µεταγενέστερη τροποποίησή τους. 

Τα κράτη µέλη κοινοποιούν τις εν λόγω 

διατάξεις στην Επιτροπή το αργότερο έως 

την [ηµεροµηνία που ορίζεται στο δεύτερο 

εδάφιο του άρθρου 51] και κοινοποιούν 

πάραυτα στην Επιτροπή κάθε 

µεταγενέστερη τροποποίησή τους. Η 
Επιτροπή δηµοσιοποιεί τις ανωτέρω 
διατάξεις µε δηµοσίευσή τους στο 
∆ιαδίκτυο. 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 51 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη µέλη θεσπίζουν και δηµοσιεύουν 

έως [να συµπληρωθεί η ηµεροµηνία – 2 
έτη µετά την έκδοση] το αργότερο τις 

αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και 

διοικητικές διατάξεις για να 

συµµορφωθούν µε το άρθρο 4 παράγραφοι 

5 έως 22, τα άρθρα 8, 9, 10, 11, 13, 14, 

[15], 20 και 22, το άρθρο 23 παράγραφοι 1, 

3, 5 και 6, τα άρθρα 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 

41, 42, 43, 44, 45, 49 και 50, καθώς και µε 

το παράρτηµα ΙΙ. Ανακοινώνουν αµέσως 

στην Επιτροπή το κείµενο των εν λόγω 

διατάξεων καθώς και πίνακα αντιστοιχίας 

µεταξύ αυτών των διατάξεων και των 

διατάξεων της παρούσας οδηγίας. 

Τα κράτη µέλη θεσπίζουν και δηµοσιεύουν 

έως [να συµπληρωθεί η ηµεροµηνία – 3 
έτη µετά την έκδοση] το αργότερο τις 

αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και 

διοικητικές διατάξεις για να 

συµµορφωθούν µε το άρθρο 4 παράγραφοι 

5 έως 22, τα άρθρα 8, 9, 10, 11, 13, 14, 

[15], 20 και 22, το άρθρο 23 παράγραφοι 1, 

3, 5 και 6, τα άρθρα 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 

41, 42, 43, 44, 45, 49 και 50, καθώς και µε 

το παράρτηµα ΙΙ. Ανακοινώνουν αµέσως 

στην Επιτροπή το κείµενο των εν λόγω 

διατάξεων καθώς και πίνακα αντιστοιχίας 

µεταξύ αυτών των διατάξεων και των 

διατάξεων της παρούσας οδηγίας. 

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 51 – παράγραφος 2 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην 

Επιτροπή το κείµενο των ουσιωδών  

διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες 

θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από 

την παρούσα οδηγία. 

2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην 

Επιτροπή το κείµενο των ουσιωδών  

διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες 

θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από 

την παρούσα οδηγία. Η Επιτροπή 
δηµοσιοποιεί τις ανωτέρω διατάξεις µε 
δηµοσίευσή τους στο ∆ιαδίκτυο. 

 

Τροπολογία  42 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα I – σηµείο 9 – σηµείο 9.2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

9.2. Προκειµένου για όργανα των οποίων 

οι διαστάσεις είναι τόσο µικρές ή η 

διάταξη τόσο ευαίσθητη, ώστε δεν είναι 

δυνατόν να φέρουν τις απαιτούµενες 

επιγραφές, οι σχετικές πληροφορίες πρέπει 

να αναγράφονται µε κατάλληλο τρόπο στη 

θήκη του οργάνου και στα έγγραφα που το 
συνοδεύουν, τα οποία απαιτούνται από τις 

διατάξεις της παρούσας οδηγίας. 

9.2. Προκειµένου για όργανα των οποίων 

οι διαστάσεις είναι τόσο µικρές ή η 

διάταξη τόσο ευαίσθητη, ώστε δεν είναι 

δυνατόν να φέρουν τις απαιτούµενες 

επιγραφές, οι σχετικές πληροφορίες πρέπει 

να αναγράφονται µε κατάλληλο τρόπο στη 

θήκη του οργάνου ή στα έγγραφα που το 
συνοδεύουν, τα οποία απαιτούνται από τις 

διατάξεις της παρούσας οδηγίας. 

 

Τροπολογία  43 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα ΙΙ – µέρος 2 – ενότητα Α2 – σηµείο 4 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ένας κοινοποιηµένος οργανισµός, τον 
οποίο επιλέγει ο κατασκευαστής, διενεργεί 

ελέγχους των οργάνων ή αναθέτει σε 

τρίτους τη διενέργεια των ελέγχων αυτών 

σε κατάλληλα διαστήµατα που καθορίζει ο 

ίδιος, προκειµένου να ελέγχει την ποιότητα 

των εσωτερικών ελέγχων του οργάνου, 

λαµβάνοντας υπόψη, µεταξύ άλλων, την 

τεχνολογική πολυπλοκότητα των οργάνων 

και την παραγόµενη ποσότητα. Εξετάζεται 

κατάλληλο δείγµα των τελικών οργάνων 

µετρήσεων, το οποίο λαµβάνεται επιτόπου 

από τον οργανισµό πριν από τη διάθεσή 

τους στην αγορά, και διεξάγονται οι 

Ένα διαπιστευµένο εσωτερικό όργανο ή 
ένας κοινοποιηµένος οργανισµός, τον 
οποίο επιλέγει ο κατασκευαστής, διενεργεί 

ελέγχους των οργάνων ή αναθέτει σε 

τρίτους τη διενέργεια των ελέγχων αυτών 

σε κατάλληλα διαστήµατα που καθορίζει ο 

ίδιος, προκειµένου να ελέγχει την ποιότητα 

των εσωτερικών ελέγχων του οργάνου, 

λαµβάνοντας υπόψη, µεταξύ άλλων, την 

τεχνολογική πολυπλοκότητα των οργάνων 

και την παραγόµενη ποσότητα. Εξετάζεται 

κατάλληλο δείγµα των τελικών οργάνων 

µετρήσεων, το οποίο λαµβάνεται επιτόπου 

από τον οργανισµό πριν από τη διάθεσή 
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ενδεδειγµένες δοκιµές, οι οποίες 

προσδιορίζονται στα σχετικά µέρη των 

εναρµονισµένων προτύπων και/ή τεχνικών 

προδιαγραφών, ή ισοδύναµες δοκιµές, 

προκειµένου να εξακριβωθεί η 

συµµόρφωση των οργάνων µε τις σχετικές 

απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Εάν δεν 

υπάρχει σχετικό έγγραφο, αποφασίζει ο 

εκάστοτε κοινοποιηµένος οργανισµός 

ποιες κατάλληλες δοκιµές πρέπει να 

διεξαχθούν. 

τους στην αγορά, και διεξάγονται οι 

ενδεδειγµένες δοκιµές, οι οποίες 

προσδιορίζονται στα σχετικά µέρη των 

εναρµονισµένων προτύπων και/ή τεχνικών 

προδιαγραφών, ή ισοδύναµες δοκιµές, 

προκειµένου να εξακριβωθεί η 

συµµόρφωση των οργάνων µε τις σχετικές 

απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Εάν δεν 

υπάρχει σχετικό έγγραφο, αποφασίζει ο 

εκάστοτε κοινοποιηµένος οργανισµός 

ποιες κατάλληλες δοκιµές πρέπει να 

διεξαχθούν.  

 

Τροπολογία  44 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα ΙΙ – µέρος 5 – ενότητα Γ2 – σηµείο 3 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ένας κοινοποιηµένος οργανισµός, τον 
οποίο επιλέγει ο κατασκευαστής, διενεργεί 

ελέγχους των οργάνων ή αναθέτει σε 

τρίτους τη διενέργεια των ελέγχων αυτών 

σε κατάλληλα διαστήµατα που καθορίζει ο 

οργανισµός, προκειµένου να ελέγχει την 

ποιότητα των εσωτερικών ελέγχων των 

οργάνων, λαµβάνοντας υπόψη, µεταξύ 

άλλων, την τεχνολογική πολυπλοκότητα 

των οργάνων µετρήσεων και την ποσότητα 

παραγωγής. Εξετάζεται κατάλληλο δείγµα 

των τελικών οργάνων µετρήσεων, το οποίο 

λαµβάνεται επιτόπου από τον οργανισµό 

πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά, και 

διεξάγονται οι ενδεδειγµένες δοκιµές, οι 

οποίες προσδιορίζονται στα σχετικά µέρη 

των εναρµονισµένων προτύπων, τα 

κανονιστικά έγγραφα και/ή τεχνικές 

προδιαγραφές, ή ισοδύναµες δοκιµές, 

προκειµένου να εξακριβωθεί η 

συµµόρφωση  του οργάνου µε τον τύπο 

που περιγράφεται στο πιστοποιητικό 

εξέτασης τύπου ΕΕ και µε τις σχετικές 

απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 

Ένα διαπιστευµένο εσωτερικό όργανο ή 
ένας κοινοποιηµένος οργανισµός, τον 
οποίο επιλέγει ο κατασκευαστής, διενεργεί 

ελέγχους των οργάνων ή αναθέτει σε 

τρίτους τη διενέργεια των ελέγχων αυτών 

σε κατάλληλα διαστήµατα που καθορίζει ο 

οργανισµός, προκειµένου να ελέγχει την 

ποιότητα των εσωτερικών ελέγχων των 

οργάνων, λαµβάνοντας υπόψη, µεταξύ 

άλλων, την τεχνολογική πολυπλοκότητα 

των οργάνων µετρήσεων και την ποσότητα 

παραγωγής. Εξετάζεται κατάλληλο δείγµα 

των τελικών οργάνων µετρήσεων, το οποίο 

λαµβάνεται επιτόπου από τον οργανισµό 

πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά, και 

διεξάγονται οι ενδεδειγµένες δοκιµές, οι 

οποίες προσδιορίζονται στα σχετικά µέρη 

των εναρµονισµένων προτύπων, τα 

κανονιστικά έγγραφα και/ή τεχνικές 

προδιαγραφές, ή ισοδύναµες δοκιµές, 

προκειµένου να εξακριβωθεί η 

συµµόρφωση  του οργάνου µε τον τύπο 

που περιγράφεται στο πιστοποιητικό 

εξέτασης τύπου ΕΕ και µε τις σχετικές 

απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.  

 

 

 


