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ΝΓΖΓΗΑ 1999/36/EΘ ΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ 

ηεο 29εο Απξηιίνπ 1999 

ζρεηηθά κε ην κεηαθεξφκελν εμνπιηζκφ ππφ πίεζε 

ΡΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΡΖΠ ΔΟΩΞΑΪΘΖΠ ΔΛΩΠΖΠ, 

Έρνληαο ππφςε: 

ηε ζπλζήθε γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Θνηλφηεηαο, θαη ηδίσο ην άξζξν 75 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν 

γ), 

ηελ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο(1), 

ηε γλψκε ηεο Νηθνλνκηθήο θαη Θνηλσληθήο Δπηηξνπήο(2), 

Δλεξγψληαο ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 189 Γ ηεο ζπλζήθεο(3), 

Δθηηκψληαο: 

(1) φηη πξέπεη λα ιεθζνχλ πεξαηηέξσ κέηξα ζην πιαίζην ηεο θνηλήο πνιηηηθήο κεηαθνξψλ, πξνθεηκέλνπ 
λα θαηνρπξσζεί ε αζθάιεηα ησλ κεηαθνξψλ· 

(2) φηη ζήκεξα θάζε θξάηνο κέινο απαηηεί γηα ηνλ παληφο είδνπο ρξεζηκνπνηνχκελν ζην έδαθφο ηνπ 

κεηαθεξφκελν εμνπιηζκφ ππφ πίεζε λα ππνβάιιεηαη ζε πηζηνπνίεζε θαη έιεγρν, κεηαμχ άιισλ ζε 
πεξηνδηθνχο ειέγρνπο, απφ ηνπο νξγαληζκνχο πνπ νξίδεη· φηη ε πξαθηηθή απηή, ε νπνία απαηηεί πνιιαπιέο 

εγθξίζεηο πξνθεηκέλνπ ν εμνπιηζκφο λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα θξάηε κέιε ζην πιαίζην 

κεηαθνξηθψλ εξγαζηψλ, απνηειεί εκπφδην ζηελ παξνρή κεηαθνξηθψλ ππεξεζηψλ εληφο ηεο Θνηλφηεηαο· 
φηη δηθαηνινγείηαη αλάιεςε δξάζεο, εθ κέξνπο ηεο Θνηλφηεηαο, γηα λα ελαξκνληζηνχλ νη δηαδηθαζίεο 

έγθξηζεο πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε ρξήζε κεηαθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε ζηελ επηθξάηεηα 
άιισλ θξαηψλ κειψλ ζην πιαίζην ηεο κεηαθνξάο· 

(3) φηη ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ κέηξα γηα κηα πξννδεπηηθή εγθαζίδξπζε κηαο εληαίαο αγνξάο κεηαθνξψλ, 

θαη, ηδίσο γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία κεηαθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε· 

(4) φηη ε αλάιεςε δξάζεο ζε επίπεδν Θνηλφηεηαο απνηειεί ηνλ κφλν δπλαηφ ηξφπν γηα ηελ επίηεπμε ηεο 
ελ ιφγσ ελαξκφληζεο, δεδνκέλνπ φηη ηα θξάηε κέιε ελεξγψληαο κεκνλσκέλα ή ζην πιαίζην δηεζλψλ 

ζπκθσληψλ δελ είλαη δπλαηφ λα επηηχρνπλ ηνλ ίδην βαζκφ ελαξκφληζεο, φζνλ αθνξά ηελ έγθξηζε ηέηνηνπ 
εμνπιηζκνχ· φηη, ζήκεξα, ε αλαγλψξηζε εγθξίζεσλ νη νπνίεο ρνξεγνχληαη απφ ηα δηάθνξα θξάηε κέιε 

δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή εμ αηηίαο ηεο επρέξεηαο εθηίκεζεο· 

(5) φηη κηα νδεγία ηνπ Ππκβνπιίνπ απνηειεί ην θαηάιιειν λνκηθφ κέζν γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αζθάιεηαο 
ηνπ κεηαθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε θαη παξέρεη πιαίζην γηα εληαία θαη δεζκεπηηθή εθαξκνγή ησλ 

δηαδηθαζηψλ έγθξηζεο απφ ηα θξάηε κέιε· 

(6) φηη νη νδεγίεο 94/55/ΔΘ(4) θαη 96/49/ΔΘ(5) έρνπλ επεθηείλεη ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο 
ADR(6) θαη ηνπ RID(7) ψζηε λα θαιχπηεηαη ε εζληθή θπθινθνξία, πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνληζηνχλ ζε 

θνηλνηηθφ επίπεδν νη φξνη ππφ ηνπ νπνίνπο κεηαθέξνληαη νδηθψο θαη ζηδεξνδξνκηθψο ηα επηθίλδπλα 

εκπνξεχκαηα· 

(7) φηη νη νδεγίεο 94/55/ΔΘ θαη 96/49/ΔΘ πξνβιέπνπλ ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ζε νξηζκέλα λέα είδε 

κεηαθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο πνπ βαζίδνληαη 

ζε ελφηεηεο ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε 93/465/ΔΘ(8)· φηη ε δπλαηφηεηα απηή ζα πξέπεη λα 
αληηθαηαζηαζεί απφ ππνρξέσζε θαη λα επεθηαζεί ψζηε λα θαιχπηεηαη ν λένο παληφο είδνπο 

κεηαθεξφκελνο εμνπιηζκφο ππφ πίεζε, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθνξά επηθίλδπλσλ 
εκπνξεπκάησλ θαη ν νπνίνο ππάγεηαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ νδεγηψλ 94/55/ΔΘ θαη 96/49/ΔΘ· 

(8) φηη ε νδεγία 97/23/ΔΘ(9) πξνβιέπεη γεληθέο απαηηήζεηο γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία θαη ηελ 

αζθάιεηα ησλ εμνπιηζκψλ ππφ πίεζε· 

(9) φηη νη γελλήηξηεο αεξνιπκάησλ (αεξνδφι) θαη νη θηάιεο αεξίσλ γηα ηηο αλαπλεπζηηθέο ζπζθεπέο 
εμαηξνχληαη απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο νδεγίαο επεηδή, φζνλ αθνξά ηηο γελλήηξηεο 

αεξνιπκάησλ, ε νδεγία 75/324/ΔΝΘ(10) θαη, φζνλ αθνξά ηηο θηάιεο αεξίσλ γηα ηηο αλαπλεπζηηθέο 
ζπζθεπέο, ε νδεγία 97/23/ΔΘ εμαζθαιίδνπλ ήδε ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ 

ζπζθεπψλ απηψλ· 



(10) φηη ε αλαγλψξηζε ηεο έγθξηζεο πνπ ρνξεγνχλ νη νξγαληζκνί ειέγρνπ νη νπνίνη έρνπλ νξηζζεί απφ ηηο 
αξκφδηεο αξρέο ελφο θξάηνπο κέινπο, ε αλαγλψξηζε ησλ δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο ή επαλαμηνιφγεζεο 

ηεο ζπκκφξθσζεο θαζψο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πεξηνδηθψλ ειέγρσλ, ζπκβάιινπλ ζηελ εμάιεηςε ησλ 
εκπνδίσλ ζηελ ειεχζεξε παξνρή κεηαθνξηθψλ ππεξεζηψλ· φηη έλαο ηέηνηνο ζηφρνο δελ είλαη δπλαηφ λα 

επηηεπρζεί ηθαλνπνηεηηθά ζε δηαθνξεηηθφ επίπεδν απφ ηα θξάηε κέιε· φηη, γηα λα εμαιεηθζνχλ ηα ζηνηρεία 

δηάθξηζεο, είλαη απαξαίηεην λα δηεπθξηληζζνχλ νη αθνινπζεηέεο δηαδηθαζίεο· 

(11) φηη είλαη απαξαίηεην λα θαζνξηζηνχλ θνηλνί θαλφλεο γηα λα θαζηεξσζεί ε αλαγλψξηζε ησλ 

νξηζζέλησλ νξγαληζκψλ ειέγρνπ, νη νπνίνη θαηνρπξψλνπλ ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ νδεγηψλ 

94/55/ΔΘ θαη 96/49/ΔΘ· φηη νη ελ ιφγσ θνηλνί θαλφλεο ζα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ εμάιεηςε ησλ 
πεξηηηψλ δαπαλψλ θαη δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ έγθξηζε ηνπ εμνπιηζκνχ, θαζψο 

θαη ηελ άξζε ησλ ηερληθψλ εκπνδίσλ ζηηο ζπλαιιαγέο· 

(12) φηη, πξνθεηκέλνπ λα κελ εκπνδίδνληαη νη κεηαθνξέο κεηαμχ ελφο θξάηνπο θαη ηξίηεο ρψξαο, δελ ζα 
πξέπεη λα εθαξκνζηεί ε παξνχζα νδεγία ζηνλ κεηαθεξφκελν εμνπιηζκφ ππφ πίεζε, ν νπνίνο 

ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηηο κεηαθνξέο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ κεηαμχ ηνπ εδάθνπο ηεο 
Θνηλφηεηαο θαη ηνπ εδάθνπο ηξίηεο ρψξαο· 

(13) φηη ηα θξάηε κέιε νθείινπλ λα νξίδνπλ θνξείο ειέγρνπ, νη νπνίνη ζα είλαη εμνπζηνδνηεκέλνη λα 

δηεμάγνπλ ηηο δηαδηθαζίεο εθηίκεζεο ή επαλαμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο θαη ηνπο πεξηνδηθνχο 
ειέγρνπο, θαζψο θαη φηη νθείινπλ λα δηαζθαιίδνπλ φηη νη ελ ιφγσ θνξείο είλαη επαξθψο αλεμάξηεηνη, 

απνηειεζκαηηθνί θαη φηη δηαζέηνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα πξνθεηκέλνπ λα θέξνπλ ζε πέξαο ην 

έξγν ην νπνίν ηνπο αλαηίζεηαη· 

(14) φηη ζα πξέπεη λα ζεζπηζηνχλ εηδηθέο δηαδηθαζίεο εθηίκεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ λέσλ ζηξνθηγγψλ 

θαη ησλ ινηπψλ εμαξηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο κεηαθνξέο· 

(15) φηη ζα πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ δηαηάμεηο φζνλ αθνξά ηελ επαλαμηνιφγεζε ηνπ πθηζηάκελνπ 
εμνπιηζκνχ, πνπ νξίδεηαη ζην παξάξηεκα IV ηκήκα II, πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηεί ε παξνχζα νδεγία 

ζηνλ εμνπιηζκφ απηφ· 

(16) φηη ε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο ηερληθέο δηαηάμεηο ησλ παξαξηεκάησλ ησλ νδεγηψλ 94/55/ΔΘ θαη 
96/49/ΔΘ γηα ην λέν εμνπιηζκφ πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ηεο 

ζπκκφξθσζεο πνπ νξίδνληαη ζην παξάξηεκα IV ηκήκα I· φηη νη πεξηνδηθνί έιεγρνη ηνπ ππάξρνληνο 

εμνπιηζκνχ ζα δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ νξίδνληαη ζην παξάξηεκα IV ηκήκα III· 

(17) φηη ν εμνπιηζκφο ζηνλ νπνίν εθαξκφδεηαη ε παξνχζα νδεγία νθείιεη λα θέξεη ζήκαλζε ελδεηθηηθή 

ηεο ζπκκφξθσζήο ηνπ πξνο ηηο απαηηήζεηο ησλ νδεγηψλ 94/55/ΔΘ ή 96/49/ΔΘ θαη ηεο παξνχζαο νδεγίαο 

θαη λα δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά, λα πιεξνχηαη, λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη λα επαλαπιεξνχηαη, ζχκθσλα κε ηε 
ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη· 

(18) φηη ηα θξάηε κέιε ζα επηηξέπνπλ ζηνλ κεηαθεξφκελν εμνπιηζκφ ππφ πίεζε πνπ θέξεη ηελ 

αλαθεξφκελε ζην παξάξηεκα VII ζήκαλζε λα θπθινθνξεί ειεχζεξα ζηελ επηθξάηεηά ηνπο, λα δηαηίζεηαη 
ζηελ αγνξά, λα ρξεζηκνπνηείηαη ζην πιαίζην θάζε κεηαθνξηθήο εξγαζίαο ή λα ρξεζηκνπνηείηαη ζχκθσλα 

κε ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη, ρσξίο λα απαηηείηαη πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε ή ζπκκφξθσζε κε 
άιιεο ηερληθέο απαηηήζεηο· 

(19) φηη θξίλεηαη ζθφπηκν φηαλ έλα θξάηνο κέινο ελεκεξψλεη ηελ Δπηηξνπή λα κπνξεί λα ιακβάλεη κέηξα 

πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξίζεη ή λα απαγνξεχζεη ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά θαη ηε ρξήζε εμνπιηζκνχ ν νπνίνο 
ζπληζηά ηδηαίηεξν θίλδπλν γηα ηελ αζθάιεηα· 

(20) φηη ζα πξέπεη λα αθνινπζεζεί κηα δηαδηθαζία επηηξνπήο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ παξαξηεκάησλ ηεο 

παξνχζαο νδεγίαο, θαζψο θαη γηα ηελ αλαβνιή ηεο εκεξνκελίαο ηεο ζέζεο ζε εθαξκνγή ηεο παξνχζαο 
νδεγίαο γηα νξηζκέλνπο κεηαθεξφκελνπο εμνπιηζκνχο ππφ πίεζε· 

(21) φηη είλαη αλάγθε λα πξνβιεθζεί κεηαβαηηθή δηάηαμε πνπ ζα επηηξέπεη ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά θαη ηε 

ζέζε ζε ιεηηνπξγία κεηαθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε πνπ έρεη θαηαζθεπαζζεί δπλάκεη ησλ εζληθψλ 
δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ζέζεο ζε εθαξκνγή ηεο παξνχζαο νδεγίαο· 

(22) φηη νη νδεγίεο 84/525/ΔΝΘ(11), 84/526/ΔΝΘ(12) θαη 84/527/ΔΝΘ(13) πεξί θηαιψλ αεξίνπ 

πξνβιέπνπλ δηαδηθαζία πηζηνπνίεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο δηαθνξεηηθή απφ απηή πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ 
παξνχζα νδεγία· φηη ζα πξέπεη λα ζεζπηζηεί εληαία δηαδηθαζία γηα φια ηα είδε κεηαθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ 

ππφ πίεζε· 

(23) φηη ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί δηαδηθαζία πεξηνδηθψλ ειέγρσλ γηα ηηο πθηζηάκελεο θηάιεο αεξίνπ, νη 
νπνίεο λα ζπκκνξθνχληαη πξνο ηηο δηαηάμεηο ησλ νδεγηψλ 84/525/ΔΝΘ, 84/526/ΔΝΘ θαη 84/527/ΔΝΘ, 

ΔΜΔΓΩΠΔ ΡΖΛ ΞΑΟΝΠΑ ΝΓΖΓΗΑ: 

Άξζξν 1 

Ξεδίν εθαξκνγήο 



1. Ζ παξνχζα νδεγία απνζθνπεί ζην λα απμήζεη ηελ αζθάιεηα ηνπ κεηαθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε 
ηνπ εγθεθξηκέλνπ γηα ηελ νδηθή θαη ζηδεξνδξνκηθή κεηαθνξά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ θαη ζην λα 

δηαζθαιίζεη ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ηνπ ελ ιφγσ εμνπιηζκνχ ζηελ Θνηλφηεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ησλ πηπρψλ ησλ ζρεηηθψλ κε ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά, ηελ θαη' επαλάιεςε ζέζε ζε ιεηηνπξγία θαη 

ρξήζε. 

2. Ζ παξνχζα νδεγία εθαξκφδεηαη: 

α) φζνλ αθνξά ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά, ζην λέν κεηαθεξφκελν εμνπιηζκφ ππφ πίεζε, φπσο νξίδεηαη ζην 
άξζξν 2· 

β) φζνλ αθνξά ηελ επαλαμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο, ζηνλ ήδε πθηζηάκελν εμνπιηζκφ ππφ πίεζε, 

φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2, ν νπνίνο πιεξνί ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ησλ νδεγηψλ 94/55/ΔΘ θαη 96/49/ΔΘ· 

γ) φζνλ αθνξά ηελ θαη' επαλάιεςε ρξήζε θαη ηνλ πεξηνδηθφ έιεγρν: 

- ζηνλ κεηαθεξφκελν εμνπιηζκφ ππφ πίεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηα ζηνηρεία α) θαη β), 

- ζηηο ήδε πθηζηάκελεο θηάιεο αεξίνπ νη νπνίεο θέξνπλ ηε ζήκαλζε ζπκκφξθσζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο 

νδεγίεο 84/525/ΔΝΘ, 84/526/ΔΝΘ θαη 84/527/ΔΝΘ. 

3. Ν κεηαθεξφκελνο εμνπιηζκφο ππφ πίεζε ν νπνίνο έρεη δηαηεζεί ζηελ αγνξά πξηλ απφ ηελ 1ε Ηνπιίνπ 
2001 ή, ζηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 18, εληφο δχν εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία απηή θαη ν νπνίνο δελ έρεη 

επαλαμηνινγεζεί ψζηε λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ησλ νδεγηψλ 94/55/ΔΘ θαη 96/49/ΔΘ, δελ ππάγεηαη ζην 
πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο νδεγίαο. 

4. Ν κεηαθεξφκελνο εμνπιηζκφο ππφ πίεζε, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηε κεηαθνξά 

επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ κεηαμχ ηνπ εδάθνπο ηεο Θνηλφηεηαο θαη ηνπ εδάθνπο ηξίησλ ρσξψλ, πνπ 
πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 παξάγξαθνο 1 θαη ην άξζξν 7 ηεο νδεγίαο 94/55/ΔΘ ή κε ην 

άξζξν 6 παξάγξαθνο 1 θαη ην άξζξν 7 παξάγξαθνη 1 θαη 2 ηεο νδεγίαο 96/49/ΔΘ, δελ εκπίπηεη ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο νδεγίαο. 

Άξζξν 2 

Νξηζκνί 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο νδεγίαο, λννχληαη σο: 

1. "κεηαθεξφκελνο εμνπιηζκφο ππφ πίεζε" 

- θάζε δνρείν [θχιηλδξνη, ζσιήλεο, βαξέιηα πίεζεο, θξπνγνληθά δνρεία, δέζκεο (πιαίζηα) θπιίλδξσλ, 
φπσο νξίδνληαη ζην παξάξηεκα Α ηεο νδεγίαο 94/55/ΔΘ], 

- θάζε δεμακελή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απνζπλαξκνινγήζηκσλ, εκπνξεπκαηνθηβψηην-δεμακελή 

(θηλεηή δεμακελή), δεμακελή βπηηνθφξνπ βαγνληνχ, δεμακελή ή δνρείν νρήκαηνο-ζπζηνηρίαο ή βαγνληνχ-
ζπζηνηρίαο, ή δεμακελή νρήκαηνο-δεμακελήο, 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθνξά αεξίνπ ηεο θιάζεσο 2 ζχκθσλα κε ηα παξαξηήκαηα ησλ νδεγηψλ 

94/55/ΔΘ θαη 96/49/ΔΘ, θαζψο θαη γηα ηε κεηαθνξά νξηζκέλσλ επηθίλδπλσλ νπζηψλ άιισλ θιάζεσλ, πνπ 
κλεκνλεχνληαη ζην παξάξηεκα VI ηεο παξνχζαο νδεγίαο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζηξνθίγγσλ θαη ησλ 

ινηπψλ εμαξηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά. 

Δμαηξείηαη απφ απηφλ ηνλ νξηζκφ, ν εμνπιηζκφο πνπ δηέπεηαη απφ ηηο γεληθέο πξνδηαγξαθέο εμαίξεζεο νη 
νπνίεο ηζρχνπλ γηα κηθξέο πνζφηεηεο θαη γηα ηηο ηδηαίηεξεο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξάξηεκα 

Α ηεο νδεγίαο 94/55/ΔΘ θαη ζην παξάξηεκα ηεο νδεγίαο 96/49/ΔΘ, θαζψο θαη νη γελλήηξηεο αεξνιπκάησλ 

(αξηζ. ΝΖΔ 1950), θαη νη θηάιεο αεξίνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο αλαπλεπζηηθέο ζπζθεπέο· 

2. "ζήκαλζε": ην ζχκβνιν πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 10· 

3. "δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο": νη δηαδηθαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα IV 

ηκήκα I· 

4. "επαλαμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο": ε δηαδηθαζία πνπ απνβιέπεη ζηνλ, εθ ησλ πζηέξσλ θαη θαηφπηλ 
αηηήζεσο ηνπ ηδηνθηήηε, ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρνπ ηνπ ή ηνπ θαηφρνπ, έιεγρν 

ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ησλ παξαξηεκάησλ ησλ νδεγηψλ 94/55/ΔΘ θαη 96/49/ΔΘ ηνπ 
ήδε πθηζηάκελνπ κεηαθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε πνπ έρεη ηεζεί ζε ιεηηνπξγία πξηλ απφ ηελ 1ε 

Ηνπιίνπ 2001 ή, ζηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 18, εληφο δχν εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία απηή· 

5. "θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο": νξγαληζκφο ειέγρνπ ν νπνίνο νξίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα εζληθή αξρή 
θξάηνπο κέινπο ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 θαη πιεξνί ηα θξηηήξηα ησλ παξαξηεκάησλ I θαη II· 

6. "πξνθξηζείο νξγαληζκφο": νξγαληζκφο ειέγρνπ ν νπνίνο νξίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα εζληθή αξρή θξάηνπο 

κέινπο ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 θαη πιεξνί ηα θξηηήξηα ησλ παξαξηεκάησλ I θαη III. 

Άξζξν 3 

Αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ λέσλ κεηαθεξφκελσλ εμνπιηζκψλ ππφ πίεζε ελφςεη ηεο δηάζεζήο 

ηνπο ζηελ αγνξά ηεο Θνηλφηεηαο 



1. Ρα λέα δνρεία θαη νη λέεο δεμακελέο πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ νδεγηψλ 94/55/ΔΘ 
θαη 96/49/ΔΘ. Ρν εάλ ν αλσηέξσ κεηαθεξφκελνο εμνπιηζκφο ππφ πίεζε είλαη ζχκθσλνο πξνο ηηο ελ ιφγσ 

δηαηάμεηο, πηζηνπνηείηαη απφ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ θαη απνδεηθλχεηαη απνθιεηζηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο 
αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο πνπ εθηίζεληαη ζην παξάξηεκα IV ηκήκα I θαη δηεπθξηλίδνληαη ζην 

παξάξηεκα V. 

2. Νη λέεο ζηξφθηγγεο θαη ηα άιια εμαξηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά πξέπεη λα 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ παξαξηεκάησλ ησλ νδεγηψλ 94/55/ΔΘ θαη 96/49/ΔΘ. 

3. Νη ζηξφθηγγεο θαη ηα ινηπά εμαξηήκαηα ηα νπνία έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα ηνπ 

κεηαθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε, ηδίσο νη βαιβίδεο αζθαιείαο, νη ζηξφθηγγεο πιήξσζεο θαη 
θέλσζεο θαζψο θαη νη ζηξφθηγγεο ησλ θηαιψλ, πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο 

ζπκκφξθσζεο επηπέδνπ ίζνπ ή αλψηεξνπ ηνπ επηπέδνπ ηνπ δνρείνπ ή ηεο δεμακελήο επί ησλ νπνίσλ 

εγθαζίζηαληαη. 

Νη ελ ιφγσ ζηξφθηγγεο θαη ηα ινηπά εμαξηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά κπνξνχλ λα 

ππνβάιινληαη ζε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο ρσξηζηή απφ εθείλε πνπ πξνβιέπεηαη γηα ην 

δνρείν ή ηε δεμακελή. 

4. Πηελ πεξίπησζε πνπ νη νδεγίεο 94/55/ΔΘ θαη 96/49/ΔΘ δελ πεξηέρνπλ ιεπηνκεξείο ηερληθέο δηαηάμεηο 

γηα ηηο ζηξφθηγγεο θαη ηα εμαξηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 3, νη ελ ιφγσ ζηξφθηγγεο θαη 

εμαξηήκαηα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο 97/23/ΔΘ θαη λα ππνβάιινληαη, 
δπλάκεη ηεο νδεγίαο απηήο, ζε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο θαηεγνξίαο II, III ή IV, φπσο 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 10 ηεο νδεγίαο 97/23/ΔΘ, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία 1, 2 ή 3 πνπ πξνβιέπεη ην 
παξάξηεκα V ηεο παξνχζαο νδεγίαο, ζηελ νπνία αλήθεη ην δνρείν ή δεμακέλε. 

5. Ρα θξάηε κέιε δελ απαγνξεχνπλ, δελ πεξηνξίδνπλ νχηε εκπνδίδνπλ ην λα δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά ή λα 

ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία ζηελ επηθξάηεηά ηνπο, ν αλαθεξφκελνο ζην άξζξν 1 παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν α) 
κεηαθεξφκελνο εμνπιηζκφο ππφ πίεζε, πνπ είλαη ζχκθσλνο πξνο ηελ παξνχζα νδεγία θαη θέξεη ηε 

ζρεηηθή ζήκαλζε ε νπνία πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 10 παξάγξαθνη 1 θαη 2. 

Άξζξν 4 

Αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ λέσλ κεηαθεξφκελσλ εμνπιηζκψλ ππφ πίεζε ελφςεη ηεο δηάζεζήο 
ηνπο ζηελ εζληθή αγνξά 

1. Θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 3, ηα θξάηε κέιε δχλαληαη λα επηηξέπνπλ ζην έδαθφο 

ηνπο ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά, ηε κεηαθνξά θαη ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία απφ ρξήζηεο, δνρείσλ, 
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζηξνθίγγσλ θαη ησλ ινηπψλ εμαξηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε 

κεηαθνξά, ηα νπνία θαιχπηνληαη απφ ην άξζξν 1 παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν α) θαη ησλ νπνίσλ ε 
αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο πξαγκαηνπνηήζεθε απφ πξνθξηζέληα νξγαληζκφ. 

2. Ν κεηαθεξφκελνο εμνπιηζκφο ππφ πίεζε ηνπ νπνίνπ ε ζπκκφξθσζε έρεη αμηνινγεζεί απφ πξνθξηζέληα 

νξγαληζκφ δελ κπνξεί λα θέξεη ηε ζήκαλζε πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 10 παξάγξαθνο 1. 

3. Ν πξνθξηζείο νξγαληζκφο εξγάδεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ νκάδα ζηελ νπνία αλήθεη. 

4. Νη δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδνληαη ζε πεξίπησζε αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο απφ πξνθξηζέληα 
νξγαληζκφ, είλαη νη ελφηεηεο Α1, Γ1, ΠΡ θαη Ε, πνπ πεξηγξάθνληαη ζην παξάξηεκα IV ηκήκα I. 

5. Ζ Δπηηξνπή παξαθνινπζεί ηα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηα νπνία εμάιινπ 

ζα απνηειέζνπλ ην αληηθείκελν αμηνιφγεζεο απφ ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2004. Ξξνο ηνχην, ηα θξάηε κέιε 
δηαβηβάδνπλ ζηελ Δπηηξνπή θάζε ρξήζηκε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηε ζέζε ζε εθαξκνγή ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ. Ζ αμηνιφγεζε απηή ζα ζπλνδεχεηαη, ελδερνκέλσο, απφ ηπρφλ πξφηαζε ηξνπνπνίεζεο ηεο 
παξνχζαο νδεγίαο. 

Άξζξν 5 

Δπαλαμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ πθηζηάκελσλ κεηαθεξφκελσλ εμνπιηζκψλ ππφ πίεζε 

1. Ζ ζπκκφξθσζε ηνπ αλαθεξφκελνπ ζην άξζξν 1 παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν β) κεηαθεξφκελνπ 
εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε πξνο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ παξαξηεκάησλ ησλ νδεγηψλ 94/55/ΔΘ θαη 

96/49/ΔΘ, πηζηνπνηείηαη απφ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία επαλαμηνιφγεζεο ηεο 

ζπκκφξθσζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην παξάξηεκα IV ηκήκα II ηεο παξνχζαο νδεγίαο. 

Όηαλ ν εμνπιηζκφο θαηαζθεπάδεηαη ελ ζεηξά, ηα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα επηηξέςνπλ ε επαλαμηνιφγεζε 

ηεο ζπκκφξθσζεο ζρεηηθά κε ηα δνρεία, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζηξνθίγγσλ ηνπο θαη ησλ ινηπψλ 

εμαξηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά, λα πξαγκαηνπνηείηαη απφ πξνθξηζέληα νξγαληζκφ, 
ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε επαλαμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο ηνλ ηχπν πξαγκαηνπνηείηαη απφ 

θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ. 

2. Ρα θξάηε κέιε δελ απαγνξεχνπλ, δελ πεξηνξίδνπλ νχηε εκπνδίδνπλ ην λα δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά ή λα 
ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία ζηελ επηθξάηεηά ηνπο ν αλαθεξφκελνο ζην άξζξν 1 παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν β) 



κεηαθεξφκελνο εμνπιηζκφο ππφ πίεζε, πνπ είλαη ζχκθσλνο πξνο ηελ παξνχζα νδεγία θαη θέξεη ηε 
ζρεηηθή ζήκαλζε, ε νπνία πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 10 παξάγξαθνο 1. 

Άξζξν 6 

Ξεξηνδηθφο έιεγρνο θαη επαλαιακβαλφκελε ρξήζε 

1. Ν πεξηνδηθφο έιεγρνο ησλ δνρείσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζηξνθίγγσλ ηνπο θαη ησλ ινηπψλ 
εμαξηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά, πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1 παξάγξαθνο 2 

ζηνηρείν γ), εθηειείηαη απφ θνηλνπνηεκέλν ή πξνθξηζέληα νξγαληζκφ, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ 

πξνβιέπεη ην παξάξηεκα IV ηκήκα III. Ν πεξηνδηθφο έιεγρνο ησλ δεμακελψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
ζηξνθίγγσλ θαη ησλ ινηπψλ εμαξηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά, εθηειείηαη απφ 

θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην παξάξηεκα IV ηκήκα III 
ελφηεηα 1. 

Ωζηφζν, ηα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα επηηξέπνπλ ν πεξηνδηθφο έιεγρνο ησλ δεμακελψλ ζην έδαθφο ηνπο 

λα εθηειείηαη επίζεο απφ ηνπο πξνθξηζέληεο νξγαληζκνχο, νη νπνίνη έρνπλ αλαγλσξηζζεί, πξνθεηκέλνπ λα 
εθηεινχλ ηνλ πεξηνδηθφ έιεγρν ησλ δεμακελψλ θαη ελεξγνχλ ππφ ηελ επηηήξεζε θνηλνπνηεκέλνπ 

νξγαληζκνχ θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην παξάξηεκα IV ηκήκα III ελφηεηα 2 γηα ηνλ 
πεξηνδηθφ έιεγρν κέζσ ηεο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο. 

2. Ν κεηαθεξφκελνο εμνπιηζκφο ππφ πίεζε, πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 1 παξάγξαθνο 2, κπνξεί λα 

ππφθεηηαη ζε πεξηνδηθφ έιεγρν ζε θάζε θξάηνο κέινο. 

3. Ρα θξάηε κέιε δελ κπνξνχλ, γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ απηφλ θαζεαπηφλ ηνλ κεηαθεξφκελν εμνπιηζκφ 
ππφ πίεζε, λα απαγνξεχνπλ, λα πεξηνξίδνπλ ή λα εκπνδίδνπλ ηε ρξήζε (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πιήξσζεο, ηεο απνζήθεπζεο, ηεο εθθέλσζεο θαη ηεο επαλαπιήξσζεο), ζηελ επηθξάηεηά ηνπο, ηνπ 
αθφινπζνπ κεηαθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε: 

- ηνπ αλαθεξφκελνπ ζην άξζξν 1 παξάγξαθνο 2 ζηνηρεία α) θαη β) θαη ζηνηρείν γ) πξψηε πεξίπησζε, 

πνπ ζπκκνξθνχηαη πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο νδεγίαο θαη θέξεη ηελ αληίζηνηρε ζήκαλζε, 

- ησλ πθηζηάκελσλ θηαιψλ αεξίνπ πνπ θέξνπλ ηε ζήκαλζε ζπκκφξθσζεο ηελ νπνία πξνβιέπνπλ νη 
νδεγίεο 84/525/ΔΝΘ, 84/526/ΔΝΘ θαη 84/527/ΔΝΘ, θαζψο θαη ηε ζήκαλζε θαη ηνλ αξηζκφ αλαγλψξηζεο 

πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 10 παξάγξαθνο 3 ηεο παξνχζαο νδεγίαο, κε ην νπνίν βεβαηψλεηαη φηη έρνπλ 
ππνζηεί ηνλ πεξηνδηθφ έιεγρν. 

4. Ρα θξάηε κέιε δχλαληαη λα ζεζπίδνπλ εζληθέο απαηηήζεηο γηα ηελ απνζήθεπζε ή ηε ρξεζηκνπνίεζε 

κεηαθεξνκέλνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε, αιιά φρη ζε φ,ηη αθνξά ηνλ ίδην ηνλ κεηαθεξφκελν εμνπιηζκφ ππφ 
πίεζε ή ηα αλαγθαία εμαξηήκαηα γηα ηε κεηαθνξά. Ωζηφζν, θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 7, ηα θξάηε κέιε 

κπνξνχλ λα δηαηεξήζνπλ ηηο εζληθέο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηα ζπζηήκαηα ζχλδεζεο, ηνπο ρξσκαηηθνχο 

θψδηθεο θαη ηε ζεξκνθξαζία αλαθνξάο. 

Άξζξν 7 

Δζληθέο δηαηάμεηο 

1. Ρα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα δηαηεξνχλ ηηο εζληθέο ηνπο δηαηάμεηο φζνλ αθνξά ηνπο κεραληζκνχο πνπ 

πξνβιέπνληαη γηα ηε ζχλδεζε κε άιιν εμνπιηζκφ θαη ηνπο ρξσκαηηθνχο θψδηθεο πνπ εθαξκφδνληαη ζην 
κεηαθεξφκελν εμνπιηζκφ ππφ πίεζε έσο φηνπ πξνζηεζνχλ ζηα παξαξηήκαηα ησλ νδεγηψλ 94/55/ΔΘ θαη 

96/49/ΔΘ επξσπατθά πξφηππα ρξήζεο. 

Ωζηφζν, φηαλ ηίζεληαη πξνβιήκαηα αζθάιεηαο γηα ηε κεηαθνξά ή ηε ρξήζε νξηζκέλσλ εηδψλ αεξίσλ, 
είλαη δπλαηφλ λα πξνβιεθζεί κηα ζχληνκε κεηαβαηηθή πεξίνδνο, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 

15, πξνθεηκέλνπ λα επηηξαπεί ζηα θξάηε κέιε λα δηαηεξήζνπλ ηηο εζληθέο δηαηάμεηο ηνπο, αθφκε θαη αθνχ 

πξνζηεζνχλ ζηα παξαξηήκαηα ησλ νδεγηψλ 94/55/ΔΘ θαη 96/49/ΔΘ ηα επξσπατθά πξφηππα. 

2. Ρα θξάηε κέιε ζηα νπνία ε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο είλαη, ζπλήζσο, θάησ ησλ - 20 °C κπνξνχλ λα 

επηβάινπλ απζηεξφηεξα πξφηππα φζνλ αθνξά ηε ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο ηνπ πιηθνχ πνπ πξννξίδεηαη 

γηα ηηο εζληθέο κεηαθνξέο επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ νη νπνίεο εθηεινχληαη ζηελ επηθξάηεηά ηνπο, κέρξηο 
φηνπ ελζσκαησζνχλ ζηα παξαξηήκαηα ησλ νδεγηψλ 94/55/ΔΘ θαη 96/49/ΔΘ δηαηάμεηο γηα ηηο 

ζεξκνθξαζίεο αλαθνξάο πνπ είλαη θαηάιιειεο γηα ζπγθεθξηκέλεο θιηκαηηθέο δψλεο. 

Άξζξν 8 

Θνηλνπνηεκέλνη νξγαληζκνί 

1. Ρα θξάηε κέιε δηαβηβάδνπλ ζηελ Δπηηξνπή θαη ζηα ινηπά θξάηε κέιε ηνλ θαηάινγν ησλ 

θνηλνπνηεκέλσλ νξγαληζκψλ ησλ εγθαηεζηεκέλσλ ζηελ Θνηλφηεηα, ηνπο νπνίνπο έρνπλ νξίζεη γηα ηε 
δηελέξγεηα ησλ δηαδηθαζηψλ αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ λένπ κεηαθεξφκελνπ ππφ πίεζε 

εμνπιηζκνχ, θαη' εθαξκνγή ηνπ παξαξηήκαηνο IV ηκήκα I, γηα ηελ επαλαμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο 

ησλ ηχπσλ ή ηνπ ήδε πθηζηάκελνπ εμνπιηζκνχ επί ηε βάζεη ησλ απαηηήζεσλ ησλ παξαξηεκάησλ ησλ 
νδεγηψλ 94/55/ΔΘ θαη 96/49/ΔΘ, θαη' εθαξκνγή ηνπ παξαξηήκαηνο IV ηκήκα II, ή/θαη γηα ηε δηελέξγεηα 



ησλ εξγαζηψλ πεξηνδηθνχ ειέγρνπ, θαη' εθαξκνγή ηνπ παξαξηήκαηνο IV ηκήκα III ελφηεηα 1, ή/θαη γηα 
ηε δηελέξγεηα ησλ εξγαζηψλ επνπηείαο, θαη' εθαξκνγή ηνπ παξαξηήκαηνο IV ηκήκα III ελφηεηα 2. 

Δπίζεο, θνηλνπνηνχλ ηνπο αξηζκνχο αλαγλψξηζεο νη νπνίνη ηνπο έρνπλ δνζεί πξνεγνπκέλσο απφ ηελ 
Δπηηξνπή. 

Ζ Δπηηξνπή δεκνζηεχεη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησληνλ θαηάινγν ησλ 

θνηλνπνηεκέλσλ νξγαληζκψλ, κλεκνλεχνληαο ηνλ αξηζκφ αλαγλψξηζήο ηνπο θαη ηηο εξγαζίεο γηα ηελ 
εθηέιεζε ησλ νπνίσλ έρνπλ θνηλνπνηεζεί. Ζ Δπηηξνπή κεξηκλά γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ελ ιφγσ 

θαηαιφγνπ 

2. Ρα θξάηε κέιε εθαξκφδνπλ ηα θξηηήξηα ηα νπνία θαζνξίδνληαη ζηα παξαξηήκαηα I θαη II θαη ηνλ 
νξηζκφ ησλ θνηλνπνηεκέλσλ νξγαληζκψλ. Θάζε νξγαληζκφο ππνβάιιεη ζην θξάηνο κέινο, ην νπνίν 

πξνηίζεηαη λα ηνλ νξίζεη, πιήξε ζηνηρεία γηα ην φηη πξάγκαηη πιεξνί ηα θξηηήξηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηα 

παξαξηήκαηα I θαη II, θαη ηα ζπλνδεχεη κε ηα αληίζηνηρα απνδεηθηηθά. 

3. Θάζε θξάηνο κέινο ην νπνίν έρεη θνηλνπνηήζεη έλαλ νξγαληζκφ νθείιεη λα αλαθαιέζεη ηε ζρεηηθή 

θνηλνπνίεζε εάλ δηαπηζηψζεη φηη ν ελ ιφγσ νξγαληζκφο δελ πιεξνί πιένλ ηα θξηηήξηα ηεο παξαγξάθνπ 2. 

Δλεκεξψλεη ακέζσο ηελ Δπηηξνπή θαη ηα ινηπά θξάηε κέιε ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε αλάθιεζε 
θνηλνπνίεζεο. 

Άξζξν 9 

Ξξνθξηζέληεο νξγαληζκνί 

1. Ρα θξάηε κέιε αλαθνηλψλνπλ ζηελ Δπηηξνπή θαη ζηα ινηπά θξάηε κέιε ηνλ θαηάινγν ησλ 

εγθαηεζηεκέλσλ ζηελ Θνηλφηεηα πξνθξηζέλησλ νξγαληζκψλ, ηνπο νπνίνπο έρνπλ αλαγλσξίζεη, ζχκθσλα 
κε ηα θξηηήξηα ηεο παξαγξάθνπ 2, γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ πεξηνδηθνχ ειέγρνπ ησλ δνρείσλ, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζηξνθίγγσλ θαη ησλ ινηπψλ εμαξηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε 
κεηαθνξά, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2 ζεκείν 1, πξψηε πεξίπησζε ή γηα ηελ επαλαμηνιφγεζε 

ηεο πηζηφηεηαο ησλ πθηζηάκελσλ δνρείσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζηξνθίγγσλ θαη ησλ ινηπψλ 
εμαξηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά, πνπ είλαη ζχκθσλα πξνο ηχπν ν νπνίνο έρεη 

επαλαμηνινγεζεί απφ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ, γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπλερνχο ηήξεζεο ησλ ζρεηηθψλ 

δηαηάμεσλ ησλ νδεγηψλ 94/55/ΔΘ θαη 96/49/ΔΘ, ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην 
παξάξηεκα IV ηκήκα III ελφηεηα 1. Δπίζεο, αλαθνηλψλνπλ ηνπο αξηζκνχο αλαγλψξηζεο νη νπνίνη ηνπο 

έρνπλ δνζεί πξνεγνπκέλσο απφ ηελ Δπηηξνπή. 

Ρα θξάηε κέιε ηα νπνία εθαξκφδνπλ ηε δπλαηφηεηα πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 6 παξάγξαθνο 1 
δεχηεξν εδάθην, δηαβηβάδνπλ επίζεο ζηελ Δπηηξνπή θαη ηα ινηπά θξάηε κέιε ηνλ θαηάινγν ησλ 

εγθαηεζηεκέλσλ ζηελ Θνηλφηεηα πξνθξηζέλησλ νξγαληζκψλ, ηνπο νπνίνπο έρνπλ αλαγλσξίζεη γηα ηε 
δηελέξγεηα ηνπ πεξηνδηθνχ ειέγρνπ ησλ δεμακελψλ. 

Ζ Δπηηξνπή δεκνζηεχεη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησληνλ θαηάινγν ησλ 

πξνθξηζέλησλ νξγαληζκψλ νη νπνίνη έρνπλ αλαγλσξηζζεί, κλεκνλεχνληαο ηνλ αξηζκφ αλαγλψξηζήο ηνπο 
θαη ηηο εξγαζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ νπνίσλ έρνπλ αλαγλσξηζηεί. Ζ Δπηηξνπή κεξηκλά γηα ηελ 

ελεκέξσζε ηνπ ελ ιφγσ θαηαιφγνπ. 

2. Ρα θξάηε κέιε εθαξκφδνπλ ηα θξηηήξηα ηα νπνία θαζνξίδνληαη ζηα παξαξηήκαηα I θαη III γηα ηελ 
αλαγλψξηζε ησλ πξνθξηζέλησλ νξγαληζκψλ. Θάζε νξγαληζκφο ππνβάιιεη ζην θξάηνο κέινο ην νπνίν 

πξνηίζεηαη λα ηνλ αλαγλσξίζεη πιήξε ζηνηρεία γηα ην φηη πξάγκαηη πιεξνί ηα θξηηήξηα πνπ πξνβιέπνληαη 

ζηα παξαξηήκαηα I θαη III, θαη ηα ζπλνδεχεη κε ηα αληίζηνηρα απνδεηθηηθά. 

3. Θάζε θξάηνο κέινο ην νπνίν έρεη αλαγλσξίζεη έλαλ νξγαληζκφ, νθείιεη λα αλαθαιέζεη ηελ έγθξηζε εάλ 

δηαπηζηψζεη φηη ν ελ ιφγσ νξγαληζκφο δελ πιεξνί πιένλ ηα θξηηήξηα ηεο παξαγξάθνπ 2. 

Δλεκεξψλεη ακέζσο ηελ Δπηηξνπή θαη ηα ινηπά θξάηε κέιε ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε αλάθιεζε έγθξηζεο. 

Άξζξν 10 

Πήκαλζε 

1. Κε ηελ επηθχιαμε ησλ απαηηήζεσλ γηα ηε ζήκαλζε ησλ δνρείσλ θαη ησλ δεμακελψλ πνπ πξνβιέπνπλ 

νη νδεγίεο 94/55/ΔΘ θαη 96/49/ΔΘ, ηα δνρεία θαη νη δεμακελέο πνπ πιεξνχλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 

παξάγξαθνο 1 θαη ηνπ άξζξνπ 5 παξάγξαθνο 1, πξέπεη λα θέξνπλ ζήκαλζε ηνπνζεηεκέλε ζχκθσλα κε 
ην παξάξηεκα IV ηκήκα I. Ζ ζήκαλζε ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη πεξηγξάθεηαη ζην παξάξηεκα VII. Ζ 

ζήκαλζε απηή ηνπνζεηείηαη έηζη ψζηε λα κελ απνζπάηαη θαη λα είλαη επδηάθξηηε θαη ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ 
αξηζκφ αλαγλψξηζεο ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ, ν νπνίνο πξαγκαηνπνίεζε ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

ζπκκφξθσζεο ησλ δνρείσλ θαη ησλ δεμακελψλ. Πηελ πεξίπησζε επαλαμηνιφγεζεο, ε ζήκαλζε απηή 
ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ αξηζκφ αλαγλψξηζεο ηνπ αθνξψκελνπ θνηλνπνηεζέληνο ή πξνθξηζέληνο 

νξγαληζκνχ. 



Γηα ηνλ κεηαθεξφκελν εμνπιηζκφ ππφ πίεζε πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 
παξάγξαθνο 2, ν αξηζκφο αλαγλψξηζεο ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ ή πξνθξηζέληνο νξγαληζκνχ, πξέπεη λα 

ζπλνδεχεηαη απφ ηελ έλδεημε: "- 40 °C". 

2. Νη λέεο ζηξφθηγγεο θαη ινηπά εμαξηήκαηα πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ αζθάιεηα, πξέπεη λα θέξνπλ 
είηε ηε ζήκαλζε πνπ πξνβιέπεη ην παξάξηεκα VII είηε ηε ζήκαλζε πνπ πξνβιέπεη ην παξάξηεκα VI ηεο 

νδεγίαο 97/23/ΔΘ. Νη ελ ιφγσ ζεκάλζεηο δελ ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ αξηζκφ αλαγλψξηζεο 
ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ πνπ δηελήξγεζε ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ ζηξνθίγγσλ θαη 

ησλ ινηπψλ εμαξηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά. 

Νη ινηπέο ζηξφθηγγεο θαη εμαξηήκαηα δελ ππφθεηληαη ζε εηδηθέο απαηηήζεηο φζνλ αθνξά ηε ζήκαλζε. 

3. Κε ηελ επηθχιαμε ησλ απαηηήζεσλ γηα ηε ζήκαλζε ησλ δνρείσλ θαη ησλ δεμακελψλ πνπ πξνβιέπνπλ 
νη νδεγίεο 94/55/ΔΘ θαη 96/49/ΔΘ γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ πεξηνδηθνχ ειέγρνπ, ν θάζε είδνπο 

κεηαθεξφκελνο εμνπιηζκφο ππφ πίεζε πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 6 παξάγξαθνο 1 πξέπεη λα θέξεη ηνλ 
αξηζκφ αλαγλψξηζεο ηνπ νξγαληζκνχ ν νπνίνο δηελήξγεζε ηνλ πεξηνδηθφ έιεγρν ηνπ εμνπιηζκνχ, 

πξνθεηκέλνπ λα δείρλεη φηη ν εμνπιηζκφο κπνξεί λα ζπλερίζεη λα ρξεζηκνπνηείηαη. 

Όζνλ αθνξά ηηο θηάιεο αεξίνπ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο νδεγίεο 84/525/ΔΝΘ, 84/526/ΔΝΘ θαη 84/527/ΔΝΘ, 
θαηά ηνλ πξψην πεξηνδηθφ έιεγρν πνπ δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα νδεγία, ν αλσηέξσ 

αξηζκφο αλαγλψξηζεο πξέπεη λα αθνινπζεί ηε ζήκαλζε πνπ πεξηγξάθεηαη ζην παξάξηεκα VII. 

4. Ρφζν γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πηζηφηεηαο φζν θαη γηα ηελ επαλαμηνιφγεζε θαη γηα ηνπο πεξηνδηθνχο 
ειέγρνπο, ν αξηζκφο αλαγλψξηζεο ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ ή πξνθξηζέληνο νξγαληζκνχ ηνπνζεηείηαη ππ' 

επζχλε ηνπ, είηε απφ ηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ, είηε απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ή ηνλ εγθαηεζηεκέλν ζηελ 

Θνηλφηεηα εληνινδφρν ηνπ, ηνλ ηδηνθηήηε, ηνλ εγθαηεζηεκέλν ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρν ηνπ ή ηνλ 
θάηνρν, έηζη ψζηε λα κελ απνζπάηαη θαη λα είλαη επδηάθξηηνο. 

5. Απαγνξεχεηαη ε επίζεζε επί κεηαθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε, ζήκαλζεο πνπ ζα κπνξνχζε λα 

παξαπιαλήζεη ηξίηνπο σο πξνο ηε ζεκαζία ή ηε γξαθηθή απεηθφληζε ηεο ζήκαλζεο ε νπνία αλαθέξεηαη 
ζηελ παξνχζα νδεγία. Δπί ηνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί νπνηαδήπνηε άιιε ζήκαλζε, 

ππφ ηνλ φξν φηη δελ κεηψλεηαη ην επδηάθξηην ή ην επαλάγλσζην ηεο ζήκαλζεο ε νπνία πεξηγξάθεηαη ζην 
παξάξηεκα VII. 

Άξζξν 11 

Οήηξα δηαζθάιηζεο 

1. Πε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θξάηνο κέινο δηαπηζηψλεη φηη έλαο ζπγθεθξηκέλνο κεηαθεξφκελνο 
εμνπιηζκφο ππφ πίεζε ν νπνίνο ζπληεξείηαη νξζά θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν 

πξννξίδεηαη, ελδέρεηαη λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ πγεία ή/θαη ηελ αζθάιεηα ησλ πξνζψπσλ θαη, 

ελδερνκέλσο, ησλ θαηνηθίδησλ δψσλ ή ησλ αγαζψλ θαηά ηε κεηαθνξά ή/θαη ηε ρξήζε ηνπ, θαη απηφ 
παξά ην γεγνλφο φηη θέξεη ζήκαλζε, δχλαηαη λα πεξηνξίδεη ή λα απαγνξεχεη ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά, ηε 

κεηαθνξά ή ηε ρξήζε ηνπ ελ ιφγσ εμνπιηζκνχ, ή δχλαηαη λα θξνληίδεη γηα ηελ απφζπξζή ηνπ απφ ηελ 
αγνξά ή ηελ θπθινθνξία. Δλεκεξψλεη ακέζσο ηελ Δπηηξνπή γηα ην κέηξν απηφ θαη εθζέηεη ηνπο ιφγνπο 

ηεο απφθαζήο ηνπ. 

2. Ζ Δπηηξνπή αξρίδεη δηαβνπιεχζεηο κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε ην ηαρχηεξν δπλαηφ. Αλ ε Δπηηξνπή 
δηαπηζηψζεη, κεηά ηηο ελ ιφγσ δηαβνπιεχζεηο, φηη ην κέηξν είλαη δηθαηνινγεκέλν, ελεκεξψλεη ακέζσο 

ζρεηηθά ην θξάηνο κέινο πνπ αλέιαβε ηελ πξσηνβνπιία θαζψο θαη ηα άιια θξάηε κέιε. 

Αλ ε Δπηηξνπή δηαπηζηψζεη, κεηά ηηο ελ ιφγσ δηαβνπιεχζεηο, φηη ην κέηξν δελ είλαη δηθαηνινγεκέλν, 
ελεκεξψλεη ακέζσο ζρεηηθά ην θξάηνο κέινο πνπ έιαβε ηελ πξσηνβνπιία, θαζψο θαη ηνλ ηδηνθηήηε, ηνλ 

εγθαηαζηεκέλν ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρν ηνπ ή ηνλ θάηνρν, ηνλ θαηαζθεπαζηή ή ηνλ εγθαηεζηεκέλν 

ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρν ηνπ. 

3. Πε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έλαο κεηαθεξφκελνο εμνπιηζκφο ππφ πίεζε πνπ δελ πιεξνί ηνπο φξνπο, 

θέξεη ηε ζήκαλζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 10, ην αξκφδην θξάηνο κέινο ιακβάλεη ηα δένληα κέηξα 

θαηά ηνπ ππεπζχλνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηεο ζήκαλζεο θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηελ Δπηηξνπή θαη ηα 
άιια θξάηε κέιε. 

4. Ζ Δπηηξνπή κεξηκλά ψζηε ηα θξάηε κέιε λα ελεκεξψλνληαη γηα ηελ εμέιημε θαη ηελ θαηάιεμε ηεο 

δηαδηθαζίαο απηήο. 

Άξζξν 12 

Ξαξάηππε ζήκαλζε 

Κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 11, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θξάηνο κέινο δηαπηζηψζεη φηη ε 

ζήκαλζε ζπκκφξθσζεο ε νπνία πεξηγξάθεηαη ζην παξάξηεκα VII έρεη ηνπνζεηεζεί παξαηχπσο, ν 
ηδηνθηήηεο, ν εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρνο ηνπ, ν θάηνρνο, ν θαηαζθεπαζηήο ή ν 

εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρνο ηνπ, ππνρξενχηαη λα θαηαζηήζεη ηνλ κεηαθεξφκελν 



εμνπιηζκφ ππφ πίεζε ζχκθσλν πξνο ηηο δηαηάμεηο νη νπνίεο αθνξνχλ ηε ζήκαλζε θαη λα ζέζεη ηέξκα ζηελ 
παξάβαζε ππφ ηνπο φξνπο πνπ επηβάιιεη ην θξάηνο κέινο. 

Πε πεξίπησζε πνπ εμαθνινπζεί λα κελ ππάξρεη ζπκκφξθσζε, ην θξάηνο κέινο ελεκεξψλεη ακέζσο ηελ 

Δπηηξνπή θαη ιακβάλεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 11, 
πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηεί ή λα απαγνξεπζεί ή δηάζεζε ζηελ αγνξά, ε κεηαθνξά ή ε ρξήζε ηνπ ελ 

ιφγσ εμνπιηζκνχ ή πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζζεί ε απφζπξζή ηνπ απφ ηελ αγνξά ή ηελ θπθινθνξία. 

Άξζξν 13 

Απνθάζεηο πνπ ζπλεπάγνληαη απαγφξεπζε ή πεξηνξηζκφ 

Θάζε απφθαζε πνπ ιακβάλεηαη θαη' εθαξκνγή ηεο παξνχζαο νδεγίαο θαη ζπλεπάγεηαη ηνλ πεξηνξηζκφ ή 

ηελ απαγφξεπζε ηεο δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ηεο κεηαθνξάο ή ηεο ρξήζεο κεηαθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ ππφ 

πίεζε ή επηβάιιεη ηελ απφζπξζή ηνπ απφ ηελ αγνξά ή ηελ θπθινθνξία, πξέπεη λα αηηηνινγείηαη 
επαθξηβψο. Ζ απφθαζε απηή θνηλνπνηείηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν ην ηαρχηεξν, κε ππφκλεζε ησλ έλδηθσλ 

κέζσλ πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ βάζεη ηεο λνκνζεζίαο πνπ ηζρχεη ζην θξάηνο κέινο απηφ θαζψο θαη ησλ 
πξνζεζκηψλ πνπ δηαζέηεη γηα ηελ άζθεζή ηνπο. 

Άξζξν 14 

Δπηηξνπή 

Νη ηξνπνπνηήζεηο νη αλαγθαίεο γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ παξαξηεκάησλ ηεο παξνχζαο νδεγίαο, 
ζεζπίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 15. 

Άξζξν 15 

1. Όηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην παξφλ άξζξν, ε Δπηηξνπή επηθνπξείηαη 

απφ επηηξνπή γηα ηε κεηαθνξά επηθηλδχλσλ εκπνξεπκάησλ, πνπ έρεη ζπζηαζεί κε ην άξζξν 9 ηεο νδεγίαο 
94/55/ΔΘ, θαινχκελε εθεμήο "επηηξνπή", ηελ νπνία ζπγθξνηνχλ αληηπξφζσπνη ησλ θξαηψλ κειψλ θαη 

ηεο νπνίαο πξνεδξεχεη ν αληηπξφζσπνο ηεο Δπηηξνπήο. 

2. Ν αληηπξφζσπνο ηεο Δπηηξνπήο ππνβάιιεη ζηελ ελ ιφγσ επηηξνπή ζρέδην ησλ ιεπηέσλ κέηξσλ. Ζ 
επηηξνπή δηαηππψλεη ηε γλψκε ηεο γηα ην ζρέδην απηφ, εληφο πξνζεζκίαο πνπ κπνξεί λα νξίζεη ν 

πξφεδξνο αλάινγα κε ηνλ επείγνληα ραξαθηήξα ηνπ ζέκαηνο. Απνθαζίδεη κε ηελ πιεηνςεθία πνπ 
πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 148 παξάγξαθνο 2 ηεο ζπλζήθεο γηα ηελ έθδνζε ησλ απνθάζεσλ πνπ θαιείηαη 

λα ιάβεη ην Ππκβνχιην βάζεη πξνηάζεσο ηεο Δπηηξνπήο. Θαηά ηελ ςεθνθνξία ζηελ επηηξνπή, νη ςήθνη 

ησλ αληηπξνζψπσλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζηαζκίδνληαη ζχκθσλα κε ην πξναλαθεξφκελν άξζξν. Ν 
πξφεδξνο δελ ιακβάλεη κέξνο ζηελ ςεθνθνξία. 

3. Ζ Δπηηξνπή ζεζπίδεη ηα κειεηψκελα κέηξα φηαλ είλαη ζχκθσλα κε ηε γλψκε ηεο ελ ιφγσ επηηξνπήο. 

Όηαλ ηα κειεηψκελα κέηξα δελ είλαη ζχκθσλα κε ηε γλψκε ηεο ελ ιφγσ επηηξνπήο ή ειιείςεη γλψκεο, ε 
Δπηηξνπή ππνβάιιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ζην Ππκβνχιην πξφηαζε ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα 

ιεθζνχλ. Ρν Ππκβνχιην απνθαζίδεη κε εηδηθή πιεηνςεθία. 

Δάλ ην Ππκβνχιην δελ έρεη απνθαζίζεη εληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο 
πξφηαζεο, ηα πξνηεηλφκελα κέηξα ζεζπίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή. 

Άξζξν 16 

Θέζπηζε θαη δεκνζίεπζε 

1. Ρα θξάηε κέιε ζεζπίδνπλ θαη δεκνζηεχνπλ ηηο λνκνζεηηθέο, θαλνληζηηθέο θαη δηνηθεηηθέο δηαηάμεηο ηηο 

αλαγθαίεο γηα λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηελ παξνχζα νδεγία ην αξγφηεξν ηελ 1ε Γεθεκβξίνπ 2000. 
Δλεκεξψλνπλ δε ακέζσο ζρεηηθά ηελ Δπηηξνπή. 

Νη δηαηάμεηο απηέο, φηαλ ζεζπίδνληαη απφ ηα θξάηε κέιε, αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα νδεγία ή 

ζπλνδεχνληαη απφ ηελ αλαθνξά απηή θαηά ηελ επίζεκε δεκνζίεπζή ηνπο. Νη ιεπηνκέξεηεο ηεο αλαθνξάο 
απηήο θαζνξίδνληαη απφ ηα θξάηε κέιε. 

2. Ρα θξάηε κέιε αλαθνηλψλνπλ ζηελ Δπηηξνπή ην θείκελν ησλ νπζησδψλ δηαηάμεσλ εζσηεξηθνχ δηθαίνπ 

ηηο νπνίεο ζεζπίδνπλ ζηνλ ηνκέα πνπ δηέπεηαη απφ ηελ παξνχζα νδεγία. 

Άξζξν 17 

Θέζε ζε εθαξκνγή 

1. Ρα θξάηε κέιε εθαξκφδνπλ ζηνλ κεηαθεξφκελν εμνπιηζκφ ππφ πίεζε, ην αξγφηεξν ηελ 1ε Ηνπιίνπ 

2001, ηηο δηαηάμεηο πνπ ζεζπίδνπλ γηα λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηελ παξνχζα νδεγία. 

2. Ζ αλαθεξφκελε ζηελ παξάγξαθν 1 εκεξνκελία αλαβάιιεηαη γηα νξηζκέλνπο κεηαθεξφκελνπο 

εμνπιηζκνχο ππφ πίεζε γηα ηνπο νπνίνπο δελ πθίζηαληαη ιεπηνκεξείο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή γηα ηνπο 

νπνίνπο δελ έρνπλ ελζσκαησζεί, ζηα παξαξηήκαηα ησλ νδεγηψλ 94/55/ΔΘ θαη 96/49/ΔΘ, επαξθείο 
παξαπνκπέο ζηα νηθεία επξσπατθά πξφηππα. 



Ν εμνπιηζκφο ηνλ νπνίν αθνξά ή ελ ιφγσ αλαβνιή θαζψο θαη ε εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ζα 
εθαξκνζηεί ζ' απηφλ ε παξνχζα νδεγία, θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 15. 

Άξζξν 18 

Κεηαβαηηθή δηάηαμε 

Ρα θξάηε κέιε πξέπεη λα εγθξίλνπλ ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά θαη ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ 
κεηαθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε ν νπνίνο ηεξεί ηελ ηζρχνπζα ζην έδαθφο ηνπο λνκνζεζία πξηλ απφ 

ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2001, κέρξη θαη δχν έηε απφ ηελ ελ ιφγσ εκεξνκελία, θαζψο θαη ηε κεηαγελέζηεξε ζέζε 

ζε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ απηνχ πνπ έρεη δηαηεζεί ζηελ αγνξά πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία απηήλ. 

Άξζξν 19 

Θπξψζεηο 

Ρα θξάηε κέιε ζεζπίδνπλ ζχζηεκα θπξψζεσλ γηα ηηο παξαβηάζεηο ησλ εζληθψλ δηαηάμεσλ πνπ 

ζεζπίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα νδεγία θαη ιακβάλνπλ φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα λα 
εμαζθαιίζνπλ ηελ επηβνιή ησλ θπξψζεσλ απηψλ. Νη πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο πξέπεη λα είλαη 

απνηειεζκαηηθέο, αλαινγηθέο θαη απνηξεπηηθέο. 

Ρα θξάηε κέιε θνηλνπνηνχλ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ζηελ Δπηηξνπή ην αξγφηεξν ηελ 1ε Γεθεκβξίνπ 2000 
θαη ηελ ελεκεξψλνπλ γηα ηπρφλ κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ. 

Άξζξν 20 

Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ άιισλ νδεγηψλ 

Απφ ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2001 ή, ζηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 18, εληφο δηεηίαο απφ ηελ εκεξνκελία απηή, νη 
κφλεο δηαηάμεηο ησλ νδεγηψλ 84/525/ΔΝΘ, 84/526/ΔΝΘ θαη 84/527/ΔΝΘ πνπ ζα ηζρχνπλ ζα είλαη εθείλεο 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην άξζξν 1 θαη ζην παξάξηεκα I ηκήκαηα 1 έσο 3, θαζεκηάο απφ ηηο νδεγίεο 
απηέο. 

Νη δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 76/767/ΔΝΘ(14) δελ εθαξκφδνληαη πιένλ απφ ηελ 1ε Ηνπιίνπ 2001 ή, ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 18, εληφο δηεηίαο απφ ηελ εκεξνκελία απηή, ζηνλ κεηαθεξφκελν εμνπιηζκφ ππφ 
πίεζε πνπ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο νδεγίαο. 

Ωζηφζν, νη εγθξίζεηο ΔΝΘ ησλ κνληέισλ θηαιψλ πνπ ρνξεγήζεθαλ θαη' εθαξκνγήλ ησλ νδεγηψλ 

84/525/ΔΝΘ, 84/526/ΔΝΘ θαη 84/526/ΔΝΘ, αλαγλσξίδνληαη σο ηζνδχλακεο πξνο ηηο εμεηάζεηο ηχπνπ ΔΘ 
πνπ πξνβιέπεη ε παξνχζα νδεγία. 

Άξζξν 21 

Ζ παξνχζα νδεγία αξρίδεη λα ηζρχεη ηελ εκέξα ηεο δεκνζίεπζήο ηεο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ 

Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ 

Άξζξν 22 

Ζ παξνχζα νδεγία απεπζχλεηαη ζηα θξάηε κέιε. 

Ινπμεκβνχξγν, 29 Απξηιίνπ 1999. 
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ηξνπνπνηήζεθε ηειεπηαία απφ ηελ πξάμε πξνζρψξεζεο ηνπ 1994. 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ I 

ΔΙΑΣΗΠΡΑ ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΡΑ ΝΞΝΗΑ ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ ΞΙΖΟΝΛ ΝΗ ΘΝΗΛΝΞΝΗΖΚΔΛΝΗ Ή ΞΟΝΘΟΗΘΔΛΡΔΠ 
ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΗ, ΝΗ ΝΞΝΗΝΗ ΑΛΑΦΔΟΝΛΡΑΗ ΠΡΑ ΑΟΘΟΑ 8 ΘΑΗ 9 

1. Δάλ έλαο θνηλνπνηεκέλνο ή πξνθξηζείο νξγαληζκφο ειέγρνπ απνηειεί ηκήκα νξγάλσζεο ε νπνία 

πξνζθέξεη άιιεο ππεξεζίεο πιελ ηνπ ειέγρνπ, ζα πξέπεη λα κπνξεί λα πξνζδηνξίδεηαη εχθνια εληφο ηνπ 
ελ ιφγσ νξγαληζκνχ. 

2. Ν νξγαληζκφο ειέγρνπ θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ δελ πξέπεη λα αλαπηχζζνπλ δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο 

κπνξεί λα βιάπηνπλ ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ αθεξαηφηεηα ηεο θξίζεο ηνπο, φζνλ αθνξά ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο ειέγρνπ πνπ αζθνχλ. Δηδηθφηεξα, ην πξνζσπηθφ ηνπ νξγαληζκνχ ειέγρνπ δελ ζα πξέπεη 

λα ππφθεηηαη ζε εκπνξηθή, ρξεκαηννηθνλνκηθή, ή νπνηαδήπνηε άιιε πίεζε ε νπνία κπνξεί λα επεξεάζεη 

ηελ θξίζε ηνπ, εηδηθφηεξα απφ ηξίηα άηνκα ή νξγαλψζεηο πνπ έρνπλ σζηφζν ζπκθέξνλ φζνλ αθνξά ηα 
απνηειέζκαηα ησλ δηελεξγνχκελσλ ειέγρσλ. Ζ ακεξνιεςία ηνπ πξνζσπηθνχ ειέγρνπ ηνπ νξγαληζκνχ 

πξέπεη λα είλαη εγγπεκέλε. 

3. Ν νξγαληζκφο ειέγρνπ πξέπεη λα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ην απαξαίηεην πξνζσπηθφ θαη λα θαηέρεη ηελ 
αλαγθαία ππνδνκή γηα ηελ νξζή εθηέιεζε ησλ ηερληθψλ θαη δηνηθεηηθψλ θαζεθφλησλ νη νπνίεο 

ζπλδένληαη κε ηηο ιεηηνπξγίεο ειέγρνπ θαη εμαθξίβσζεο. Θα πξέπεη, επίζεο, λα έρνπλ πξφζβαζε ζηνλ 
εμνπιηζκφ ν νπνίνο απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε εηδηθψλ εμαθξηβψζεσλ. 

4. Ρν πξνζσπηθφ επηζεψξεζεο ηνπ νξγαληζκνχ ειέγρνπ πξέπεη λα έρεη ηα θαηάιιεια πξνζφληα, επαξθή 

ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη ηθαλνπνηεηηθή γλψζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ ειέγρσλ πνπ πξέπεη 
λα δηελεξγεζνχλ, θαζψο θαη επαξθή εκπεηξία φζνλ αθνξά ηεο ζρεηηθέο εξγαζίεο. Ξξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιηζζεί πςειφ επίπεδν αζθάιεηαο, ν νξγαληζκφο ειέγρνπ πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε ρξεζηκνπνηεί ηελ 
ηερλνγλσζία ηνπ ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο ηνπ κεηαθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε. Ρν πξνζσπηθφ 

πξέπεη λα δηαζέηεη ηελ ηθαλφηεηα ψζηε λα κπνξεί λα θξίλεη επαγγεικαηηθά ηελ πηζηφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ 

πξνο ηηο γεληθέο απαηηήζεηο ρξεηκνπνηψληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ, θαη λα κπνξεί λα 
ζπληάζζεη εθζέζεηο γηα ηελ πηζηφηεηα απηή. Θα πξέπεη επίζεο λα έρεη ηελ απαηηνχκελε ηθαλφηεηα ψζηε 

λα θαηαξηίδεη ηα πηζηνπνηεηηθά, ηνπο θαθέινπο θαη ηηο εθζέζεηο πξνθεηκέλνπ λα απνδεηθλχεηαη ε 
δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ. 

5. Ρν πξνζσπηθφ ζα πξέπεη λα έρεη επίζεο ζρεηηθή γλψζε ηεο ηερλνινγίαο ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηελ θαηαζθεπή ηνπ κεηαθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε, ηνλ νπνίν ειέγρεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
εμαξηεκάησλ ηνπ, θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ν εμνπιηζκφο ν νπνίνο ππνβάιιεηαη γηα έιεγρν 

ρξεζηκνπνηείηαη ή πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί, θαζψο θαη ησλ αζηνρηψλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ 

θαηά ηε ρξήζε ή ηε ιεηηνπξγία ηνπ. 

6. Ν νξγαληζκφο ειέγρνπ θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ νθείινπλ λα πξαγκαηνπνηνχλ ηηο αμηνινγήζεηο θαη ηηο 

επαιεζεχζεηο κε ηνλ πςειφηεξν βαζκφ επαγγεικαηηθήο αθεξαηφηεηαο θαη ηερληθήο ηθαλφηεηαο. Ν 



νξγαληζκφο ειέγρνπ νθείιεη λα ηεξεί ηε εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απνθηψληαη θαηά ηε 
δηάξθεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ειέγρνπ. Ρα δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο πξνζηαηεχνληαη. 

7. Ζ ακνηβή ησλ αηφκσλ πνπ κεηέρνπλ ζηνπο ειέγρνπο δελ εμαξηάηαη άκεζα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ 

δηελεξγνχκελσλ ειέγρσλ θαη, ζε θακία πεξίπησζε, δελ είλαη ζπλάξηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 
ειέγρσλ. 

8. Ν νξγαληζκφο ειέγρνπ νθείιεη λα έρεη αζθάιηζε ηδίαο επζχλεο, εθηφο θαη εάλ ηελ επζχλε ηνπ 

αλαιακβάλεη ην θξάηνο ζχκθσλα κε ηελ εζληθή λνκνζεζία, ή ε νξγάλσζε ηνπ νπνίνπ απνηειεί ηκήκα. 

9. Ν νξγαληζκφο ειέγρνπ θαλνληθά πξέπεη λα δηελεξγεί ηνπο ειέγρνπο ηνπο νπνίνπο αλαιακβάλεη λα 
πξαγκαηνπνηήζεη. Πε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έλαο νξγαληζκφο ειέγρνπ αλαζέηεη ζε ηξίηνπο ηκήκα ηνπ 

ειέγρνπ, νθείιεη λα δηαζθαιίδεη θαη λα είλαη ζε ζέζε λα απνδείμεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ππεξγνιάβνπ λα 
εθηειέζεη ηε ζρεηηθή εξγαζία θαη αλαιακβάλεη πιήξε επζχλε γηα ηελ ππεξγνιαβία απηή. 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ II 

ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΑ ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΞΝ ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ ΞΙΖΟΝΛ ΝΗ ΘΝΗΛΝΞΝΗΖΚΔΛΝΗ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΗ ΝΗ 

ΝΞΝΗΝΗ ΑΛΑΦΔΟΝΛΡΑΗ ΠΡΝ ΑΟΘΟΝ 8 

1. Νη θνηλνπνηεκέλνη νξγαληζκνί είλαη αλεμάξηεηνη απφ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε θαη, θαηά ζπλέπεηα, 

παξέρνπλ "εμσηεξηθέο" ππεξεζίεο ειέγρνπ. 

Νη θνηλνπνηεκέλνη νξγαληζκνί θαη ην πξνζσπηθφ ην νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα ηε δηελέξγεηα ησλ ειέγρσλ 
δελ κπνξεί λα είλαη ζρεδηαζηέο, θαηαζθεπαζηέο, πξνκεζεπηέο, αγνξαζηέο, ηδηνθηήηεο, θάηνρνη, ρξήζηεο ή 

ππεχζπλνη ζπληήξεζεο ηνπ κεηαθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

εμαξηεκάησλ ηνπ, πνπ ειέγρνπλ νη ελ ιφγσ νξγαληζκνί νχηε εληνινδφρνη νπνηνπδήπνηε εθ ησλ ελ ιφγσ 
κεξψλ. Γελ κπνξεί λα εκπιέθνληαη άκεζα ζην ζρεδηαζκφ, θαηαζθεπή, δηάζεζε ζην εκπφξην ή ζπληήξεζε 

ηνπ κεηαθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμαξηεκάησλ ηνπ, νχηε λα 
εθπξνζσπνχλ ηξίηνπο νη νπνίνη αζθνχλ ηηο ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηεο. Απηφ δελ απνθιείεη ηε δπλαηφηεηα 

αληαιιαγψλ ηερληθψλ πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ θαηαζθεπαζηψλ ηνπ κεηαθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ ππφ 
πίεζε θαη ηνπ νξγαληζκνχ ειέγρνπ. 

2. Όια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε έρνπλ πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο ηνπ νξγαληζκνχ ειέγρνπ. Ν ηειεπηαίνο 

δελ επηβάιιεη θαηαρξεζηηθνχο νηθνλνκηθνχο ή άιινπο φξνπο. Νη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ησλ νξγαληζκψλ 
εθαξκφδνληαη θαηά ηξφπν ν νπνίνο δελ εηζάγεη δηαθξίζεηο. 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ III 

ΠΚΞΙΖΟΩΚΑΡΗΘΑ ΘΟΗΡΖΟΗΑ ΞΝ ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ ΞΙΖΟΝΛ ΝΗ ΞΟΝΘΟΗΘΔΛΡΔΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΗ ΝΗ ΝΞΝΗΝΗ 

ΑΛΑΦΔΟΝΛΡΑΗ ΠΡΝ ΑΟΘΟΝ 9 

1. Νη πξνθξηζέληεο νξγαληζκνί απνηεινχλ ρσξηζηή θαη εχθνια πξνζδηνξηδφκελε νληφηεηα, ζηα πιαίζηα 
νξγαλψζεσλ πνπ αζρνινχληαη κε ην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή, ηελ πξνκήζεηα, ηε ρξήζε ή ηε 

ζπληήξεζε πξντφλησλ ηα νπνία ειέγρνπλ. 

2. Νη πξνθξηζέληεο νξγαληζκνί δελ κεηέρνπλ άκεζα ζην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή, ηελ πξνκήζεηα ή ηε 
ρξήζε κεηαθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε πνπ ειέγρεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμαξηεκάησλ ηνπο 

ή παξφκνησλ αληαγσληζηηθψλ πξντφλησλ. 

3. πάξρεη ζαθήο δηαρσξηζκφο ησλ επζπλψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ειέγρνπ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ην νπνίν 
απαζρνιείηαη ζε άιιεο ιεηηνπξγίεο· ν δηαρσξηζκφο απηφο δηαζθαιίδεηαη δηακέζνπ νξγαλσηηθήο 

αλαγλψξηζεο θαη ησλ κεζφδσλ ζχληαμεο ησλ εθζέζεσλ ηνπ νξγαληζκνχ ειέγρνπ ζην πιαίζην ηεο 
κεηξηθήο νξγάλσζεο. 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ IV 

ΡΚΖΚΑ I 

ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΔΠ ΔΘΡΗΚΖΠΖΠ ΡΖΠ ΠΚΚΝΟΦΩΠΖΠ 

Δλφηεηα Α (εζσηεξηθφο έιεγρνο ηεο θαηαζθεπήο) 

1. Ζ παξνχζα ελφηεηα πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ν θαηαζθεπαζηήο ή ν εγθαηεζηεκέλνο ζηελ 
Θνηλφηεηα εληνινδφρνο ηνπ, ν νπνίνο εθπιεξνί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζεκείνπ 2, εμαζθαιίδεη θαη δειψλεη 

φηη ν κεηαθεξφκελνο εμνπιηζκφο ππφ πίεζε πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζ' 
απηφλ. Ν θαηαζθεπαζηήο ή ν εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρνο ηνπ, επηζέηεη ηε ζήκαλζε "Ξ" 

ζε θάζε κεηαθεξφκελν εμνπιηζκφ ππφ πίεζε θαη ζπληάζζεη γξαπηή δήισζε ζπκκφξθσζεο. 

2. Ν θαηαζθεπαζηήο ζπληάζζεη ηνλ ηερληθφ θάθειν ν νπνίνο πεξηγξάθεηαη ζην ζεκείν 3. Ν 
θαηαζθεπαζηήο ή ν εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρνο ηνπ, δηαηεξεί ην θάθειν απηφλ ζηε 

δηάζεζε ησλ αξκφδησλ εζληθψλ αξρψλ γηα ιφγνπο επηζεψξεζεο επί δηάζηεκα δέθα εηψλ απφ ηελ 
ηειεπηαία εκεξνκελία θαηαζθεπήο ηνπ κεηαθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε. Όηαλ νχηε ν 

θαηαζθεπαζηήο, νχηε ν εληνινδφρνο ηνπ δελ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Θνηλφηεηα, ππεχζπλν γηα ηελ 



ηήξεζε ηνπ ηερληθνχ θαθέινπ ζηε δηάζεζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ είλαη ην πξφζσπν πνπ δηαζέηεη ηνλ 
κεηαθεξφκελν εμνπιηζκφ ππφ πίεζε ζηελ θνηλνηηθή αγνξά. 

3. Ν ηερληθφο θάθεινο πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ κεηαθεξφκελνπ 

εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζ' απηφλ. Ξξέπεη, ζην βαζκφ 
πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αμηνιφγεζε, λα θαιχπηεη ην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

κεηαθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε θαη λα πεξηέρεη: 

- γεληθή πεξηγξαθή ηνπ κεηαθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε, 

- αξρηθά θαη θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα, θαζψο θαη δηαγξάκκαηα θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ, 
ππνζπγθξνηεκάησλ, θπθισκάησλ, θ.ιπ., 

- ηηο πεξηγξαθέο θαη εμεγήζεηο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ ζρεδίσλ 

θαη δηαγξακκάησλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεηαθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε, 

- πεξηγξαθή ησλ ιχζεσλ πνπ επειέγεζαλ γηα ηε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο, 

- ηα απνηειέζκαηα ησλ ππνινγηζκψλ ζρεδηαζκνχ, ησλ δηελεξγεζέλησλ ειέγρσλ, θ.ιπ., 

- ηηο εθζέζεηο δνθηκψλ. 

4. Καδί κε ηνλ ηερληθφ θάθειν, ν θαηαζθεπαζηήο ή ν εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρνο ηνπ 
θπιάζζεη αληίγξαθν ηεο δήισζεο ζπκκφξθσζεο. 

5. Ν θαηαζθεπαζηήο ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνθεηκέλνπ ε δηαδηθαζία λα δηαζθαιίδεη ηε 

ζπκκφξθσζε ηνπ θαηαζθεπαδφκελνπ κεηαθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε πξνο ηνλ ηερληθφ θάθειν, ν 
νπνίνο αλαθέξεηαη ζην ζεκείν 2, θαη πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζ' απηφλ. 

Δλφηεηα Α1 (εζσηεξηθφο έιεγρνο ηεο θαηαζθεπήο κε επηηήξεζε ηνπ ηειηθνχ ειέγρνπ) 

Δθηφο απφ ηηο απαηηήζεηο ηεο ελφηεηαο Α, ηζρχνπλ νη αθφινπζεο δηαηάμεηο: 

Ν ηειηθφο έιεγρνο ππφθεηηαη ζε επηηήξεζε ππφ κνξθή αηθληδηαζηηθψλ επηζεσξήζεσλ εθ κέξνπο 

θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ ηνλ νπνίν επηιέγεη ν θαηαζθεπαζηήο. 

Θαηά ηηο επηζεσξήζεηο απηέο, ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο νθείιεη: 

- λα βεβαηψλεηαη φηη ν θαηαζθεπαζηήο πξάγκαηη πξαγκαηνπνηεί ηνλ ηειηθφ έιεγρν, 

- λα πξνβαίλεη ζε δεηγκαηνιεςία ηνπ κεηαθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε ζηνπο ηφπνπο θαηαζθεπήο ή 

ελαπφζεζεο, γηα λα ηνλ ειέγρεη. Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο απνθαζίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ δεηγκάησλ θαη 
θξίλεη θαηά πφζνλ πξέπεη λα πξνβεί ν ίδηνο ή λα αλαζέζεη ζε άιινπο ηνλ πιήξε ή κεξηθφ ηειηθφ έιεγρν 

ησλ δεηγκάησλ. 

Πηηο πεξηπηψζεηο φπνπ έλαο ή πεξηζζφηεξνη κεηαθεξφκελνη εμνπιηζκνί ππφ πίεζε δελ ζπκκνξθνχληαη, ν 
θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα. 

Ν θαηαζθεπαζηήο επηζέηεη, ππφ ηελ επζχλε ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ, ηνλ αξηζκφ αλαγλψξηζεο 

ηνπ νξγαληζκνχ, ζε θάζε κεηαθεξφκελν εμνπιηζκφ ππφ πίεζε. 

Δλφηεηα Β (εμέηαζε "ΔΘ ηχπνπ") 

1. Ζ παξνχζα ελφηεηα πεξηγξάθεη ην ηκήκα εθείλν ηεο δηαδηθαζίαο κε ην νπνίν ν θνηλνπνηεκέλνο 

νξγαληζκφο δηαπηζηψλεη θαη βεβαηψλεη φηη έλα δείγκα, αληηπξνζσπεπηηθφ ηεο ζρεηηθήο παξαγσγήο, πιεξνί 

ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζ' απηφ. 

2. Ζ αίηεζε εμέηαζεο "ΔΘ ηχπνπ" ππνβάιιεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ή ηνλ εγθαηεζηεκέλν ζηελ 

Θνηλφηεηα εληνινδφρν ηνπ, ζε έλαλ θαη κφλν θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ ηεο εθινγήο ηνπ. 

Ζ αίηεζε πεξηιακβάλεη: 

- ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη, εθφζνλ ε αίηεζε ππνβάιιεηαη απφ ηνλ εληνινδφρν, 
ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ εληνινδφρνπ απηνχ, 

- γξαπηή δήισζε φηη ε ίδηα αίηεζε δελ έρεη ππνβιεζεί ζε άιιν θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ, 

- ηνλ ηερληθφ θάθειν πνπ πεξηγξάθεηαη ζην ζεκείν 3. 

Ν αηηψλ ζέηεη ζηε δηάζεζε ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ έλα δείγκα, αληηπξνζσπεπηηθφ ηεο ελ ιφγσ 
παξαγσγήο, ην νπνίν ζην εμήο νλνκάδεηαη "ηχπνο". Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο κπνξεί λα δεηά θαη 

άιια δείγκαηα, εθφζνλ απαηηείηαη γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο δνθηκψλ. 

Έλαο ηχπνο κπνξεί λα θαιχπηεη δηάθνξεο παξαιιαγέο ηνπ κεηαθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε, 
εθφζνλ νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ παξαιιαγψλ δελ επεξεάδνπλ ην επίπεδν αζθάιεηαο. 

3. Ν ηερληθφο θάθεινο πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ εθηίκεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ κεηαθεξφκελνπ 

εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζ' απηφλ. Ξξέπεη λα 
θαιχπηεη, ζην βαζκφ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αμηνιφγεζε, ην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ κεηαθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε θαη λα πεξηιακβάλεη: 



- γεληθή πεξηγξαθή ηνπ ηχπνπ, 

- αξρηθά θαη θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα, θαζψο θαη δηαγξάκκαηα θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ, 
ππνζπγθξνηεκάησλ, θπθισκάησλ, θ.ιπ., 

- ηηο πεξηγξαθέο θαη εμεγήζεηο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ ζρεδίσλ 

θαη δηαγξακκάησλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεηαθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε, 

- πεξηγξαθή ησλ ιχζεσλ πνπ εθαξκφδεη ν θαηαζθεπαζηήο γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

νδεγίαο, 

- ηα απνηειέζκαηα ησλ ππνινγηζκψλ ζρεδηαζκνχ, ησλ ειέγρσλ, θ.ιπ., 

- ηηο εθζέζεηο δνθηκψλ, 

- ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηηο δνθηκέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα πιαίζηα ηεο θαηαζθεπήο, 

- ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηα πξνζφληα ή ηηο εγθξίζεηο. 

4. Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο: 

4.1. εμεηάδεη ηνλ ηερληθφ θάθειν, επαιεζεχεη φηη ν ηχπνο έρεη θαηαζθεπαζζεί ζχκθσλα κε ηνλ ηερληθφ 

θάθειν θαη πξνζδηνξίδεη ηα ζηνηρεία ηα νπνία ζρεδηάζζεθαλ ζχκθσλα κε ηηο εθαξκνζηέεο δηαηάμεηο ηεο 
νδεγίαο. 

Δηδηθφηεξα, ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο: 

- εμεηάδεη ηνλ ηερληθφ θάθειν φζνλ αθνξά ην ζρεδηαζκφ θαζψο θαη ηηο κεζφδνπο παξαγσγήο, 

- αμηνινγεί ηα ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά φηαλ απηά δελ είλαη ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 
θαη ειέγρεη ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ ρνξήγεζε ν θαηαζθεπαζηήο ησλ πιηθψλ, 

- εγθξίλεη ηνπο ηξφπνπο κφληκεο ζπλαξκνγήο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ ή εμαθξηβψλεη φηη απηνί 

έρνπλ εγθξηζεί πξνεγνπκέλσο, 

- εμαθξηβψλεη φηη ην πξνζσπηθφ ην επηθνξηηζκέλν κε ηε κφληκε ζπλαξκνγή ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ 

ζηνηρείσλ θαη ηηο κε θαηαζηξνθηθέο δνθηκέο έρεη ηα απαηηνχκελα πξνζφληα ή είλαη εγθεθξηκέλν· 

4.2. δηεμάγεη ή αλαζέηεη ηε δηεμαγσγή ησλ θαηάιιεισλ ειέγρσλ θαη ησλ απαξαίηεησλ δνθηκψλ ψζηε λα 
εμαθξηβψζεη θαηά πφζνλ νη ιχζεηο πνπ επέιεμε ν θαηαζθεπαζηήο αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

νδεγίαο· 

4.3. δηεμάγεη ή αλαζέηεη ηε δηεμαγσγή ησλ θαηάιιεισλ ειέγρσλ θαη ησλ απαξαίηεησλ δνθηκψλ ψζηε λα 
εμαθξηβψζεη, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν θαηαζθεπαζηήο επέιεμε λα εθαξκφζεη ηα νηθεία πξφηππα, θαηά 

πφζνλ ηα πξφηππα απηά εθαξκφζηεθαλ πξαγκαηηθά, 

4.4. ζπκθσλεί κε ηνλ αηηνχληα γηα ηνλ ηφπν ζηνλ νπνίν ζα δηεμαρζνχλ νη έιεγρνη θαη νη απαξαίηεηεο 
δνθηκέο. 

5. Πε πεξηπηψζεηο πνπ ν ηχπνο πιεξνί ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο, ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο 

ρνξεγεί ζηνλ αηηνχληα πηζηνπνηεηηθφ εμέηαζεο "ΔΘ ηχπνπ". Ρν πηζηνπνηεηηθφ πνπ ηζρχεη γηα πεξίνδν δέθα 

εηψλ ε νπνία κπνξεί λα αλαλεσζεί, πεξηέρεη ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή, ηα 
ζπκπεξάζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ ηχπνπ. 

Πην πηζηνπνηεηηθφ πξνζαξηάηαη θαηάινγνο ησλ ζεκαληηθψλ ηκεκάησλ ηνπ ηερληθνχ θαθέινπ. Ν 

θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο θπιάζζεη αληίγξαθν ηνπ θαηαιφγνπ απηνχ. 

Πε πεξίπησζε πνπ ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο δελ ρνξεγεί ζηνλ θαηαζθεπαζηή, ή ζηνλ εγθαηεζηεκέλν 

ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρν ηνπ, πηζηνπνηεηηθφ εμέηαζεο "ΔΘ ηχπνπ", ν ελ ιφγσ νξγαληζκφο εθζέηεη 

ιεπηνκεξψο ηνπο ιφγνπο κε ρνξήγεζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Ξξέπεη λα πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία 
πξνζθπγήο. 

6. Ν αηηψλ ελεκεξψλεη ηνλ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ, ν νπνίνο έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ηνλ ηερληθφ θάθειν 

ζρεηηθά κε ην πηζηνπνηεηηθφ "ΔΘ ηχπνπ", γηα νηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ κεηαθεξφκελνπ 
εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε γηα ηελ νπνία πξέπεη λα ρνξεγεζεί λέα έγθξηζε, εθφζνλ νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο 

είλαη δπλαηφλ λα επεξεάζνπλ ηε ζπκκφξθσζε απηνχ ηνπ εμνπιηζκνχ πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο ή 
πξνο ηηο πξνβιεπφκελεο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρξήζε ηνπ. Ζ λέα απηή έγθξηζε ρνξεγείηαη ππφ κνξθή 

πξνζζήθεο ζην αξρηθφ πηζηνπνηεηηθφ εμέηαζεο "ΔΘ ηχπνπ". 

7. Θάζε θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο θνηλνπνηεί ζηα θξάηε κέιε ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηα 
πηζηνπνηεηηθά εμέηαζεο "ΔΘ ηχπνπ" πνπ αλαθαιεί θαη, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί, θαη εθείλα πνπ ρνξεγεί. 

Θάζε θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο πξέπεη επίζεο λα θνηλνπνηεί ζηνπο άιινπο θνηλνπνηεκέλνπο νξγαληζκνχο 

ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηα πηζηνπνηεηηθά εμέηαζεο "ΔΘ ηχπνπ" πνπ αλαθαιεί ή πνπ 
αξλείηαη λα ρνξεγήζεη. 



8. Νη ινηπνί θνηλνπνηεκέλνη νξγαληζκνί δχλαληαη λα ιακβάλνπλ αληίγξαθα ησλ πηζηνπνηεηηθψλ εμέηαζεο 
"ΔΘ ηχπνπ" ή/θαη ησλ πξνζζεθψλ ηνπο. Ρα παξαξηήκαηα ησλ πηζηνπνηεηηθψλ θπιάζζνληαη ζηε δηάζεζε 

ησλ ινηπψλ θνηλνπνηεκέλσλ νξγαληζκψλ. 

9. Ν θαηαζθεπαζηήο ή ν εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρνο ηνπ θπιάζζεη, καδί κε ηνλ ηερληθφ 
θάθειν, αληίγξαθν ησλ πηζηνπνηεηηθψλ εμέηαζεο "ΔΘ ηχπνπ" θαη ησλ πξνζζεθψλ ζε απηά γηα πεξίνδν 

δέθα εηψλ απφ ηελ ηειεπηαία εκεξνκελία παξαγσγήο ηνπ κεηαθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε. 

Όηαλ νχηε ν θαηαζθεπαζηήο, νχηε ν εληνινδφρνο ηνπ δελ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Θνηλφηεηα, 
ππεχζπλνο γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ ηερληθνχ θαθέινπ ζηε δηάζεζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ είλαη ην πξφζσπν 

πνπ δηαζέηεη ην πξντφλ ζηελ θνηλνηηθή αγνξά. 

Δλφηεηα Β1 (εμέηαζε "ΔΘ ζρεδηαζκνχ") 

1. Ζ παξνχζα ελφηεηα πεξηγξάθεη ην ηκήκα εθείλν ηεο δηαδηθαζίαο κε ην νπνίν ν θνηλνπνηεκέλνο 
νξγαληζκφο δηαπηζηψλεη θαη βεβαηψλεη φηη ν ζρεδηαζκφο ηνπ κεηαθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε 

πιεξνί ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζ' απηφλ. 

2. Ζ αίηεζε εμέηαζεο "ΔΘ ζρεδηαζκνχ" ππνβάιιεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ή ηνλ εγθαηεζηεκέλν ζηελ 
Θνηλφηεηα εληνινδφρν ηνπ, ζε έλα θαη κφλν θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ. 

Ζ αίηεζε πεξηιακβάλεη: 

- ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη, εθφζνλ ε αίηεζε ππνβάιιεηαη απφ ηνλ εληνινδφρν, 
ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ εληνινδφρνπ απηνχ, 

- γξαπηή δήισζε φηη ε ίδηα αίηεζε δελ έρεη ππνβιεζεί ζε άιιν θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ, 

- ηνλ ηερληθφ θάθειν πνπ πεξηγξάθεηαη ζην ζεκείν 3. 

Ζ αίηεζε κπνξεί λα θαιχπηεη πεξηζζφηεξεο παξαιιαγέο ηνπ κεηαθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε, 
εθφζνλ νη κεηαμχ ηνπο δηαθνξέο δελ επεξεάδνπλ ην επίπεδν ηεο αζθάιεηαο. 

3. Ν ηερληθφο θάθεινο πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ εθηίκεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ κεηαθεξφκελνπ 

εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζ' απηφλ. Ξξέπεη λα 
θαιχπηεη, ζην βαζκφ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηίκεζε, ην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ιεηηνπξγία 

απηνχ ηνπ εμνπιηζκνχ θαη λα πεξηιακβάλεη: 

- γεληθή πεξηγξαθή ηνπ ελ ιφγσ εμνπιηζκνχ, 

- αξρηθά θαη θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα, θαζψο θαη δηαγξάκκαηα θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ, 
ππνζπγθξνηεκάησλ, θπθισκάησλ, θ.ιπ., 

- ηηο πεξηγξαθέο θαη εμεγήζεηο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ ζρεδίσλ 

θαη δηαγξακκάησλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο απηνχ ηνπ εμνπιηζκνχ, 

- πεξηγξαθέο ησλ ιχζεσλ πνπ εθαξκφδεη ν θαηαζθεπαζηήο γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο 
νδεγίαο, 

- ηα αλαγθαία απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηεο επάξθεηαο ησλ ιχζεσλ απηψλ. Π' απηά ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία 

πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ δνθηκψλ πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί ζην θαηάιιειν 
εξγαζηήξην ηνπ θαηαζθεπαζηή ή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, 

- ηα απνηειέζκαηα ησλ ππνινγηζκψλ ζρεδηαζκνχ, ησλ ειέγρσλ, θ.ιπ., 

- ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα πξνζφληα ή ηηο εγθξίζεηο. 

4. Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο: 

4.1. εμεηάδεη ηνλ ηερληθφ θάθειν θαη πξνζδηνξίδεη ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί ζχκθσλα κε ηηο 
εθαξκνζηέεο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο. 

Δηδηθφηεξα, ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο: 

- αμηνινγεί ηα ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά φηαλ απηά δελ είλαη ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο, 

- εγθξίλεη ηνπο ηξφπνπο κφληκεο ζπλαξκνγήο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ ή εμαθξηβψλεη φηη απηνί 
έρνπλ εγθξηζεί πξνεγνπκέλσο, 

- εμαθξηβψλεη φηη ην πξνζσπηθφ ην επηθνξηηζκέλν κε ηε κφληκε ζπλαξκνιφγεζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ 

ζηνηρείσλ θαη ηηο κε θαηαζηξνθηθέο δνθηκέο δηαζέηεη ηα απαηηνχκελα πξνζφληα ή είλαη εγθεθξηκέλν· 

4.2. δηελεξγεί ηηο εμεηάζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα λα εμαθξηβσζεί θαηά πφζνλ νη ιχζεηο πνπ εθάξκνζε ν 

θαηαζθεπαζηήο αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο· 

4.3. δηελεξγεί ηηο εμεηάζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα λα εμαθξηβσζεί θαηά πφζνλ νη νηθείεο δηαηάμεηο ηεο 
νδεγίαο εθαξκφζζεθαλ πξαγκαηηθά. 

5. Όηαλ ν ζρεδηαζκφο είλαη ζχκθσλνο κε ηηο εθαξκνζηέεο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο, ν θνηλνπνηεκέλνο 

νξγαληζκφο ρνξεγεί ζηνλ αηηνχληα πηζηνπνηεηηθφ εμέηαζεο "ΔΘ ζρεδηαζκνχ". Ρν πηζηνπνηεηηθφ πεξηέρεη 



ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ αηηνχληνο, ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ ειέγρνπ, ηηο πξνυπνζέζεηο εγθπξφηεηάο 
ηνπ, ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδηαζκνχ. 

Πην πηζηνπνηεηηθφ πξνζαξηάηαη θαηάινγνο ησλ ζεκαληηθψλ ηκεκάησλ ηνπ ηερληθνχ θαθέινπ. Ν 

θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο θπιάζζεη αληίγξαθν ηνπ θαηαιφγνπ απηνχ. 

Πε πεξίπησζε πνπ ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο δελ ρνξεγεί ζηνλ θαηαζθεπαζηή, ή ζηνλ εγθαηεζηεκέλν 
ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρν ηνπ, πηζηνπνηεηηθφ εμέηαζεο "ΔΘ ζρεδηαζκνχ", ν ελ ιφγσ νξγαληζκφο 

παξαζέηεη ιεπηνκεξψο ηνπο ιφγνπο κε ρνξήγεζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ. Ξξέπεη λα πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία 
πξνζθπγήο. 

6. Ν αηηψλ ελεκεξψλεη ηνλ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ, ν νπνίνο έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ηνλ ηερληθφ θάθειν 

ζρεηηθά κε ην πηζηνπνηεηηθφ εμέηαζεο "ΔΘ ζρεδηαζκνχ", γηα νηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε πνπ επήιζε ζηνλ 
εγθεθξηκέλν ζρεδηαζκφ, γηα ηελ νπνία πξέπεη λα ρνξεγεζεί λέα έγθξηζε, εθφζνλ νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο 

είλαη δπλαηφλ λα επεξεάζνπλ ηε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο απαηηήζεηο ή πξνο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρξήζε 
ηνπ κεηαθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε. Ζ λέα απηή έγθξηζε ρνξεγείηαη ππφ κνξθή πξνζζήθεο ζην 

αξρηθφ πηζηνπνηεηηθφ εμέηαζεο "ΔΘ ζρεδηαζκνχ". 

7. Θάζε θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο θνηλνπνηεί ζηα θξάηε κέιε ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηα 
πηζηνπνηεηηθά εμέηαζεο "ΔΘ ζρεδηαζκνχ" πνπ αλαθαιεί θαη, θαηφπηλ αίηεζεο, θαη εθείλα πνπ ρνξεγεί. 

Θάζε θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο νθείιεη επίζεο λα θνηλνπνηεί ζηνπο άιινπο θνηλνπνηεκέλνπο 

νξγαληζκνχο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηα πηζηνπνηεηηθά εμέηαζεο "ΔΘ ζρεδηαζκνχ" πνπ 
αλαθαιεί ή πνπ αξλείηαη λα ρνξεγήζεη. 

8. Νη ινηπνί θνηλνπνηεκέλνη νξγαληζκνί δχλαληαη λα ιακβάλνπλ, θαηφπηλ αηηήζεσο, ηηο ρξήζηκεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε: 

- ηα ρνξεγνχκελα πηζηνπνηεηηθά εμέηαζεο "ΔΘ ζρεδηαζκνχ" θαη ηα ζπκπιεξψκαηά ηνπο, 

- ηα αλαθαινχκελα πηζηνπνηεηηθά εμέηαζεο "ΔΘ ζρεδηαζκνχ" θαη ηα ζπκπιεξψκαηά ηνπο. 

9. Ν θαηαζθεπαζηήο ή ν εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρνο ηνπ θπιάζζεη, καδί κε ηνλ ηερληθφ 

θάθειν πνπ αλαθέξεηαη ζην ζεκείν 3, αληίγξαθν ησλ πηζηνπνηεηηθψλ εμέηαζεο "ΔΘ ζρεδηαζκνχ" θαη ησλ 

ζπκπιεξσκάησλ ηνπο επί δηάζηεκα δέθα εηψλ απφ ηελ ηειεπηαία εκεξνκελία παξαγσγήο ηνπ 
κεηαθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε. 

Όηαλ νχηε ν θαηαζθεπαζηήο, νχηε ν εληνινδφρνο ηνπ δελ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Θνηλφηεηα, 

ππεχζπλνο γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ ηερληθνχ θαθέινπ ζηε δηάζεζε ησλ αξκνδίσλ αξρψλ είλαη ν δηαζέησλ 
ην πξντφλ ζηελ θνηλνηηθή αγνξά. 

Δλφηεηα Γ1 (ζπκκφξθσζε πξνο ηνλ ηχπν) 

1. Ζ παξνχζα ελφηεηα πεξηγξάθεη ην κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο κε ην νπνίν ν θαηαζθεπαζηήο ή ν 
εληνινδφρνο ηνπ πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλφηεηα βεβαηψλεη θαη δειψλεη φηη ν κεηαθεξφκελνο 

εμνπιηζκφο ππφ πίεζε είλαη ζχκθσλνο πξνο ηνλ ηχπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εμέηαζεο "ΔΘ 

ηχπνπ" θαη πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζ' απηφλ. Ν θαηαζθεπαζηήο ή ν 
εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρνο ηνπ επηζέηεη ηε ζήκαλζε "Ξ" ζε θάζε κεηαθεξφκελν 

εμνπιηζκφ ππφ πίεζε θαη ζπληάζζεη γξαπηή δήισζε ζπκκφξθσζεο. 

2. Ν θαηαζθεπαζηήο ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα ψζηε ε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο λα εμαζθαιίδεη ηε 
ζπκκφξθσζε ηνπ θαηαζθεπαδφκελνπ κεηαθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε πξνο ηνλ ηχπν πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εμέηαζεο "ΔΘ ηχπνπ" θαη πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο πνπ έρνπλ 
εθαξκνγή ζ' απηφλ. 

3. Ν θαηαζθεπαζηήο ή ν εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρνο ηνπ θπιάζζεη αληίγξαθν ηεο 

δήισζεο ζπκκφξθσζεο γηα πεξίνδν δέθα εηψλ απφ ηελ ηειεπηαία εκεξνκελία θαηαζθεπήο ηνπ 
κεηαθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε. 

Όηαλ νχηε ν θαηαζθεπαζηήο, νχηε ν εληνινδφρνο ηνπ δελ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Θνηλφηεηα, 

ππεχζπλνο γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ ηερληθνχ θαθέινπ ζηε δηάζεζε ησλ αξκνδίσλ αξρψλ είλαη ν δηαζέησλ 
ην πξντφλ ζηελ θνηλνηηθή αγνξά. 

4. Ν ηειηθφο έιεγρνο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη ζπλίζηαηαη ζε αηθλίδηεο επηζεσξήζεηο 

εθ κέξνπο θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ ηνλ νπνίν επηιέγεη ν θαηαζθεπαζηήο. 

Θαηά ηηο επηζεσξήζεηο απηέο, ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο νθείιεη: 

- λα βεβαηψλεηαη φηη ν θαηαζθεπαζηήο πξάγκαηη πξαγκαηνπνηεί ηνλ ηειηθφ έιεγρν, 

- λα πξνβαίλεη ζε δεηγκαηνιεςία κεηαθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε ζηνπο ηφπνπο θαηαζθεπήο ή 

ελαπφζεζεο, γηα λα ηνλ ειέγρεη. Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο απνθαζίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ δεηγκάησλ θαη 
θξίλεη θαηά πφζνλ πξέπεη λα πξνβεί ν ίδηνο ή λα αλαζέζεη ζε άιινπο ηνλ πιήξε ή κεξηθφ ηειηθφ έιεγρν. 

Πηηο πεξηπηψζεηο φπνπ έλαο ή πεξηζζφηεξνη κεηαθεξφκελνη εμνπιηζκνί ππφ πίεζε δελ είλαη ζχκθσλνη 

πξνο ηηο απαηηήζεηο, ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα. 



Ν θαηαζθεπαζηήο επηζέηεη, ππφ ηελ επζχλε ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ, ηνλ αξηζκφ αλαγλψξηζεο 
ηνπ νξγαληζκνχ ζε θάζε κεηαθεξφκελν εμνπιηζκφ ππφ πίεζε. 

Δλφηεηα Γ (δηαζθάιηζε πνηφηεηαο παξαγσγήο) 

1. Ζ παξνχζα ελφηεηα πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ν θαηαζθεπαζηήο, ν νπνίνο πιεξνί ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ ζεκείνπ 2, βεβαηψλεηαη θαη δειψλεη φηη ν ελ ιφγσ κεηαθεξφκελνο εμνπιηζκφο ππφ 
πίεζε είλαη ζχκθσλνο πξνο ηνλ ηχπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εμέηαζεο "ΔΘ ηχπνπ" θαη 

πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζ' απηφλ. Ν θαηαζθεπαζηήο ή εγθαηεζηεκέλνο 
ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρνο ηνπ επηζέηεη ηε ζήκαλζε "Ξ" ζε θάζε κεηαθεξφκελν εμνπιηζκφ ππφ πίεζε 

θαη ζπληάζζεη γξαπηή δήισζε ζπκκφξθσζεο. Ζ ζήκαλζε "Ξ" ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ αξηζκφ αλαγλψξηζεο 
ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ, ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θνηλνηηθή επηηήξεζε πνπ αλαθέξεηαη 

ζην ζεκείν 4. 

2. Γηα ηελ παξαγσγή, ηελ ηειηθή επηζεψξεζε θαη ηηο δνθηκέο, ν θαηαζθεπαζηήο εθαξκφδεη εγθεθξηκέλν 
ζχζηεκα πνηφηεηαο ηεο παξαγσγήο, ζχκθσλα κε ην ζεκείν 3, θαη ππφθεηηαη ζηελ επηηήξεζε πνπ 

αλαθέξεη ην ζεκείν 4. 

3. Πχζηεκα πνηφηεηαο 

3.1. Ν θαηαζθεπαζηήο ππνβάιιεη αίηεζε εθηίκεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο πνπ αθνινπζεί, ζε 
θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ ηεο εθινγήο ηνπ. 

Ζ αίηεζε πεξηέρεη: 

- φιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ελ ιφγσ κεηαθεξφκελν εμνπιηζκφ ππφ πίεζε, 

- ην θάθειν ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα πνηφηεηαο, 

- ηνλ ηερληθφ θάθειν ζρεηηθά κε ηνλ εγθεθξηκέλν ηχπν θαη αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ εμέηαζεο "ΔΘ 
ηχπνπ". 

3.2. Ρν ζχζηεκα πνηφηεηαο δηαζθαιίδεη ηε ζπκκφξθσζε ηνπ κεηαθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε πξνο 

ηνλ ηχπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εμέηαζεο "ΔΘ ηχπνπ" θαη πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο 
πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζ' απηφλ. 

Όια ηα ζηνηρεία, απαηηήζεηο θαη δηαηάμεηο πνπ εθαξκφδεη ν θαηαζθεπαζηήο πξέπεη λα πεξηέρνληαη ζε 

ηεθκεξίσζε, ηεξνχκελε θαηά ζπζηεκαηηθφ θαη νξζνινγηθφ ηξφπν, ππφ κνξθή γξαπηψλ 
πξνζαλαηνιηζκψλ, δηαδηθαζηψλ θαη νδεγηψλ. Ζ ελ ιφγσ ηεθκεξίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο πξέπεη 

λα επηηξέπεη ηελ εληαία εξκελεία ησλ πξνγξακκάησλ, ζρεδίσλ, εγρεηξηδίσλ θαη θαθέισλ πνηφηεηαο. 

Ζ ηεθκεξίσζε πεξηέρεη, ηδίσο, ηελ θαηάιιειε πεξηγξαθή: 

- ησλ πνηνηηθψλ ζηφρσλ, ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο, ησλ επζπλψλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ ζηειερψλ 

φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα ησλ κεηαθεξφκελσλ εμνπιηζκψλ ππφ πίεζε, 

- ησλ ηερληθψλ, δηαδηθαζηψλ θαη ζπζηεκαηηθψλ κέηξσλ πνπ ζα εθαξκφδνληαη γηα ηελ θαηαζθεπή θαζψο 

θαη γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο, 

- ησλ εμεηάζεσλ θαη ησλ δνθηκψλ πνπ ζα δηεμάγνληαη πξηλ, θαηά θαη κεηά ηελ θαηαζθεπή, θαη ηεο 

ζπρλφηεηαο δηεμαγσγήο ηνπο, 

- ησλ θαθέισλ πνηφηεηαο, φπσο εθζέζεηο επηζεψξεζεο θαη δεδνκέλα δνθηκψλ θαη βαζκνλφκεζεο, 
εθζέζεηο πξνζφλησλ ή εγθξίζεηο ηνπ αξκνδίνπ πξνζσπηθνχ, 

- ησλ κέζσλ επηηήξεζεο, ηα νπνία επηηξέπνπλ λα ειέγρεηαη ε επίηεπμε ηεο απαηηνχκελεο πνηφηεηαο θαη ε 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο. 

3.3. Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο αμηνινγεί ην ζχζηεκα πνηφηεηαο γηα λα δηαπηζηψζεη εάλ 
αληαπνθξίλεηαη πξνο ηηο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξεη ην ζεκείν 3.2. 

Ζ νκάδα ησλ ειεγθηψλ πεξηιακβάλεη έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο κε πείξα αμηνιφγεζεο ηεο ηερλνινγίαο ηνπ 

ζρεηηθνχ κεηαθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε. Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πεξηιακβάλεη επηζεψξεζε ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

Ζ απφθαζε θνηλνπνηείηαη ζηνλ θαηαζθεπαζηή. Ζ θνηλνπνίεζε πεξηιακβάλεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ 

ειέγρνπ θαη ηελ αηηηνινγεκέλε απφθαζε αμηνιφγεζεο. Ξξέπεη λα πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία πξνζθπγήο. 

3.4. Ν θαηαζθεπαζηήο αλαιακβάλεη ηε δέζκεπζε λα πιεξνί ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην 

ζχζηεκα πνηφηεηαο, φπσο έρεη εγθξηζεί, θαη λα ην ζπληεξεί ψζηε λα παξακέλεη θαηάιιειν θαη 

απνηειεζκαηηθφ. 

Ν θαηαζθεπαζηήο ή ν εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρνο ηνπ, ελεκεξψλεη ηνλ θνηλνπνηεκέλν 

νξγαληζκφ, ν νπνίνο ελέθξηλε ην ζχζηεκα πνηφηεηαο, γηα θάζε κειεηψκελε πξνζαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο αμηνινγεί ηηο πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο θαη απνθαζίδεη θαηά πφζνλ ην 
ηξνπνπνηεκέλν ζχζηεκα πνηφηεηαο ζα εμαθνινπζεί λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξεη ην ζεκείν 3.2 

ή αλ ρξεηάδεηαη λα γίλεη λέα αμηνιφγεζε. 



Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο θνηλνπνηεί ηελ απφθαζή ηνπ ζηνλ θαηαζθεπαζηή. Ζ θνηλνπνίεζε πεξηέρεη 
ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηελ αηηηνινγεκέλε απφθαζε αμηνιφγεζεο. 

4. Δπηηήξεζε ππφ ηελ επζχλε ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ 

4.1. Πθνπφο ηεο επηηήξεζεο είλαη λα δηαζθαιίδεη φηη ν θαηαζθεπαζηήο πιεξνί νξζά ηηο ππνρξεψζεηο νη 

νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ην εγθεθξηκέλν ζχζηεκα πνηφηεηαο. 

4.2. Ν θαηαζθεπαζηήο επηηξέπεη ζηνλ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ ηελ πξφζβαζε, γηα ιφγνπο επηζεψξεζεο, 

ζηνπο ρψξνπο θαηαζθεπήο, επηζεψξεζεο, δνθηκψλ θαη απνζήθεπζεο, θαη ηνπ παξέρεη φιεο ηηο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, θαη ηδίσο: 

- ηελ ηεθκεξίσζε ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα πνηφηεηαο, 

- ηνπο θαθέινπο πνηφηεηαο, φπσο εθζέζεηο επηζεσξήζεσλ θαη δεδνκέλα δνθηκψλ θαη βαζκνλφκεζεο, 

εθζέζεηο πνζφλησλ ηνπ αξκνδίνπ πξνζσπηθνχ, θ.ιπ. 

4.3. Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο δηεμάγεη πεξηνδηθνχο ειέγρνπο γηα λα βεβαηψλεηαη φηη ν θαηαζθεπαζηήο 
δηαηεξεί θαη εθαξκφδεη ην ζχζηεκα πνηφηεηαο, θαη ρνξεγεί έθζεζε ειέγρνπ ζηνλ θαηαζθεπαζηή. Ζ 

ζπρλφηεηα ησλ πεξηνδηθψλ ειέγρσλ είλαη ηέηνηα ψζηε θάζε ηξία ρξφληα δηεμάγεηαη πιήξεο 
επαλαμηνιφγεζε. 

4.4. Δμάιινπ, ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεί αηθληδηαζηηθέο επηζθέςεηο ζηνλ 

θαηαζθεπαζηή. Ζ αλαγθαηφηεηα θαη ε ζπρλφηεηα απηψλ ησλ πξφζζεησλ επηζθέςεσλ θαζνξίδεηαη βάζεη 
ζπζηήκαηνο ειέγρνπ βάζεη επηζεσξήζεσλ, πνπ ην δηαρεηξίδεηαη ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο. Π' απηφ ην 

ζχζηεκα ειέγρνπ βάζεη επηζεσξήζεσλ, ιακβάλνληαη εηδηθφηεξα ππφςε νη αθφινπζνη παξάγνληεο: 

- ε θαηεγνξία ηνπ εμνπιηζκνχ, 

- ηα πνξίζκαηα παιαηφηεξσλ επηζθέςεσλ ειέγρνπ, 

- ε αλάγθε λα παξαθνινπζείηαη ε εθαξκνγή ησλ δηνξζσηηθψλ κέηξσλ, 

- ελδερνκέλσο, νη εηδηθέο πξνυπνζέζεηο, νη ζπλδεδεκέλεο κε ηελ έγθξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο, 

- νη ηπρφλ νπζηψδεηο αιιαγέο ζηελ νξγάλσζε ηεο θαηαζθεπήο, ηα κέηξα ή ηηο ηερληθέο. 

Δπ' επθαηξία ησλ επηζθέςεσλ απηψλ, ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο δχλαηαη, εθφζνλ απηφ είλαη αλαγθαίν, 

λα δηεμάγεη ή λα αλαζέηεη ζε ηξίηνπο δνθηκέο γηα λα επαιεζεπζεί ε νξζή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 
πνηφηεηαο. Σνξεγεί ζηνλ θαηαζθεπαζηή έθζεζε ηεο επίζθεςεο θαη, εάλ πξαγκαηνπνηήζεθε δνθηκή, 

έθζεζε δνθηκήο. 

5. Ν θαηαζθεπαζηήο δηαηεξεί ζηε δηάζεζε ησλ εζληθψλ αξρψλ, γηα πεξίνδν δέθα εηψλ απφ ηελ ηειεπηαία 
εκεξνκελία παξαγσγήο ηνπ κεηαθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε: 

- ηελ ηεθκεξίσζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην ζεκείν 3.1 δεχηεξε πεξίπησζε, 

- ηηο πξνζαξκνγέο πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζεκείν 3.4 δεχηεξν εδάθην, 

- ηηο απνθάζεηο θαη εθζέζεηο ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζεκείν 3.3 ηειεπηαίν 
εδάθην, ζην ζεκείν 3.4 ηειεπηαίν εδάθην, θαζψο θαη ζηα ζεκεία 4.3 θαη 4.4. 

6. Θάζε θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο θνηλνπνηεί ζηα θξάηε κέιε ηηο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο 

εγθξίζεηο ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο πνπ έρεη αλαθαιέζεη θαη, θαηφπηλ αίηεζεο, ζρεηηθά κε απηά πνπ έρεη 
ρνξεγήζεη. 

Θάζε θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο νθείιεη επίζεο λα θνηλνπνηεί ζηνπο άιινπο θνηλνπνηεκέλνπο 

νξγαληζκνχο ηηο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο εγθξίζεηο ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο πνπ έρεη 
αλαθαιέζεη ή πνπ έρεη αξλεζεί λα ρνξεγήζεη. 

Δλφηεηα Γ1 (δηαζθάιηζε πνηφηεηαο παξαγσγήο) 

1. Ζ παξνχζα ελφηεηα πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ν θαηαζθεπαζηήο, ν νπνίνο πιεξνί ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ ζεκείνπ 3, βεβαηψλεηαη θαη δειψλεη φηη ν ελ ιφγσ κεηαθεξφκελνο εμνπιηζκφο ππφ 
πίεζε πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζ' απηφλ. Ν θαηαζθεπαζηήο ή ν 

εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρνο ηνπ, επηζέηεη ηε ζήκαλζε "Ξ" ζε θάζε κεηαθεξφκελν 
εμνπιηζκφ ππφ πίεζε θαη ζπληάζζεη γξαπηή δήισζε ζπκκφξθσζεο. Ζ ζήκαλζε "Ξ" ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ 

αξηζκφ αλαγλψξηζεο ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ, ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θνηλνηηθή 
επηηήξεζε πνπ αλαθέξεηαη ζην ζεκείν 5. 

2. Ν θαηαζθεπαζηήο θαηαξηίδεη ηνλ ηερληθφ θάθειν πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ: 

Ν ηερληθφο θάθεινο πξέπεη λα επηηξέπεη λα αμηνινγείηαη ε ζπκκφξθσζε ηνπ κεηαθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ 

ππφ πίεζε πξνο ηηο αληίζηνηρεο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο. Ξξέπεη λα θαιχπηεη, ζην βαζκφ πνπ απαηηείηαη γηα 
ηελ αμηνιφγεζε, ην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ κεηαθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ ππφ 

πίεζε, θαη λα πεξηέρεη: 

- γεληθή πεξηγξαθή ηνπ ελ ιφγσ εμνπιηζκνχ, 



- αξρηθά θαη θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα, θαζψο θαη δηαγξάκκαηα θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ, 
ππνζπγθξνηεκάησλ, θπθισκάησλ, θ.ιπ., 

- ηηο πεξηγξαθέο θαη εμεγήζεηο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ ζρεδίσλ 

θαη δηαγξακκάησλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ απηνχ, 

- πεξηγξαθή ησλ ιχζεσλ πνπ εθαξκφδεη ν θαηαζθεπαζηήο γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο 
νδεγίαο, 

- ηα απνηειέζκαηα ησλ ππνινγηζκψλ ζρεδηαζκνχ, ησλ δηελεξγεζέλησλ ειέγρσλ, θ.ιπ., 

- ηηο εθζέζεηο δνθηκψλ. 

3. Γηα ηελ παξαγσγή, ηελ ηειηθή επηζεψξεζε θαη ηηο δνθηκέο, ν θαηαζθεπαζηήο εθαξκφδεη εγθεθξηκέλν 
ζχζηεκα πνηφηεηαο ηεο παξαγσγήο ζχκθσλν κε ην ζεκείν 4, θαη ππφθεηηαη ζηελ επηηήξεζε πνπ 

αλαθέξεη ην ζεκείν 5. 

4. Πχζηεκα πνηφηεηαο 

4.1. Ν θαηαζθεπαζηήο ππνβάιιεη αίηεζε αμηνιφγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο, ζε θνηλνπνηεκέλν 

νξγαληζκφ ηεο εθινγήο ηνπ. 

Ζ αίηεζε απηή πεξηέρεη: 

- φιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ελ ιφγσ κεηαθεξφκελν εμνπιηζκφ ππφ πίεζε, 

- ηελ ηεθκεξίσζε ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα πνηφηεηαο. 

4.2. Ρν ζχζηεκα πνηφηεηαο δηαζθαιίδεη ηε ζπκκφξθσζε ηνπ κεηαθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζ' απηφλ. 

Όια ηα ζηνηρεία, απαηηήζεηο θαη δηαηάμεηο πνπ εθαξκφδεη ν θαηαζθεπαζηήο πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη ζε 
ηεθκεξίσζε ηεξνχκελε θαηά ζπζηεκαηηθφ θαη νξζνινγηθφ ηξφπν, ππφ κνξθή γξαπηψλ 

πξνζαλαηνιηζκψλ, δηαδηθαζηψλ θαη νδεγηψλ. Ζ ελ ιφγσ ηεθκεξίσζε πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ εληαία 

εξκελεία ησλ πξνγξακκάησλ, ζρεδίσλ, εγρεηξηδίσλ θαη θαθέισλ πνηφηεηαο. 

Ζ ηεθκεξίσζε πεξηέρεη, ηδίσο, θαηάιιειε πεξηγξαθή: 

- ησλ πνηνηηθψλ ζηφρσλ, ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο, θαζψο θαη ησλ επζπλψλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ 

ζηειερψλ φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα ησλ κεηαθεξφκελσλ εμνπιηζκψλ ππφ πίεζε, 

- ησλ ηερληθψλ, δηαδηθαζηψλ θαη ζπζηεκαηηθψλ κέηξσλ πνπ ζα εθαξκφδνληαη γηα ηελ θαηαζθεπή θαζψο 
θαη γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο, 

- ησλ εμεηάζεσλ θαη ησλ δνθηκψλ πνπ ζα δηεμάγνληαη πξηλ, θαηά θαη κεηά ηελ θαηαζθεπή, θαη ηεο 

ζπρλφηεηαο δηεμαγσγήο ηνπο, 

- ησλ θαθέισλ πνηφηεηαο, φπσο εθζέζεηο επηζεψξεζεο θαη δεδνκέλα δνθηκψλ θαη βαζκνλφκεζεο, 

εθζέζεηο πξνζφλησλ ή εγθξίζεηο ηνπ αξκνδίνπ πξνζσπηθνχ, 

- ησλ κέζσλ επηηήξεζεο, ηα νπνία επηηξέπνπλ λα ειέγρεηαη ε επίηεπμε ηεο απαηηνχκελεο πνηφηεηαο θαη ε 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο. 

4.3. Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο αμηνινγεί ην ζχζηεκα πνηφηεηαο γηα λα δηαπηζηψζεη εάλ 

αληαπνθξίλεηαη πξνο ηηο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξεη ην ζεκείν 4.2. 

Ζ νκάδα ησλ ειεγθηψλ πεξηιακβάλεη έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο κε πείξα αμηνιφγεζεο ηνπ ζρεηηθνχ 
κεηαθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε. Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πεξηιακβάλεη επίζθεςε επηζεψξεζεο 

ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

Ζ απφθαζε θνηλνπνηείηαη ζηνλ θαηαζθεπαζηή. Ζ θνηλνπνίεζε πεξηιακβάλεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ 
ειέγρνπ θαη ηελ αηηηνινγεκέλε αμηνιφγεζε. Ξξέπεη λα πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία πξνζθπγήο. 

4.4. Ν θαηαζθεπαζηήο αλαιακβάλεη ηε δέζκεπζε λα πιεξνί ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην 

ζχζηεκα πνηφηεηαο, φπσο έρεη εγθξηζεί, θαη λα ην ζπληεξεί ψζηε λα παξακέλεη θαηάιιειν θαη 
απνηειεζκαηηθφ. 

Ν θαηαζθεπαζηήο ή ν εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρνο ηνπ, ελεκεξψλεη ηνλ θνηλνπνηεκέλν 

νξγαληζκφ, ν νπνίνο ελέθξηλε ην ζχζηεκα πνηφηεηαο, γηα θάζε κειεηψκελε πξνζαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο 
πνηφηεηαο. 

Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο αμηνινγεί ηηο πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο θαη απνθαζίδεη θαηά πφζνλ ην 

ηξνπνπνηεκέλν ζχζηεκα πνηφηεηαο ζα εμαθνινπζεί λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξεη ην ζεκείν 4.2 
ή αλ ζπληξέρεη ιφγνο λα γίλεη λέα αμηνιφγεζε. 

Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο θνηλνπνηεί ηελ απφθαζή ηνπ ζηνλ θαηαζθεπαζηή. Ζ θνηλνπνίεζε πεξηέρεη 

ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηελ αηηηνινγεκέλε απφθαζε αμηνιφγεζεο. 

5. Δπηηήξεζε ππφ ηελ επζχλε ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ 



5.1. Πθνπφο ηεο επηηήξεζεο είλαη λα δηαζθαιίδεη φηη ν θαηαζθεπαζηήο πιεξνί νξζά ηηο ππνρξεψζεηο νη 
νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ην εγθεθξηκέλν ζχζηεκα πνηφηεηαο. 

5.2. Ν θαηαζθεπαζηήο επηηξέπεη ζηνλ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ ηελ πξφζβαζε, γηα ιφγνπο επηζεψξεζεο, 

ζηνπο ρψξνπο θαηαζθεπήο, επηζεψξεζεο, δνθηκψλ θαη απνζήθεπζεο, θαη ηνπ παξέρεη φιεο ηηο 
απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, θαη ηδίσο: 

- ηελ ηεθκεξίσζε ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα πνηφηεηαο, 

- ηνπο θαθέινπο πνηφηεηαο, φπσο εθζέζεηο επηζεσξήζεσλ θαη δεδνκέλα δνθηκψλ θαη βαζκνλφκεζεο, 

εθζέζεηο πξνζφλησλ ηνπ αξκνδίνπ πξνζσπηθνχ, θ.ιπ. 

5.3. Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο δηεμάγεη πεξηνδηθνχο ειέγρνπο γηα λα βεβαηψλεηαη φηη ν θαηαζθεπαζηήο 

δηαηεξεί θαη εθαξκφδεη ην ζχζηεκα πνηφηεηαο, θαη ρνξεγεί έθζεζε ειέγρνπ ζηνλ θαηαζθεπαζηή. Ζ 

ζπρλφηεηα ησλ πεξηνδηθψλ ειέγρσλ είλαη ηέηνηα ψζηε θάζε ηξία ρξφληα δηεμάγεηαη πιήξεο 
επαλαμηνιφγεζε. 

5.4. Δμάιινπ, ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεί αηθληδηαζηηθέο επηζθέςεηο ζηνλ 

θαηαζθεπαζηή. Ζ αλαγθαηφηεηα θαη ε ζπρλφηεηα απηψλ ησλ πξφζζεησλ επηζθέςεσλ θαζνξίδεηαη βάζεη 
ζπζηήκαηνο επηζθέςεσλ ειέγρνπ, πνπ ην δηαρεηξίδεηαη ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο. Π' απηφ ην ζχζηεκα 

επηζθέςεσλ ειέγρνπ, ιακβάλνληαη εηδηθφηεξα ππφςε νη αθφινπζνη παξάγνληεο: 

- ε θαηεγνξία ηνπ εμνπιηζκνχ, 

- ηα πνξίζκαηα παιαηφηεξσλ επηζθέςεσλ ειέγρνπ, 

- ε αλάγθε λα παξαθνινπζείηαη ε εθαξκνγή ησλ δηνξζσηηθψλ κέηξσλ, 

- ελδερνκέλσο, νη εηδηθέο πξνυπνζέζεηο, νη ζπλδεδεκέλεο κε ηελ έγθξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο, 

- νη νπζηψδεηο αιιαγέο ζηελ νξγάλσζε ηεο θαηαζθεπήο, ηα κέηξα ή ηηο ηερληθέο. 

Δπ' επθαηξία ησλ επηζθέςεσλ απηψλ, ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο δχλαηαη, εθφζνλ απηφ είλαη αλαγθαίν, 
λα δηεμάγεη ή λα αλαζέηεη ζε ηξίηνπο δνθηκέο γηα λα επαιεζεπζεί ε νξζή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 

πνηφηεηαο. Σνξεγεί ζηνλ θαηαζθεπαζηή έθζεζε ηεο επίζθεςεο θαη, εάλ πξαγκαηνπνηήζεθε δνθηκή, 
έθζεζε δνθηκήο. 

6. Ν θαηαζθεπαζηήο δηαηεξεί ζηε δηάζεζε ησλ εζληθψλ αξρψλ, γηα πεξίνδν δέθα εηψλ απφ ηελ ηειεπηαία 

εκεξνκελία παξαγσγήο ηνπ κεηαθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε: 

- ηνλ ηερληθφ θάθειν πνπ αλαθέξεηαη ζην ζεκείν 2, 

- ηελ ηεθκεξίσζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην ζεκείν 4.1 δεχηεξε πεξίπησζε, 

- ηηο πξνζαξκνγέο πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζεκείν 4.4 δεχηεξν εδάθην, 

- ηηο απνθάζεηο θαη εθζέζεηο ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζεκείν 4.3 ηειεπηαίν 

εδάθην, ζην ζεκείν 4.4 ηειεπηαίν εδάθην, θαζψο θαη ζηα ζεκεία 5.3 θαη 5.4. 

7. Θάζε θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο θνηλνπνηεί ζηα θξάηε κέιε ηηο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο 
εγθξίζεηο ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο πνπ έρεη αλαθαιέζεη θαη, θαηφπηλ αίηεζεο, ζρεηηθά κε απηέο πνπ έρεη 

ρνξεγήζεη. 

Θάζε θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο νθείιεη επίζεο λα θνηλνπνηεί ζηνπο άιινπο θνηλνπνηεκέλνπο 
νξγαληζκνχο ηηο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο εγθξίζεηο ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο πνπ έρεη 

αλαθαιέζεη ή πνπ έρεη αξλεζεί λα ρνξεγήζεη. 

Δλφηεηα Δ (δηαζθάιηζε πνηφηεηαο πξντφλησλ) 

1. Ζ παξνχζα ελφηεηα πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ν θαηαζθεπαζηήο, ν νπνίνο πιεξνί ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ ζεκείνπ 2, βεβαηψλεηαη θαη δειψλεη φηη ν κεηαθεξφκελνο εμνπιηζκφο ππφ πίεζε είλαη 

ζχκθσλνο πξνο ηνλ ηχπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εμέηαζεο "ΔΘ ηχπνπ" θαη πιεξνί ηηο 
απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζ' απηφλ. Ν θαηαζθεπαζηήο ή ν εγθαηεζηεκέλνο ζηελ 

Θνηλφηεηα εληνινδφρνο ηνπ, επηζέηεη ηε ζήκαλζε "Ξ" ζε θάζε πξντφλ θαη ζπληάζζεη γξαπηή δήισζε 
ζπκκφξθσζεο. Ρν ζήκα "Ξ" ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ αξηζκφ αλαγλψξηζεο ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ, 

ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ επηηήξεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην ζεκείν 4. 

2. Ν θαηαζθεπαζηήο εθαξκφδεη γηα ηελ ηειηθή επηζεψξεζε ηνπ κεηαθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε θαη 
ηηο δνθηκέο, ζχζηεκα πνηφηεηαο εγθεθξηκέλν, φπσο νξίδεη ην ζεκείν 3, θαη ππφθεηηαη ζηελ επηηήξεζε πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην ζεκείν 4. 

3. Πχζηεκα πνηφηεηαο 

3.1. Ν θαηαζθεπαζηήο ππνβάιιεη αίηεζε αμηνιφγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο, ζε θνηλνπνηεκέλν 
νξγαληζκφ ηεο επηινγήο ηνπ. 

Ζ αίηεζε πεξηιακβάλεη: 

- φιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ελ ιφγσ κεηαθεξφκελν εμνπιηζκφ ππφ πίεζε, 



- ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο, 

- ηνλ ηερληθφ θάθειν ηνλ ζρεηηθφ κε ηνλ εγθεθξηκέλν ηχπν θαη αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ εμέηαζεο 
"ΔΘ ηχπνπ". 

3.2. Πηα πιαίζηα ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο, θάζε κεηαθεξφκελνο εμνπιηζκφο ππφ πίεζε εμεηάδεηαη θαη 

δηεμάγνληαη θαηάιιειεο δνθηκέο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε ζπκκφξθσζή ηνπ πξνο ηηο ζρεηηθέο 
απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο. Όια ηα ζηνηρεία, απαηηήζεηο θαη δηαηάμεηο πνπ εθαξκφδεη ν θαηαζθεπαζηήο 

πξέπεη λα πεξηέρνληαη ζε ηεθκεξίσζε, ηεξνχκελε θαηά ζπζηεκαηηθφ θαη ηαθηηθφ ηξφπν, ππφ κνξθή 
γξαπηψλ κέηξσλ, δηαδηθαζηψλ θαη νδεγηψλ. Απηή ε ηεθκεξίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο επηηξέπεη ηελ 

εληαία εξκελεία ησλ πξνγξακκάησλ, ζρεδίσλ, εγρεηξηδίσλ θαη θαθέισλ πνηφηεηαο. 

Ζ ηεθκεξίσζε πεξηέρεη ίδησο θαηάιιειε πεξηγξαθή: 

- ησλ πνηνηηθψλ ζηφρσλ, ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο, θαζψο θαη ησλ επζπλψλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ 
ζηειερψλ φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα ησλ κεηαθεξφκελσλ εμνπιηζκψλ ππφ πίεζε, 

- ησλ ειέγρσλ θαη ησλ δνθηκψλ πνπ ζα δηεμαρζνχλ κεηά ηελ θαηαζθεπή, 

- ησλ κέζσλ παξαθνινχζεζεο ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο, 

- ησλ θαθέισλ πνηφηεηαο, φπσο ηηο εθζέζεηο επηζεψξεζεο θαη ηα δεδνκέλα δνθηκψλ θαη βαζκνλφκεζεο, 
ηηο εθζέζεηο ζρεηηθά κε ηα πξνζφληα ή ηηο εγθξίζεηο ηνπ αξκνδίνπ πξνζσπηθνχ. 

3.3. Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο αμηνινγεί ην ζχζηεκα πνηφηεηαο γηα λα δηαπηζηψζεη εάλ 

αληαπνθξίλεηαη πξνο ηηο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξεη ην ζεκείν 3.2. 

Ζ νκάδα ησλ ειεγθηψλ πεξηιακβάλεη έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο κε πείξα αμηνιφγεζεο ηνπ ζρεηηθνχ 

κεηαθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε. Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πεξηιακβάλεη επίζθεςε αμηνιφγεζεο 

ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

Ζ απφθαζε θνηλνπνηείηαη ζηνλ θαηαζθεπαζηή. Ζ θνηλνπνίεζε πεξηιακβάλεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ 

ειέγρνπ θαη ηελ αηηηνινγεκέλε απφθαζε αμηνιφγεζεο. 

3.4. Ν θαηαζθεπαζηήο αλαιακβάλεη ηε δέζκεπζε λα πιεξνί ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην 
ζχζηεκα πνηφηεηαο, φπσο έρεη εγθξηζεί, θαη λα κεξηκλά ψζηε λα παξακέλεη θαηάιιειν θαη 

απνηειεζκαηηθφ. 

Ν θαηαζθεπαζηήο ή ν εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρνο ηνπ, ελεκεξψλεη ηνλ θνηλνπνηεκέλν 
νξγαληζκφ, ν νπνίνο ελέθξηλε ην ζχζηεκα πνηφηεηαο, γηα θάζε κειεηψκελε πξνζαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο 

πνηφηεηαο. 

Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο αμηνινγεί ηηο πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο θαη απνθαζίδεη θαηά πφζνλ ην 
ηξνπνπνηεκέλν ζχζηεκα πνηφηεηαο ζα εμαθνινπζεί λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην 

ζεκείν 3.2 ή εάλ ζπληξέρεη ιφγνο λα γίλεη λέα αμηνιφγεζε. 

Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο θνηλνπνηεί ηελ απφθαζή ηνπ ζηνλ θαηαζθεπαζηή. Ζ γλσζηνπνίεζε πεξηέρεη 

ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηελ αηηηνινγεκέλε απφθαζε αμηνιφγεζεο. 

4. Δπηηήξεζε ππφ ηελ επζχλε ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ 

4.1. Πθνπφο ηεο επηηήξεζεο είλαη λα δηαζθαιίδεη φηη ν θαηαζθεπαζηήο εθπιεξψλεη νξζά ηηο ππνρξεψζεηο 

νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ην εγθεθξηκέλν ζχζηεκα πνηφηεηαο. 

4.2. Ν θαηαζθεπαζηήο επηηξέπεη ζηνλ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ ηελ πξφζβαζε, γηα ιφγνπο επηζεψξεζεο, 
ζηνπο ρψξνπο επηζεψξεζεο, δνθηκψλ θαη απνζήθεπζεο θαη ηνπ παξέρεη φιεο ηηο απαηξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο, θαη ηδίσο: 

- ηελ ηεθκεξίσζε ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα πνηφηεηαο, 

- ηνλ ηερληθφ θάθειν, 

- ηνπο θαθέινπο πνηφηεηαο, φπσο ηηο εθζέζεηο επηζεψξεζεο θαη ηα δεδνκέλα δνθηκψλ θαη βαζκνλφκεζεο, 

ηηο εθζέζεηο πξνζφλησλ ηνπ αξκφδηνπ πξνζσπηθνχ, θ.ιπ. 

4.3. Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο δηεμάγεη πεξηνδηθνχο ειέγρνπο γηα λα βεβαηψλεηαη φηη ν θαηαζθεπαζηήο 
δηαηεξεί θαη εθαξκφδεη ην ζχζηεκα πνηφηεηαο, θαη ρνξεγεί έθζεζε ειέγρνπ ζηνλ θαηαζθεπαζηή. Ζ 

ζπρλφηεηα ησλ πεξηνδηθψλ ειέγρσλ είλαη ηέηνηα ψζηε θάζε ηξία ρξφληα δηεμάγεηαη πιήξεο 
επαλαμηνιφγεζε. 

4.4. Δμάιινπ, ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεί αηθληδηαζηηθέο επηζθέςεηο ζηνλ 

θαηαζθεπαζηή. Ζ αλαγθαηφηεηα θαη ε ζπρλφηεηα απηψλ θαζνξίδεηαη βάζεη ζπζηήκαηνο επηζθέςεσλ 
ειέγρνπ, πνπ ην δηαρεηξίδεηαη ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο. Π' απηφ ην ζχζηεκα επηζθέςεσλ ειέγρνπ 

ιακβάλνληαη εηδηθφηεξα ππφςε νη αθφινπζνη παξάγνληεο: 

- ε θαηεγνξία ηνπ εμνπιηζκνχ, 

- ηα πνξίζκαηα παιαηφηεξσλ επηζθέςεσλ ειέγρνπ, 



- ε αλάγθε λα παξαθνινπζείηαη ε εθαξκνγή ησλ δηνξζσηηθψλ κέηξσλ, 

- ελδερνκέλσο, νη εηδηθέο πξνυπνζέζεηο νη ζπλδεδεκέλεο κε ηελ έγθξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο, 

- νη νπζηψδεηο αιιαγέο ζηελ νξγάλσζε ηεο θαηαζθεπήο, ηα κέηξα ή ηηο ηερληθέο. 

Δπ' επθαηξία ησλ επηζθέςεσλ απηψλ, ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο δχλαηαη λα δηεμάγεη ή λα αλαζέηεη ζε 

ηξίηνπο δνθηκέο γηα λα επαιεζεπζεί ε νξζή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο, εθφζνλ είλαη 
αλαγθαίν. Σνξεγεί ζηνλ θαηαζθεπαζηή έθζεζε ηεο επίζθεςεο θαη, εάλ πξαγκαηνπνηήζεθε δνθηκή, έθζεζε 

δνθηκήο. 

5. Ν θαηαζθεπαζηήο ηεξεί ζηε δηάζεζε ησλ εζληθψλ αξρψλ, γηα πεξίνδν δέθα εηψλ απφ ηελ ηειεπηαία 
εκεξνκελία παξαγσγήο ηνπ κεηαθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε: 

- ηελ ηεθκεξίσζε πνπ αλαθέξεηαη ζην ζεκείν 3.1 δεχηεξε πεξίπησζε, 

- ηηο πξνζαξκνγέο πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζεκείν 3.4 δεχηεξν εδάθην, 

- ηηο απνθάζεηο θαη εθζέζεηο ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζεκείν 3.3 ηειεπηαίν 
εδάθην ζην ζεκείν 3.4 ηειεπηαίν εδάθην, θαζψο θαη ζηα ζεκεία 4.3 θαη 4.4. 

6. Θάζε θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο θνηλνπνηεί ζηα θξάηε κέιε ηηο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο 

εγθξίζεηο ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο πνπ έρεη αλαθαιέζεη θαη, θαηφπηλ αίηεζεο, ζρεηηθά κε απηέο πνπ έρεη 
ρνξεγήζεη. 

Θάζε θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο νθείιεη επίζεο λα θνηλνπνηεί ζηνπο άιινπο θνηλνπνηεκέλνπο 

νξγαληζκνχο ηηο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο εγθξίζεηο ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο πνπ έρεη 
αλαθαιέζεη ή πνπ έρεη αξλεζεί λα ρνξεγήζεη. 

Δλφηεηα Δ1 (δηαζθάιηζε πνηφηεηαο πξντφλησλ) 

1. Ζ παξνχζα ελφηεηα πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ν θαηαζθεπαζηήο ν νπνίνο πιεξνί ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ ζεκείνπ 3, βεβαηψλεηαη θαη δειψλεη φηη ν κεηαθεξφκελνο εμνπιηζκφο ππφ πίεζε πιεξνί 
ηηο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζ' απηφλ. Ν θαηαζθεπαζηήο ή ν εγθαηεζηεκέλνο ζηελ 

Θνηλφηεηα εληνινδφρνο ηνπ, επηζέηεη ηε ζήκαλζε "Ξ" ζε θάζε εμνπιηζκφ ππφ πίεζε θαη ζπληάζζεη 
γξαπηή δήισζε ζπκκφξθσζεο. Ζ ζήκαλζε "Ξ" ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ αξηζκφ αλαγλψξηζεο ηνπ 

θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ, ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ επηηήξεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην ζεκείν 5. 

2. Ν θαηαζθεπαζηήο ζπληάζζεη ηνλ ηερληθφ θάθειν πνπ πεξηγξάθεηαη θαησηέξσ. 

Ν ηερληθφο θάθεινο πξέπεη λα επηηξέπεη λα αμηνινγείηαη ε ζπκκφξθσζε ηνπ κεηαθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ 
ππφ πίεζε πξνο ηηο αληίζηνηρεο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο. Ξξέπεη λα θαιχπηεη, ζην βαζκφ πνπ απηφ 

απαηηείηαη γηα ηελ αμηνιφγεζε, ην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ιεηηνπξγία απηνχ ηνπ εμνπιηζκνχ θαη 
λα πεξηέρεη: 

- γεληθή πεξηγξαθή ηνπ ελ ιφγσ εμνπιηζκνχ, 

- αξρηθά θαη θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα, θαζψο θαη δηαγξάκκαηα θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ, 

ππνζπγθξνηεκάησλ, θπθισκάησλ θ.ιπ., 

- ηηο πεξηγξαθέο θαη εμεγήζεηο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ ζρεδίσλ 
θαη δηαγξακκάησλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο απηνχ ηνπ εμνπιηζκνχ, 

- πεξηγξαθή ησλ ιχζεσλ πνπ εθαξκφδεη ν θαηαζθεπαζηήο γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

νδεγίαο, 

- ηα απνηειέζκαηα ησλ ππνινγηζκψλ ζρεδηαζκνχ, ησλ δηελεξγεζέλησλ ειέγρσλ, θ.ιπ., 

- ηηο εθζέζεηο δνθηκψλ. 

3. Γηα ηελ ηειηθή επηζεψξεζε ηνπ κεηαθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε θαη ηηο δνθηκέο, ν 

θαηαζθεπαζηήο εθαξκφδεη εγθεθξηκέλν ζχζηεκα πνηφηεηαο, ζχκθσλα κε ην ζεκείν 4, θαη ππφθεηηαη ζηελ 
επηηήξεζε πνπ αλαθέξεη ην ζεκείν 5. 

4. Πχζηεκα πνηφηεηαο 

4.1. Ν θαηαζθεπαζηήο ππνβάιιεη αίηεζε αμηνιφγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο, ζε θνηλνπνηεκέλν 

νξγαληζκφ ηεο εθινγήο ηνπ. 

Ζ αίηεζε απηή πεξηέρεη: 

- φιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ελ ιφγσ εμνπιηζκφ ππφ πίεζε, 

- ηελ ηεθκεξίσζε ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα πνηφηεηαο. 

4.2. Πηα πιαίζηα ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο, εμεηάδεηαη θάζε κεηαθεξφκελνο εμνπιηζκφο ππφ πίεζε θαη 
δηελεξγνχληαη νη πξνζήθνπζεο δνθηκέο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε ζπκκφξθσζή ηνπ πξνο ηηο ζρεηηθέο 

απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο. Όια ηα ζηνηρεία, απαηηήζεηο θαη δηαηάμεηο πνπ εθαξκφδεη ν θαηαζθεπαζηήο, 

πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη ζε ηεθκεξίσζε ηεξνχκελε θαηά ζπζηεκαηηθφ θαη νξζνινγηθφ ηξφπν, ππφ κνξθή 



γξαπηψλ κέηξσλ, δηαδηθαζηψλ θαη νδεγηψλ. Ζ ελ ιφγσ ηεθκεξίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο πξέπεη λα 
επηηξέπεη ηελ εληαία εξκελεία ησλ πξνγξακκάησλ, ζρεδίσλ, εγρεηξηδίσλ θαη θαθέισλ πνηφηεηαο. 

Ζ ηεθκεξίσζε πεξηέρεη, ηδίσο, ηελ θαηάιιειε πεξηγξαθή: 

- ησλ πνηνηηθψλ ζηφρσλ, ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο, θαζψο θαη ησλ επζπλψλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ 

ζηειερψλ φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα ησλ κεηαθεξφκελσλ εμνπιηζκψλ ππφ πίεζε, 

- κεζφδσλ ζπλαξκνιφγεζεο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ, 

- ησλ εμεηάζεσλ θαη δνθηκψλ πνπ ζα δηεμάγνληαη κεηά ηελ θαηαζθεπή, 

- ησλ κέζσλ επηηήξεζεο πνπ επηηξέπνπλ λα ειέγρεηαη ε απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 

πνηφηεηαο, 

- ησλ θαθέισλ πνηφηεηαο, φπσο εθζέζεηο επηζεψξεζεο θαη δεδνκέλα δνθηκψλ θαη βαζκνλφκεζεο, 

εθζέζεηο ζρεηηθά κε ηα πξνζφληα ή ηηο εγθξίζεηο ηνπ αξκνδίνπ πξνζσπηθνχ. 

4.3. Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο αμηνινγεί ην ζχζηεκα πνηφηεηαο γηα λα δηαπηζηψζεη αλ αληαπνθξίλεηαη 
ζηηο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 4.2. 

Ζ νκάδα ειεγθηψλ πεξηιακβάλεη έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο κε πείξα αμηνιφγεζεο ησλ κεηαθεξφκελσλ 

εμνπιηζκψλ ππφ πίεζε. Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πεξηιακβάλεη επίζθεςε αμηνιφγεζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο 
ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

Ζ απφθαζε θνηλνπνηείηαη ζηνλ θαηαζθεπαζηή θαη πεξηιακβάλεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηελ 

αηηηνινγεκέλε αμηνιφγεζε. Ξξέπεη λα πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία πξνζθπγήο. 

4.4. Ν θαηαζθεπαζηήο αλαιακβάλεη ηε δέζκεπζε λα πιεξνί ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην 
ζχζηεκα πνηφηεηαο, φπσο έρεη εγθξηζεί, θαη λα κεξηκλά ψζηε λα παξακέλεη θαηάιιειν θαη 

απνηειεζκαηηθφ. 

Ν θαηαζθεπαζηήο ή ν εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρνο ηνπ, ελεκεξψλεη ηνλ θνηλνπνηεκέλν 
νξγαληζκφ, ν νπνίνο ελέθξηλε ην ζχζηεκα πνηφηεηαο, γηα θάζε ζθνπνχκελε πξνζαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο 

πνηφηεηαο. 

Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο αμηνινγεί ηηο πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο θαη απνθαζίδεη θαηά πφζνλ ην 
ηξνπνπνηεκέλν ζχζηεκα πνηφηεηαο εμαθνινπζεί λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 

4.2 ή εάλ ρξεηάδεηαη λέα αμηνιφγεζε. 

Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο θνηλνπνηεί ηελ απφθαζή ηνπ ζηνλ θαηαζθεπαζηή. Ζ θνηλνπνίεζε πεξηέρεη 
ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηελ αηηηνινγεκέλε απφθαζε αμηνιφγεζεο. 

5. Δπηηήξεζε ππφ ηελ επζχλε ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ 

5.1. Πθνπφο ηεο επηηήξεζεο είλαη λα δηαζθαιίδεη φηη ν θαηαζθεπαζηήο εθπιεξψλεη νξζά ηηο ππνρξεψζεηο 

νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ην εγθεθξηκέλν ζχζηεκα πνηφηεηαο. 

5.2. Ν θαηαζθεπαζηήο επηηξέπεη ζηνλ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ ηελ πξφζβαζε, γηα ιφγνπο επηζεψξεζεο, 

ζηνπο ρψξνπο επηζεψξεζεο, δνθηκψλ θαη απνζήθεπζεο, θαη ηνπ παξέρεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο, θαη ηδίσο: 

- ηελ ηεθκεξίσζε ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα πνηφηεηαο, 

- ηνλ ηερληθφ θάθειν, 

- ηνπο θαθέινπο πνηφηεηαο, φπσο ηηο εθζέζεηο επηζεψξεζεο θαη ηα δεδνκέλα δνθηκψλ θαη βαζκνλφκεζεο, 

ηηο εθζέζεηο πξνζφλησλ ηνπ αξκφδηνπ πξνζσπηθνχ, θ.ιπ. 

5.3. Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο δηεμάγεη πεξηνδηθνχο ειέγρνπο γηα λα βεβαηψλεηαη φηη ν θαηαζθεπαζηήο 
δηαηεξεί θαη εθαξκφδεη ην ζχζηεκα πνηφηεηαο, θαη ρνξεγεί έθζεζε ειέγρνπ ζηνλ θαηαζθεπαζηή. Ζ 

ζπρλφηεηα ησλ πεξηνδηθψλ ειέγρσλ είλαη ηέηνηα ψζηε θάζε ηξία ρξφληα δηεμάγεηαη πιήξεο 
επαλαμηνιφγεζε. 

5.4. Δμάιινπ, ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεί αηθληδηαζηηθέο επηζθέςεηο ζηνλ 

θαηαζθεπαζηή. Ζ αλαγθαηφηεηα θαη ε ζπρλφηεηα απηψλ ησλ πξφζζεησλ επηζθέςεσλ θαζνξίδεηαη βάζεη 
ζπζηήκαηνο επηζθέςεσλ ειέγρνπ, πνπ ην δηαρεηξίδεηαη ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο. Π' απηφ ην ζχζηεκα 

επηζθέςεσλ ειέγρνπ, ιακβάλνληαη εηδηθφηεξα ππφςε νη αθφινπζνη παξάγνληεο: 

- ε θαηεγνξία ηνπ εμνπιηζκνχ, 

- ηα πνξίζκαηα παιαηφηεξσλ επηζθέςεσλ ειέγρνπ, 

- ε αλάγθε λα παξαθνινπζείηαη ε εθαξκνγή ησλ δηνξζσηηθψλ κέηξσλ, 

- ελδερνκέλσο, νη εηδηθέο πξνυπνζέζεηο, νη ζπλδεδεκέλεο κε ηελ έγθξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο, 

- νη νπζηψδεηο αιιαγέο ζηελ νξγάλσζε ηεο θαηαζθεπήο, ηα κέηξα ή ηηο ηερληθέο. 



Δπ' επθαηξία ησλ επηζθέςεσλ απηψλ, ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο δχλαηαη, εθφζνλ είλαη αλαγθαίν, λα 
δηεμάγεη ή λα αλαζέηεη ζε ηξίηνπο δνθηκέο γηα λα επαιεζεπζεί ε νξζή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 

πνηφηεηαο. Σνξεγεί ζηνλ θαηαζθεπαζηή έθζεζε ηεο επίζθεςεο θαη, εάλ πξαγκαηνπνηήζεθε δνθηκή, 
έθζεζε δνθηκήο. 

6. Ν θαηαζθεπαζηήο δηαηεξεί ζηε δηάζεζε ησλ εζληθψλ αξρψλ, γηα πεξίνδν δέθα εηψλ απφ ηελ ηειεπηαία 

εκεξνκελία παξαγσγήο ηνπ κεηαθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε: 

- ηνλ ηερληθφ θάθειν πνπ αλαθέξεηαη ζην ζεκείν 2, 

- ηελ ηεθκεξίσζε πνπ αλαθέξεηαη ζην ζεκείν 4.1 ηξίηε πεξίπησζε, 

- ηηο πξνζαξκνγέο πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζεκείν 4.4 δεχηεξν εδάθην, 

- ηηο απνθάζεηο θαη εθζέζεηο ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζεκείν 4.3 ηειεπηαίν 

εδάθην ζην ζεκείν 4.4 ηειεπηαίν εδάθην, θαζψο θαη ζηα ζεκεία 5.3 θαη 5.4. 

7. Θάζε θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο θνηλνπνηεί ζηα θξάηε κέιε ηηο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο 
εγθξίζεηο ζπζηεκάησλ πηζηφηεηαο πνπ έρεη αλαθαιέζεη θαη, θαηφπηλ αίηεζεο, ζρεηηθά κε απηέο πνπ έρεη 

ρνξεγήζεη. 

Θάζε θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο νθείιεη επίζεο λα θνηλνπνηεί ζηνπο άιινπο θνηλνπνηεκέλνπο 
νξγαληζκνχο ηηο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο εγθξίζεηο ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο πνπ έρεη 

αλαθαιέζεη ή πνπ έρεη αξλεζεί λα ρνξεγήζεη. 

Δλφηεηα ΠΡ (επαιήζεπζε επί πξντφλησλ) 

1. Ζ παξνχζα ελφηεηα πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ν θαηαζθεπαζηήο ή ν εγθαηεζηεκέλνο ζηελ 

Θνηλφηεηα εληνινδφρνο ηνπ, δηαζθαιίδεη θαη δειψλεη φηη ν κεηαθεξφκελνο εμνπιηζκφο ππφ πίεζε πνπ 

ππφθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ζεκείνπ 3 είλαη ζχκθσλνο πξνο ηνλ ηχπν πνπ πεξηγξάθεηαη: 

- ζην πηζηνπνηεηηθφ εμέηαζεο "ΔΘ ηχπνπ", ή 

- ζην πηζηνπνηεηηθφ εμέηαζεο "ΔΘ ζρεδηαζκνχ" 

θαη πιεξνί ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο νδεγίαο. 

2. Ν θαηαζθεπαζηήο ιακβάλεη φια ηα αλαγθαία κέηξα ψζηε ε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο λα εμαζθαιίδεη ηελ 

πηζηφηεηα ηνπ κεηαθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε πξνο ηνλ ηχπνπ πνπ πεξηγξάθεηαη: 

- ζην πηζηνπνηεηηθφ εμέηαζεο "ΔΘ ηχπνπ", ή 

- ζην πηζηνπνηεηηθφ εμέηαζεο "ΔΘ ζρεδηαζκνχ" 

θαη πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζ' απηφλ. 

Ν θαηαζθεπαζηήο, ή ν εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρνο ηνπ, επηζέηεη ηε ζήκαλζε "Ξ" ζε 
θάζε κεηαθεξφκελν εμνπιηζκφ ππφ πίεζε θαη ζπληάζζεη δήισζε ζπκκφξθσζεο. 

3. Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο πξαγκαηνπνηεί ηηο θαηάιιειεο εμεηάζεηο θαη δνθηκέο, πξνθεηκέλνπ λα 

ειέγμεη ηε ζπκκφξθσζε ηνπ κεηαθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε πξνο ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο ηεο 

νδεγίαο, κε έιεγρν θαη δνθηκή θάζε πξντφληνο, φπσο νξίδεηαη ζην ζεκείν 4. 

Ν θαηαζθεπαζηήο ή ν εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρνο ηνπ, θπιάζζεη αληίγξαθν ηεο 

δήισζεο ζπκκφξθσζεο γηα πεξίνδν δέθα εηψλ απφ ηελ ηειεπηαία εκεξνκελία παξαγσγήο ηνπ 

κεηαθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε. 

4. Δπαιήζεπζε κε έιεγρν θαη δνθηκή ηνπ θάζε κεηαθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε 

4.1. Θάζε κεηαθεξφκελνο εμνπιηζκφο ππφ πίεζε εμεηάδεηαη κεκνλσκέλα θαη ππνβάιιεηαη ζηνπο 

θαηάιιεινπο ειέγρνπο θαη δνθηκέο πξνθεηκέλνπ λα επαιεζεπζεί ε πηζηφηεηά ηνπ πξνο ηνλ ηχπν θαη ηηο 
απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζ' απηφλ. 

Δηδηθφηεξα, ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο: 

- εμαθξηβψλεη φηη ην πξνζσπηθφ ην επηθνξηηζκέλν κε ηε κφληκε ζπλαξκνγή ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ 

ζηνηρείσλ θαη ηηο κε θαηαζηξνθηθέο δνθηκέο δηαζέηεη ηα απαηηνχκελα πξνζφληα ή είλαη εγθεθξηκέλν, 

- ειέγρεη ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ έρεη ρνξεγήζεη ν θαηαζθεπαζηήο ησλ πιηθψλ, 

- δηεμάγεη ή αλαζέηεη ηε δηεμαγσγή ηεο ηειηθήο επίζθεςεο, θαζψο θαη ηεο δνθηκήο θαη εμεηάδεη, 

ελδερνκέλσο, ηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο. 

4.2. Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο επηζέηεη ή θξνληίδεη λα ηεζεί ν αξηζκφο αλαγλψξηζήο ηνπ ζε θάζε 
κεηαθεξφκελν εμνπιηζκφ ππφ πίεζε θαη ζπληάζζεη γξαπηφ πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο ζρεηηθά κε ηηο 

πξαγκαηνπνηεζείζεο δνθηκέο. 

4.3. Ν θαηαζθεπαζηήο ή ν εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρνο ηνπ, κεξηκλά ψζηε λα είλαη ζε 
ζέζε λα επηδείμεη, εθφζνλ δεηεζεί, ηα πηζηνπνηεηηθά ζπκκφξθσζεο ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ. 

Δλφηεηα Ε (επαιήζεπζε ΔΘ αλά κνλάδα) 



1. Ζ παξνχζα ελφηεηα πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ν θαηαζθεπαζηήο βεβαηψλεη θαη δειψλεη 
φηη ν κεηαθεξφκελνο εμνπιηζκφο ππφ πίεζε, ν νπνίνο έιαβε ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ αλαθέξεηαη ζην ζεκείν 

4.1, είλαη ζχκθσλνο πξνο ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο. Ν θαηαζθεπαζηήο, ή ν εγθαηεζηεκέλνο 
ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρνο ηνπ, επηζέηεη ηε ζήκαλζε "Ξ" ζηνλ εμνπιηζκφ απηφ θαη ζπληάζζεη δήισζε 

ζπκκφξθσζεο. 

2. Ζ αίηεζε επαιήζεπζεο αλά κνλάδα ππνβάιιεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζή ζε θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ 
ηεο εθινγήο ηνπ. 

Πηελ αίηεζε πεξηιακβάλνληαη: 

- ην φλνκα θαη ε δηεχζπλζε ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ν ηφπνο φπνπ βξίζθεηαη ν κεηαθεξφκελνο εμνπιηζκφο 

ππφ πίεζε, 

- γξαπηή δήισζε φηη δελ έρεη ππνβιεζεί ζε άιιν θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ ηέηνηα αίηεζε, 

- ηερληθφ θάθειν. 

3. Πθνπφο ηνπ ηερληθνχ θαθέινπ είλαη λα επηηξέςεη ηελ εθηίκεζε ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο αληίζηνηρεο 

απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο, θαζψο θαη ηελ θαηαλφεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο θαηαζθεπήο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο 
ηνπ κεηαθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε. 

Ν ηερληθφο θάθεινο πεξηιακβάλεη: 

- γεληθή πεξηγξαθή ηνπ ελ ιφγσ εμνπιηζκνχ, 

- αξρηθά θαη θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα, θαζψο θαη δηαγξάκκαηα θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ, 
ππνζπγθξνηεκάησλ, θπθισκάησλ, θ.ιπ., 

- ηηο πεξηγξαθέο θαη εμεγήζεηο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ ζρεδίσλ 

θαη δηαγξακκάησλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο απηνχ ηνπ εμνπιηζκνχ, 

- ηα απνηειέζκαηα ησλ ππνινγηζκψλ ζρεδηαζκνχ, ησλ δηελεξγεζέλησλ ειέγρσλ, θ.ιπ., 

- ηηο εθζέζεηο δνθηκψλ, 

- ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ κεζφδσλ παξαγσγήο θαη ειέγρνπ, θαζψο θαη γηα ηα 

πξνζφληα ή ηηο εγθξίζεηο ηνπ αξκφδηνπ πξνζσπηθνχ. 

4. Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο εμεηάδεη ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή θάζε κεηαθεξφκελνπ 
εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε θαη δηεμάγεη θαηά ηελ θαηαζθεπή ηηο θαηάιιειεο δνθηκέο πξνθεηκέλνπ λα 

πηζηνπνηήζεη ηε ζπκκφξθσζή ηνπ πξνο ηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο. 

4.1. Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο επηζέηεη ή θξνληίδεη λα επηηεζεί ν αξηζκφο αλαγλψξηζήο ηνπ ζε θάζε 
κεηαθεξφκελν εμνπιηζκφ ππφ πίεζε θαη ζπληάζζεη πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο γηα ηηο 

πξαγκαηνπνηεζείζεο δνθηκέο. Ρν πηζηνπνηεηηθφ θπιάζζεηαη επί δέθα έηε. 

4.2. Ν θαηαζθεπαζηήο ή ν εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρνο ηνπ, κεξηκλά ψζηε λα είλαη ζε 
ζέζε λα παξνπζηάδεη, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί, ηε δήισζε ζπκκφξθσζεο θαη ην πηζηνπνηεηηθφ ζπκκφξθσζεο 

πνπ ρνξήγεζε ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο. 

Δηδηθφηεξα, ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο: 

- εμεηάδεη ηνλ ηερληθφ θάθειν φζνλ αθνξά ην ζρεδηαζκφ θαζψο θαη ηηο κεζφδνπο παξαγσγήο, 

- αμηνινγεί ηα ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά φηαλ απηά δελ είλαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο 
νδεγίαο θαη ειέγρεη ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ ρνξήγεζε ν θαηαζθεπαζηήο ησλ πιηθψλ, 

- εγθξίλεη ηνπο ηξφπνπο κφληκεο ζπλαξκνγήο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζηνηρείσλ, 

- εμαθξηβψλεη ηα πξνζφληα ή ηηο εγθξίζεηο, 

- πξνβαίλεη ζηελ ηειηθή εμέηαζε, δηεμάγεη ή αλαζέηεη ηε δνθηκή θαη εμεηάδεη, ελδερνκέλσο, ηα ζπζηήκαηα 
αζθαιείαο. 

Δλφηεηα Ζ (πιήξεο δηαζθάιηζε πνηφηεηαο) 

1. Ζ παξνχζα ελφηεηα πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ν θαηαζθεπαζηήο, ν νπνίνο πιεξνί ηηο 
ππνρξεψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2, βεβαηψλεη θαη δειψλεη φηη ν ππφςε κεηαθεξφκελνο εμνπιηζκφο ππφ 

πίεζε πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζ' απηφλ. Ν θαηαζθεπαζηήο ή ν 

εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρνο ηνπ επηζέηεη ηε ζήκαλζε "Ξ" ζε θάζε κεηαθεξφκελν 
εμνπιηζκφ ππφ πίεζε θαη ζπληάζζεη γξαπηή δήισζε ζπκκφξθσζεο. Ζ ζήκαλζε "Ξ" ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ 

αξηζκφ αλαγλψξηζεο ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ επηηήξεζε πνπ 
αλαθέξεηαη ζην ζεκείν 4. 

2. Ν θαηαζθεπαζηήο εθαξκφδεη εγθεθξηκέλν ζχζηεκα πνηφηεηαο γηα ην ζρεδηαζκφ, ηελ θαηαζθεπή, ηελ 

ηειηθή επηζεψξεζε θαη ηηο δνθηκέο, φπσο νξίδεηαη ζην ζεκείν 3, θαη ππφθεηηαη ζηελ επηηήξεζε πνπ 
αλαθέξεηαη ζην ζεκείν 4. 

3. Πχζηεκα πνηφηεηαο 



3.1. Ν θαηαζθεπαζηήο ππνβάιιεη ζε θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ ηεο εθινγήο ηνπ, αίηεζε εθηίκεζεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο. 

Ζ αίηεζε πεξηιακβάλεη: 

- φιεο ηηο πξνζήθνπζεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ πεξί νπ ν ιφγνο κεηαθεξφκελν εμνπιηζκφ ππφ πίεζε, 

- ηελ ηεθκεξίσζε γηα ην ζχζηεκα πνηφηεηαο. 

3.2. Ρν ζχζηεκα πνηφηεηαο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηε ζπκκφξθσζε ηνπ κεηαθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ ππφ 
πίεζε πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζ' απηφλ. Όια ηα ζηνηρεία, απαηηήζεηο θαη 

δηαηάμεηο πνπ εθαξκφδεη ν θαηαζθεπαζηήο πξέπεη λα πεξηέρνληαη ζε ηεθκεξίσζε, ηεξνχκελε θαηά 
ζπζηεκαηηθφ θαη νξζνινγηθφ ηξφπν, ππφ κνξθή γξαπηψλ κέηξσλ, δηαδηθαζηψλ θαη νδεγηψλ. Ζ 

ηεθκεξίσζε επηηξέπεη ηελ εληαία εξκελεία ησλ δηαδηθαζηηθψλ θαη πνηνηηθψλ κέηξσλ, φπσο 

πξνγξακκάησλ, ζρεδίσλ, εγρεηξηδίσλ θαη θαθέισλ πνηφηεηαο. 

Ζ ηεθκεξίσζε πεξηέρεη, ηδίσο, θαηάιιειε πεξηγξαθή: 

- ησλ πνηνηηθψλ ζηφρσλ, ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο, θαζψο θαη ησλ επζπλψλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ 

ζηειερψλ φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ησλ πξντφλησλ, 

- ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ζρεδηαζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνηχπσλ πνπ εθαξκφδνληαη, 

- ησλ ηερληθψλ ειέγρνπ θαη επαιήζεπζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ, ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ ζπζηεκαηηθψλ 

ελεξγεηψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ κεηαθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε, 

- ησλ αληίζηνηρσλ ηερληθψλ, δηαδηθαζηψλ θαη ζπζηεκαηηθψλ κέηξσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 
θαηαζθεπή θαζψο θαη γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο, 

- ησλ ειέγρσλ θαη ησλ δνθηκψλ πνπ ζα δηεμάγνληαη πξηλ, θαηά θαη κεηά ηελ θαηαζθεπή θαη ηεο 

ζπρλφηεηαο δηεμαγσγήο ηνπο, 

- ησλ θαθέισλ πνηφηεηαο, φπσο εθζέζεηο επηζεψξεζεο θαη δεδνκέλα δνθηκψλ θαη βαζκνλφκεζεο, 
εθζέζεηο πξνζφλησλ ή εγθξίζεσλ ηνπ αξκνδίνπ πξνζσπηθνχ, 

- ησλ κέζσλ επηηήξεζεο πνπ επηηξέπνπλ λα ειέγρεηαη ε επίηεπμε ηεο επηζπκεηήο πνηφηεηαο ζρεδηαζκνχ 

ηνπ κεηαθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε, θαζψο θαη ε απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 
πνηφηεηαο. 

3.3. Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο αμηνινγεί ην ζχζηεκα πνηφηεηαο γηα λα δηαπηζηψζεη αλ αληαπνθξίλεηαη 

ζηηο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 3.2. 

Ζ νκάδα ειεγθηψλ πεξηιακβάλεη έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο, ην νπνίν έρεη πείξα ζηνλ ηνκέα ηεο αμηνιφγεζεο 
ησλ κεηαθεξφκελσλ εμνπιηζκψλ ππφ πίεζε. Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πεξηιακβάλεη επίζθεςε 

επηζεψξεζεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

Ζ απφθαζε θνηλνπνηείηαη ζηνλ θαηαζθεπαζηή. Ζ θνηλνπνίεζε πεξηιακβάλεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ 
ειέγρνπ θαη ηελ αηηηνινγεκέλε αμηνιφγεζε. Ξξνβιέπεηαη δηαδηθαζία πξνζθπγήο. 

3.4. Ν θαηαζθεπαζηήο αλαιακβάλεη ηε δέζκεπζε λα πιεξνί ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην 

ζχζηεκα πνηφηεηαο, φπσο έρεη εγθξηζεί, θαη λα κεξηκλά ψζηε λα παξακέλεη θαηάιιειν θαη 
απνηειεζκαηηθφ. 

Ν θαηαζθεπαζηήο ή ν εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρνο ηνπ, ελεκεξψλεη ηνλ θνηλνπνηεκέλν 

νξγαληζκφ, ν νπνίνο ελέθξηλε ην ζχζηεκα πνηφηεηαο, γηα θάζε κειεηψκελε πξνζαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο 
πνηφηεηαο. 

Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο αμηνινγεί ηηο πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο θαη απνθαζίδεη θαηά πφζνλ ην 

ηξνπνπνηεκέλν ζχζηεκα πνηφηεηαο εμαθνινπζεί λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 
3.2 ή εάλ ρξεηάδεηαη λέα αμηνιφγεζε. 

Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο θνηλνπνηεί ηελ απφθαζή ηνπ ζηνλ θαηαζθεπαζηή. Ζ θνηλνπνίεζε πεξηέρεη 

ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηελ αηηηνινγεκέλε απφθαζε αμηνιφγεζεο. 

4. Δπηηήξεζε ππ' επζχλε ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ 

4.1. Πθνπφο ηεο επηηήξεζεο είλαη λα δηαζθαιίδεηαη φηη ν θαηαζθεπαζηήο εθπιεξψλεη νξζά ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην εγθεθξηκέλν ζχζηεκα πνηφηεηαο. 

4.2. Ν θαηαζθεπαζηήο επηηξέπεη ζηνλ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ ηελ πξφζβαζε, γηα ιφγνπο επηζεψξεζεο, 
ζηνπο ρψξνπο ζρεδηαζκνχ, θαηαζθεπήο, επηζεψξεζεο, δνθηκψλ θαη απνζήθεπζεο, θαη ηνπ παξέρεη φιεο 

ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, θαη ηδίσο: 

- ηελ ηεθκεξίσζε ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα πνηφηεηαο, 

- ηνπο θαθέινπο πνηφηεηαο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην ζρεδηαζηηθφ κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο, 
φπσο απνηειέζκαηα αλαιχζεσλ, ππνινγηζκψλ, δνθηκψλ, θ.ιπ., 



- ηνπο θαθέινπο πνηφηεηαο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην θαηαζθεπαζηηθφ κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο, 
φπσο ηηο εθζέζεηο επηζεσξήζεσλ, ηα δεδνκέλα δνθηκψλ θαη βαζκνλφκεζεο, ηηο εθζέζεηο πξνζφλησλ ηνπ 

αξκνδίνπ πξνζσπηθνχ, θ.ιπ. 

4.3. Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο δηεμάγεη πεξηνδηθνχο ειέγρνπο γηα λα βεβαηψλεηαη φηη ν θαηαζθεπαζηήο 
δηαηεξεί θαη εθαξκφδεη ην ζχζηεκα πνηφηεηαο, θαη ρνξεγεί έθζεζε ειέγρνπ ζηνλ θαηαζθεπαζηή. Ζ 

ζπρλφηεηα ησλ πεξηνδηθψλ ειέγρσλ είλαη ηέηνηα ψζηε θάζε ηξία ρξφληα λα δηεμάγεηαη πιήξεο 
επαλαμηνιφγεζε. 

4.4. Δμάιινπ, ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεί αηθληδηαζηηθέο επηζθέςεηο ζηνλ 

θαηαζθεπαζηή. Ζ αλαγθαηφηεηα θαη ε ζπρλφηεηα απηψλ ησλ πξφζζεησλ επηζθέςεσλ θαζνξίδεηαη βάζεη 
ζπζηήκαηνο επηζθέςεσλ ειέγρνπ, πνπ ην δηαρεηξίδεηαη ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο. Π' απηφ ην ζχζηεκα 

επηζθέςεσλ ειέγρνπ, ιακβάλνληαη εηδηθφηεξα ππφςε νη αθφινπζνη παξάγνληεο: 

- ε θαηεγνξία ηνπ εμνπιηζκνχ, 

- ηα πνξίζκαηα παιαηφηεξσλ επηζθέςεσλ ειέγρνπ, 

- ε αλάγθε λα παξαθνινπζείηαη ε εθαξκνγή ησλ δηνξζσηηθψλ κέηξσλ, 

- ελδερνκέλσο, νη εηδηθέο πξνυπνζέζεηο, νη ζπλδεδεκέλεο κε ηελ έγθξηζε ηνπ ζπζηήκαηνο, 

- νη νπζηψδεηο αιιαγέο ζηελ νξγάλσζε ηεο θαηαζθεπήο, ηα κέηξα ή ηηο ηερληθέο. 

Δπ' επθαηξία ησλ επηζθέςεσλ απηψλ, ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο δχλαηαη, εθφζνλ απηφ είλαη αλαγθαίν, 

λα δηεμάγεη ή λα αλαζέηεη ζε ηξίηνπο δνθηκέο γηα λα επαιεζεπζεί ε νξζή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 
πνηφηεηαο. Σνξεγεί ζηνλ θαηαζθεπαζηή έθζεζε ηεο επίζθεςεο θαη, εάλ πξαγκαηνπνηήζεθε δνθηκή, 

έθζεζε δνθηκήο. 

5. Ν θαηαζθεπαζηήο ηεξεί ζηε δηάζεζε ησλ εζληθψλ αξρψλ, γηα πεξίνδν δέθα εηψλ απφ ηελ ηειεπηαία 
εκεξνκελία παξαγσγήο ηνπ κεηαθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε: 

- ηελ ηεθκεξίσζε πνπ αλαθέξεηαη ζην ζεκείν 3.1 δεχηεξν εδάθην δεχηεξε πεξίπησζε, 

- ηηο πξνζαξκνγέο πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζεκείν 3.4 δεχηεξν εδάθην, 

- ηηο απνθάζεηο θαη εθζέζεηο ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζεκείν 3.3 ηειεπηαίν 
εδάθην, ζην ζεκείν 3.4 ηειεπηαίν εδάθην, θαζψο θαη ζηα ζεκεία 4.3 θαη 4.4. 

6. Θάζε θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο θνηλνπνηεί ζηα θξάηε κέιε ηηο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο 

εγθξίζεηο ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο πνπ έρεη αλαθαιέζεη θαη, θαηφπηλ αίηεζεο, ζρεηηθά κε απηέο πνπ έρεη 
ρνξεγήζεη. 

Θάζε θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο νθείιεη επίζεο λα θνηλνπνηεί ζηνπο άιινπο θνηλνπνηεκέλνπο 

νξγαληζκνχο ηηο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο εγθξίζεηο ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο πνπ έρεη 
αλαθαιέζεη ή πνπ έρεη αξλεζεί λα ρνξεγήζεη. 

Δλφηεηα Ζ1 (πιήξεο δηαζθάιηζε πνηφηεηαο κε έιεγρν ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηδηαίηεξε επηηήξεζε ηεο 

ηειηθήο δνθηκήο) 

1. Δπηπιένλ ησλ απαηηήζεσλ ηεο ελφηεηαο Ζ, ηζρχνπλ νη αθφινπζεο δηαηάμεηο: 

α) ν θαηαζθεπαζηήο ππνβάιιεη αίηεζε ειέγρνπ ηνπ ζρεδηαζκνχ ζηνλ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ· 

β) ε αίηεζε επηηξέπεη ηελ θαηαλφεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο θαηαζθεπήο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

κεηαθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε θαη επηηξέπεη ηελ εθηίκεζε ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο ζρεηηθέο 
απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο. 

Ζ αίηεζε πεξηιακβάλεη: 

- ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζρεδηαζκνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνηχπσλ, πνπ εθαξκφζζεθαλ, 

- ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηελ επάξθεηά ηνπο. Ρα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ 

ηα απνηειέζκαηα δνθηκψλ πνπ δηεμήρζεζαλ απφ ην θαηάιιειν εξγαζηήξην ηνπ θαηαζθεπαζηή ή γηα 
ινγαξηαζκφ ηνπ· 

γ) ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο εμεηάδεη ηελ αίηεζε θαη, εθφζνλ ν ζρεδηαζκφο είλαη ζχκθσλνο πξνο ηηο 

ηζρχνπζεο γη' απηφλ δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο, ρνξεγεί ζηνλ αηηνχληα πηζηνπνηεηηθφ εμέηαζεο "ΔΘ 
ζρεδηαζκνχ". Ρν πηζηνπνηεηηθφ πεξηιακβάλεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εμέηαζεο, ηηο πξνυπνζέζεηο ηζρχνο 

ηνπ, ηα αλαγθαία δεδνκέλα γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδηαζκνχ θαη, ελδερνκέλσο, 
πεξηγξαθή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεηαθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζη· 

δ) ν αηηψλ ελεκεξψλεη ηνλ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ, ν νπνίνο εμέδσζε ην πηζηνπνηεηηθφ εμέηαζεο "ΔΘ 

ζρεδηαζκνχ", γηα θάζε ηξνπνπνίεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ ζρεδηαζκνχ. Νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ εγθεθξηκέλνπ 
ζρεδηαζκνχ πξέπεη λα ιακβάλνπλ λέα έγθξηζε απφ ηνλ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ πνπ εμέδσζε ην 

πηζηνπνηεηηθφ εμέηαζεο "ΔΘ ζρεδηαζκνχ" ζε πεξηπηψζεηο φπνπ νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο ελδέρεηαη λα 
επεξεάζνπλ ηε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο ή ηηο πξνβιεπφκελεο πξνυπνζέζεηο γηα ηε 



ρξήζε ηνπ κεηαθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε. Ζ λέα απηή έγθξηζε δίδεηαη ππφ ηε κνξθή 
ζπκπιεξψκαηνο ζην αξρηθφ πηζηνπνηεηηθφ εμέηαζεο "ΔΘ ζρεδηαζκνχ"· 

ε) θάζε θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο νθείιεη επίζεο λα θνηλνπνηεί ζηνπο άιινπο θνηλνπνηεκέλνπο 

νξγαληζκνχο ηηο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα πηζηνπνηεηηθά εμέηαζεο "ΔΘ ζρεδηαζκνχ" πνπ έρεη 
αλαθαιέζεη ή πνπ έρεη αξλεζεί λα ρνξεγήζεη. 

2. Ν ηειηθφο έιεγρνο ππφθεηηαη ζε εληζρπκέλε επηζεψξεζε, ππφ κνξθή αηθληδηαζηηθψλ επηζθέςεσλ ηνπ 

θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ. Πηα πιαίζηα ησλ επηζθέςεσλ απηψλ, ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο νθείιεη 
λα δηελεξγεί ειέγρνπο επί ησλ κεηαθεξφκελσλ εμνπιηζκψλ ππφ πίεζε. 

ΡΚΖΚΑ II 

ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΔΞΑΛΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΡΖΠ ΠΚΚΝΟΦΩΠΖΠ 

1. Ζ δηαδηθαζία απηή πεξηγξάθεη ηε κέζνδν πνπ πξέπεη λα αθνινπζείηαη γηα λα εμαζθαιίδεηαη φηη ν 
κεηαθεξφκελνο εμνπιηζκφο ππφ πίεζε ν νπνίνο δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά θαη ν νπνίνο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 

παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν β), αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζρεηηθέο απαηηήζεηο ησλ νδεγηψλ 94/55/ΔΘ θαη 96/49/ΔΘ. 

2. Ν ρξήζηεο πξέπεη λα ζέηεη ζηε δηάζεζε ελφο θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ 
κεηαθεξφκελν εμνπιηζκφ ππφ πίεζε πνπ δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά, ηα νπνία επηηξέπνπλ ηε ζαθή 

αλαγλψξηζή ηνπ (θαηαγσγή, θαλφλεο πνπ εθαξκφζηεθαλ θαηά ην ζρεδηαζκφ θαζψο θαη, φζνλ αθνξά ηηο 

θηάιεο αθεηπιελίνπ, ελδείμεηο γηα ηελ πνξψδε κάδα). Ν ρξήζηεο πξέπεη λα γλσζηνπνηεί ηνπο ηπρφλ 
επηβαιιφκελνπο πεξηνξηζκνχο ρξήζεο θαη ηηο ζεκεηψζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο ηπρφλ δεκίεο ή ηηο ηπρφλ 

δηεμαρζείζεο επηζθεπέο. 

Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο πξέπεη επίζεο λα εμαθξηβψλεη φηη νη ζηξφθηγγεο θαη ηα άιια εμαξηήκαηα, ε 
ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ αζθάιεηα, εγγπψληαη επίπεδν αζθάιεηαο αληίζηνηρν 

εθείλνπ πνπ νξίδεηαη θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 3 ηεο νδεγίαο. 

3. Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο πξέπεη λα εμαθξηβψλεη εάλ ν κεηαθεξφκελνο εμνπιηζκφο ππφ πίεζε πνπ 
δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά παξνπζηάδεη ηνπιάρηζηνλ ηελ ίδηα αζθάιεηα φπσο θαη ν κεηαθεξφκελνο εμνπιηζκφο 

ππφ πίεζε πνπ αλαθέξεηαη ζηηο νδεγίεο 94/55/ΔΘ θαη 96/49/ΔΘ. Ζ εμαθξίβσζε πξέπεη λα δηελεξγείηαη 
βάζεη ησλ εγγξάθσλ πνπ ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 θαη, ελδερνκέλσο, βάζεη 

ζπκπιεξσκαηηθψλ ειέγρσλ. 

4. Δάλ ηα απνηειέζκαηα ησλ πξναλαθεξφκελσλ ειέγρσλ είλαη ηθαλνπνηεηηθά, ν κεηαθεξφκελνο 
εμνπιηζκφο ππφ πίεζε πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζηνλ πεξηνδηθφ έιεγρν πνπ πξνβιέπεηαη ζην παξάξηεκα IV 

ηκήκα III. 

5. Όζνλ αθνξά ηα δνρεία πνπ θαηαζθεπάδνληαη ελ ζεηξά, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζηξνθίγγσλ θαη ησλ 
άιισλ εμαξηεκάησλ ηνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά, νη ζρεηηθέο ελέξγεηεο επαλαμηνιφγεζεο 

ηεο ζπκκφξθσζεο πνπ αθνξνχλ ηνλ επηκέξνπο έιεγρν θάζε εμνπιηζκνχ, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηα 

ζεκεία 3 θαη 4, κπνξνχλ λα δηεμάγνληαη απφ αλαγλσξηζκέλν νξγαληζκφ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη, 
πξνεγνπκέλσο, έλαο θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηηο ζρεηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ 

επαλαμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ ηχπνπ πνπ αλαθέξεηαη ζην ζεκείν 3. 

ΡΚΖΚΑ III 

ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΔΠ ΓΗΑ ΡΝΛ ΞΔΟΗΝΓΗΘΝ ΔΙΔΓΣΝ 

Δλφηεηα 1 (πεξηνδηθή εμέηαζε ησλ πξντφλησλ) 

1. Ζ ελφηεηα απηή πεξηγξάθεη ηε δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν ηδηνθηήηεο, ν εγθαηεζηεκέλνο ζηελ 

Θνηλφηεηα εληνινδφρνο ηνπ, ή ν θάηνρνο εμαζθαιίδνπλ φηη ν κεηαθεξφκελνο εμνπιηζκφο ππφ πίεζε, ν 
νπνίνο ππφθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ζεκείνπ 3, εμαθνινπζεί λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο. 

2. Γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ζεκείνπ 1, ν ηδηνθηήηεο, ν εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλφηεηα 

εληνινδφρνο ηνπ, ή ν θάηνρνο, ιακβάλεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη φηη νη 
φξνη ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο εμαζθαιίδνπλ ηε ζπλερή ζπκκφξθσζε ηνπ κεηαθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ ππφ 

πίεζε πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο, ηδίσο πξνθεηκέλνπ: 

- ν κεηαθεξφκελνο εμνπιηζκφο ππφ πίεζε λα ρξεζηκνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηνλ πξννξηζκφ ηνπ, 

- λα γεκίδεηαη ζε θαηάιιεια θέληξα επαλαπιήξσζεο, 

- ελδερνκέλσο, λα εθηεινχληαη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ή επηζθεπήο θαη 

- λα εθηεινχληαη επίζεο νη απαξαίηεηνη πεξηνδηθνί έιεγρνη. 

Ρα εθαξκνδφκελα κέηξα πξέπεη λα θαηαρσξνχληαη ζε ζρεηηθά έγγξαθα θαη λα θπιάζζνληαη απφ ηνλ 

ηδηνηθηήηε, ηνλ εγθαηεζηεκέλν ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρν ηνπ, ή ηνλ θάηνρν, ζηε δηάζεζε ησλ εζληθψλ 
αξρψλ. 



3. Ν νξγαληζκφο ειέγρνπ πξέπεη λα δηελεξγήζεη ηνπο θαηάιιεινπο ειέγρνπο θαη δνθηκέο πξνθεηκέλνπ λα 
δηαπηζηψζεη ηε ζπκκφξθσζε ηνπ κεηαθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε πξνο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο 

νδεγίαο, εμεηάδνληαο θαη ππνβάιινληαο θάζε πξντφλ ζε δνθηκέο. 

3.1. Όινη νη κεηαθεξφκελνη εμνπιηζκνί ππφ πίεζε πξέπεη λα εμεηάδνληαη κεκνλσκέλα θαη λα 
ππνβάιινληαη ζηηο θαηάιιειεο δνθηκέο, νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη ζηα παξαξηήκαηα ησλ νδεγηψλ 

94/55/ΔΘ θαη 96/49/ΔΘ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψλεηαη φηη νη εμνπιηζκνί πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ησλ ελ 
ιφγσ νδεγηψλ. 

3.2. Ν νξγαληζκφο ειέγρνπ πξέπεη λα επηζέηεη, ή λα αλαζέηεη ζε ηξίηνπο λα επηζέζνπλ, ηνλ αξηζκφ 

αλαγλψξηζήο ηνπ ζε θάζε πξντφλ ην νπνίν ππνβάιιεηαη ζε πεξηνδηθφ έιεγρν, ακέζσο κεηά ηελ 
εκεξνκελία ηνπ ειέγρνπ, θαη λα ζπληάμεη γξαπηή βεβαίσζε πεξηνδηθνχ ειέγρνπ. Ζ ελ ιφγσ βεβαίσζε 

κπνξεί λα αθνξά ζεηξά εμνπιηζκψλ (ζπιινγηθή βεβαίσζε). 

3.3. Ν ηδηνθηήηεο, ν εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρνο ηνπ, ή ν θάηνρνο νθείιεη λα δηαηεξεί 
ηε βεβαίσζε πεξηνδηθνχ ειέγρνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζην ζεκείν 3.2, θαζψο θαη ηα έγγξαθα πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην ζεκείν 2, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηνλ επφκελν πεξηνδηθφ έιεγρν. 

Δλφηεηα 2 (πεξηνδηθφο έιεγρνο κέζσ ηεο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο) 

1. Ζ ελφηεηα απηή πεξηγξάθεη ηηο αθφινπζεο δηαδηθαζίεο: 

- ηε δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν ηδηνθηήηεο, ν εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρνο ηνπ, 
ή ν θάηνρνο, ν νπνίνο πιεξνί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζεκείνπ 2, εμαζθαιίδεη θαη δειψλεη φηη ν 

κεηαθεξφκελνο εμνπιηζκφο ππφ πίεζε εμαθνινπζεί λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο. Ν ηδηνθηήηεο, ν 
εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρνο ηνπ, ή ν θάηνρνο, νθείιεη λα επηζέζεη ηελ εκεξνκελία 

δηελέξγεηαο ηνπ πεξηνδηθνχ ειέγρνπ ζε φινπο ηνπο κεηαθεξφκελνπο εμνπιηζκνχο ππφ πίεζε θαη λα 
ζπληάμεη γξαπηή δήισζε ζπκκφξθσζεο. Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ πεξηνδηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα 

ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ αξηζκφ αλαγλψξηζεο ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ, ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο γηα 

ηελ επηηήξεζε ε νπνία νξίδεηαη ζην ζεκείν 4, 

- ηε δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ζηελ πεξίπησζε ηνπ πεξηνδηθνχ ειέγρνπ ησλ δεμακελψλ πνπ 

εθηειείηαη απφ ηνλ πξνθξηζέληα νξγαληζκφ ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 παξάγξαθνο 1 δεχηεξν εδάθην, ν 

πξνθξηζείο νξγαληζκφο πνπ πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζεκείνπ 2 ηειεπηαίν εδάθην βεβαηψλεη φηη ν 
κεηαθεξφκελνο εμνπιηζκφο ππφ πίεζε εμαθνινπζεί λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο. Ν πξνθξηζείο 

νξγαληζκφο νθείιεη λα επηζέζεη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ πεξηνδηθνχ ειέγρνπ ζε φινπο ηνπο 
κεηαθεξφκελνπο εμνπιηζκνχο ππφ πίεζε θαη λα ζπληάμεη γξαπηή βεβαίσζε πεξηνδηθνχ ειέγρνπ. 

Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ πεξηνδηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ηνλ αξηζκφ αλαγλψξηζεο 

ηνπ πξνθξηζέληνο νξγαληζκνχ. 

2. Ν ηδηνθηήηεο, ν εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρνο ηνπ, ή ν θάηνρνο, ιακβάλεη φια ηα 
απαξαίηεηα κέηξα πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη φηη νη φξνη ρξήζεο θαη ζπληήξεζεο εμαζθαιίδνπλ ηε 

ζπλερή ζπκκφξθσζε ηνπ κεηαθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο νδεγίαο, ηδίσο 
πξνθεηκέλνπ: 

- ν κεηαθεξφκελνο εμνπιηζκφο ππφ πίεζε λα ρξεζηκνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηνλ πξννξηζκφ ηνπ, 

- λα γεκίδεηαη ζε θαηάιιεια θέληξα επαλαπιήξσζεο, 

- ελδερνκέλσο, λα εθηεινχληαη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ή επηζθεπέο, θαζψο επίζεο θαη 

- νη απαξαίηεηνη πεξηνδηθνί έιεγρνη. 

Ρα εθαξκνδφκελα κέηξα πξέπεη λα θαηαρσξνχληαη ζε ζρεηηθά έγγξαθα θαη λα θπιάζζνληαη απφ ηνλ 
ηδηνθηήηε, ηνλ εγθαηεζηεκέλν ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρν ηνπ, ή ηνλ θάηνρν, ζηε δηάζεζε ησλ εζληθψλ 

αξρψλ. 

Ν ηδηνθηήηεο, ν εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρνο ηνπ, ή ν θάηνρνο, κεξηκλά ψζηε, γηα ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε ησλ πεξηνδηθψλ ειέγρσλ, λα δηαηίζεηαη εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη ε απαξαίηεηε 

ππνδνκή θαηά ηελ έλλνηα ησλ ζεκείσλ 3 έσο 6 παξαξηήκαηνο I. 

Ν ηδηνθηήηεο, ν εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρνο ηνπ, ν θάηνρνο ή ν πξνθξηζείο νξγαληζκφο, 
νθείιεη λα εθαξκφδεη έλα εγθεθξηκέλν ζχζηεκα πνηφηεηαο γηα ηνλ πεξηνδηθφ έιεγρν θαη ηηο δνθηκέο ηνπ 

εμνπιηζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ζεκείνπ 3, θαη λα ππφθεηηαη ζε επηηήξεζε, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ ζεκείνπ 4. 

3. Πχζηεκα πνηφηεηαο 

3.1. Ν ηδηνθηήηεο, ν εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρνο ηνπ, ν θάηνρνο ή ν πξνθξηζείο 

νξγαληζκφο, ππνβάιιεη αίηεζε αμηνιφγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο ηνπ κεηαθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ 
ππφ πίεζε ζε θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ ηεο εθινγήο ηνπ. 

Ζ αίηεζε πεξηιακβάλεη: 



- φιεο ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ κεηαθεξφκελν εμνπιηζκφ ππφ πίεζε πνπ ππφθεηηαη ζε 
πεξηνδηθφ έιεγρν, 

- ηελ ηεθκεξίσζε ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα πνηφηεηαο. 

3.2. Πηα πιαίζηα ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο, θάζε κεηαθεξφκελνο εμνπιηζκφο ππφ πίεζε πξέπεη λα 

ειέγρεηαη θαη λα ππνβάιιεηαη ζηηο θαηάιιειεο δνθηκέο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπκκφξθσζή ηνπ 
πξνο ηηο απαηηήζεηο ησλ παξαξηεκάησλ ησλ νδεγηψλ 94/55/ΔΘ θαη 96/49/ΔΘ. Όια ηα ζηνηρεία, νη 

απαηηήζεηο θαη νη δηαηάμεηο πνπ πηνζεηνχληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή, πξέπεη λα ζπγθεληξψλνληαη θαηά 
ζπζηεκαηηθφ θαη ηαθηηθφ ηξφπν ζε ηεθκεξίσζε κε ηε κνξθή γξαπηψλ κέηξσλ, δηαδηθαζηψλ θαη νδεγηψλ. 

Ζ ελ ιφγσ ηεθκεξίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο πξέπεη λα επηηξέπεη εληαία εξκελεία ησλ 
πξνγξακκάησλ, ησλ ζρεδίσλ, ησλ εγρεηξηδίσλ θαη ησλ θαθέισλ πνηφηεηαο. 

Δηδηθφηεξα, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη επαξθή πεξηγξαθή: 

- ησλ ζηφρσλ πνηφηεηαο θαη ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο θαζψο θαη ησλ επζπλψλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ 

ζηειερψλ φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα ηνπ κεηαθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε, 

- ησλ εμεηάζεσλ θαη ησλ δνθηκψλ πνπ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηηο πεξηνδηθέο εμεηάζεηο, 

- ησλ κέζσλ επηηήξεζεο πνπ επηηξέπνπλ ηνλ έιεγρν ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

πνηφηεηαο, 

- ησλ θαθέισλ πνηφηεηαο, φπσο νη εθζέζεηο επηζεψξεζεο θαη ηα ζηνηρεία δνθηκψλ θαη βαζκνλφκεζεο, νη 
εθζέζεηο ζρεηηθά κε ηα πξνζφληα θαη ηηο εγθξίζεηο ηνπ αξκνδίνπ πξνζσπηθνχ. 

3.3. Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο αμηνινγεί ην ζχζηεκα πνηφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβσζεί εαλ 

πιεξνί ηηο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 3.2. 

Ζ νκάδα ειεγθηψλ πεξηιακβάλεη έλα κέινο ηνπιάρηζηνλ κε πείξα ζηελ αμηνιφγεζε ησλ κεηαθεξφκελσλ 
εμνπιηζκψλ ππφ πίεζε. Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πεξηιακβάλεη επηζεψξεζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

ηδηνθηήηε, ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρνπ ηνπ ή ηνπ θαηφρνπ ή ηνπ πξνθξηζέληνο 
νξγαληζκνχ. 

Ζ απφθαζε θνηλνπνηείηαη ζηνλ ηδηνθηήηε, ζηνλ εγθαηεζηεκέλν ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρν ηνπ, ζηνλ 

θάηνρν ή ζηνλ πξνθξηζέληα νξγαληζκφ. Ζ θνηλνπνίεζε πεξηιακβάλεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη 
ηελ αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αμηνιφγεζεο. 

3.4. Ν ηδηνθηήηεο, ν εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρνο ηνπ, ή ν θάηνρνο ή ν πξνθξηζείο 

νξγαληζκφο δεζκεχεηαη λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ζχζηεκα πνηφηεηαο, 
φπσο απηφ έρεη εγθξηζεί, θαη λα δηαζθαιίδεη φηη παξακέλεη θαηάιιειν θαη απνηειεζκαηηθφ. 

Ν ηδηνθηήηεο, ν εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρνο ηνπ, ν θάηνρνο, ή ν πξνθξηζείο νξγαληζκφο, 

πιεξνθνξεί ηνλ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ ν νπνίνο ελέθξηλε ην ζχζηεκα πνηφηεηαο ζρεηηθά κε 
νπνηαδήπνηε πξνζαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο. 

Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο αμηνινγεί ηηο πξνηεηλφκελεο αιιαγέο θαη απνθαζίδεη εάλ ην ηξνπνπνηεκέλν 

ζχζηεκα πνηφηεηαο εμαθνινπζεί λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 3.2 ή εάλ 
απαηηείηαη επαλαμηνιφγεζε. 

Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο θνηλνπνηεί ηελ απφθαζή ηνπ ζηνλ ηδηνθηήηε, ζηνλ εγθαηεζηεκέλν ζηελ 

Θνηλφηεηα εληνινδφρν ηνπ, ζηνλ θάηνρν ή ζηνλ πξνθξηζέληα νξγαληζκφ. Ζ θνηλνπνίεζε πεξηιακβάλεη ηα 
ζπκπεξάζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηελ αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αμηνιφγεζεο. 

4. Δπηηήξεζε ππφ ηελ επζχλε ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ 

4.1. Πθνπφο ηεο επηηήξεζεο είλαη λα δηαζθαιηζζεί φηη ν ηδηνθηήηεο, ν εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλφηεηα 

εληνινδφρνο ηνπ, ν θάηνρνο, ή ν πξνθξηζείο νξγαληζκφο, πιεξνί δεφλησο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ ην εγθεθξηκέλν ζχζηεκα πνηφηεηαο. 

4.2. Ν ηδηνθηήηεο, ν εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρνο ηνπ, ν θάηνρνο, ή ν πξνθξηζείο 

νξγαληζκφο, επηηξέπεη ζηνλ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ ηελ πξφζβαζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ειέγρνπ, δνθηκήο 
θαη απνζήθεπζεο, ελφςεη ηεο δηελέξγεηαο ηεο επηζεψξεζεο, θαη ηνπ παξέρεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο, εηδηθφηεξα δε: 

- ηελ ηεθκεξίσζε ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα πνηφηεηαο, 

- ηνλ ηερληθφ θάθειν, 

- ηνπο θαθέινπο πνηφηεηαο, φπσο νη εθζέζεηο επηζεψξεζεο θαη ηα ζηνηρεία δνθηκψλ, νη εθζέζεηο ζρεηηθά 

κε ηα πξνζφληα ηνπ αξκνδίνπ πξνζσπηθνχ, θ.ιπ. 

4.3. Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο δηελεξγεί πεξηνδηθέο επζεσξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα πηζηνπνηεί φηη ν 
ηδηνθηήηεο, ν εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρνο ηνπ, ν θάηνρνο, ή ν πξνθξηζείο νξγαληζκφο, 

δηαηεξεί θαη εθαξκφδεη ην ζχζηεκα πνηφηεηαο θαη ρνξεγεί ζηνλ ηδηνθηήηε, ζηνλ εγθαηεζηεκέλν ζηελ 

Θνηλφηεηα εληνινδφρν ηνπ, ζηνλ θάηνρν, ή ζηνλ πξνθξηζέληα νξγαληζκφ, έθζεζε ηεο επηζεψξεζεο. 



4.4. Δπηπιένλ, ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί αηθλίδηεο επηζθέςεηο ζηνλ 
ηδηνθηήηε, ζηνλ εγθαηεζηεκέλν ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρν ηνπ, ζηνλ θάηνρν, ή ζηνλ πξνθξηζέληα 

νξγαληζκφ. Θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ελ ιφγσ επηζθέςεσλ, ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο κπνξεί λα 
πξαγκαηνπνηήζεη, ή λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο λα πξαγκαηνπνηήζνπλ, δνθηκέο γηα λα εμαθξηβσζεί, 

ελδερνκέλσο, ε νξζή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο. Ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο ρνξεγεί ζηνλ 

ηδηνθηήηε, ζηνλ εγθαηεζηεκέλν ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρν ηνπ, ζηνλ θάηνρν ή ζηνλ πξνθξηζέληα 
νξγαληζκφ, έθζεζε ηεο επίζθεςεο θαη, εθφζνλ πξαγκαηνπνηεζνχλ δνθηκέο, έθζεζε ησλ δνθηκψλ. 

5. Ν ηδηνθηήηεο, ν εγθαηεζηεκέλνο ζηελ Θνηλφηεηα εληνινδφρνο ηνπ, ν θάηνρνο ή ν πξνθξηζείο 

νξγαληζκφο, νθείιεη, γηα κηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ δέθα εηψλ κεηά ηελ εκεξνκελία ηεο δηελέξγεηαο ηεο 
ηειεπηαίαο πεξηνδηθήο επηζεψξεζεο ηνπ κεηαθεξφκελνπ εμνπιηζκνχ ππφ πίεζε, λα δηαηεξεί ζηε δηάζεζε 

ησλ εζληθψλ αξρψλ: 

- ηελ ηεθκεξίσζε ε νπνία αλαθέξεηαη ζην ζεκείν 3.1 δεχηεξν εδάθην δεχηεξε πεξίπησζε, 

- ηηο πξνζαξκνγέο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 3.4 δεχηεξν εδάθην, 

- ηηο απνθάζεηο θαη εθζέζεηο ηνπ θνηλνπνηεκέλνπ νξγαληζκνχ πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 3.3 ηειεπηαίν 

εδάθην, ζην ζεκείν 3.4 ηειεπηαίν εδάθην, θαζψο θαη ζηα ζεκεία 4.3 θαη 4.4. 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ V 

ΔΛΝΡΖΡΔΠ ΞΝ ΞΟΔΞΔΗ ΛΑ ΔΦΑΟΚΝΕΝΛΡΑΗ ΘΑΡΑ ΡΖΛ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΡΖΠ ΠΚΚΝΟΦΩΠΖΠ 

Πηνλ παξαθάησ πίλαθα, εκθαίλνληαη νη ελφηεηεο αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο, νη νπνίεο 

πεξηγξάθνληαη ζην παξάξηεκα IV ηκήκα I θαη νη νπνίεο πξέπεη λα αθνινπζνχληαη γηα ηνλ θαζνξηδφκελν 

ζην άξζξν 2 ζεκείν 1 κεηαθεξφκελν εμνπιηζκφ ππφ πίεζε. 

>ΘΔΠΖ ΞΗΛΑΘΑ> 

1. Ν κεηαθεξφκελνο εμνπιηζκφο ππφ πίεζε πξέπεη λα ππνβάιιεηαη, θαη' επηινγή ηνπ θαηαζθεπαζηή, ζε 

κηα απφ ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ηεο ζπκκφξθσζεο, νη νπνίεο πξνβιέπνληαη γηα ηελ θαηεγνξία ζηελ 
νπνία θαηαηάζζεηαη. Γηα ηα δνρεία ή ηηο ζηξφθηγγεο θαη ηα άιια εμαξηήκαηά ηνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηε κεηαθνξά, ν θαηαζθεπαζηήο κπνξεί επίζεο λα επηιέγεη λα εθαξκφζεη κηα απφ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

πξνβιέπνληαη γηα ηηο αλψηεξεο θαηεγνξίεο. 

2. Πην πιαίζην ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο, ν θνηλνπνηεκέλνο 

νξγαληζκφο, φηαλ δηελεξγεί αηθλίδηεο επηζθέςεηο, ιακβάλεη δείγκα ηνπ εμνπιηζκνχ απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο 

θαηαζθεπήο ή απνζήθεπζεο πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζεη ή λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε ηεο εμαθξίβσζεο ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο νδεγίαο. Ξξνο ην 

ζθνπφ απηφ, ν θαηαζθεπαζηήο ελεκεξψλεη ηνλ θνηλνπνηεκέλν νξγαληζκφ γηα ην πξνβιεπφκελν 
πξφγξακκα παξαγσγήο. Θαηά ην πξψην έηνο παξαγσγήο, ν θνηλνπνηεκέλνο νξγαληζκφο πξαγκαηνπνηεί 

δχν ηνπιάρηζηνλ επηζθέςεηο. Ζ ζπρλφηεηα ησλ κεηέπεηηα επηζθέςεσλ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ θνηλνπνηεκέλν 

νξγαληζκφ βάζεη ησλ θξηηεξίσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 4.4 ησλ ζρεηηθψλ ελνηήησλ ηνπ 
παξαξηήκαηνο IV ηκήκα I. 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ VI 

ΘΑΡΑΙΝΓΝΠ ΡΩΛ ΔΞΗΘΗΛΓΛΩΛ ΝΠΗΩΛ, ΔΘΡΝΠ ΔΘΔΗΛΩΛ ΡΖΠ ΘΙΑΠΖΠ 2 ΞΝ ΑΛΑΦΔΟΝΛΡΑΗ ΠΡΝ 
ΑΟΘΟΝ 2 

>ΘΔΠΖ ΞΗΛΑΘΑ> 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ VII 

ΠΖΚΑΛΠΖ ΠΚΚΝΟΦΩΠΖΠ 

Ζ ζήκαλζε ζπκκφξθσζεο έρεη ηελ αθφινπζε κνξθή: 

&gt;PIC FILE= "L_1999138EL.005602.EPS"&gt; 

Δάλ ε ζήκαλζε ζκηθξπλζεί ή κεγεζπλζεί, πξέπεη λα ηεξνχληαη νη αλαινγίεο ηνπ παξαπάλσ ζρεδίνπ. 

Ρα δηάθνξα ζηνηρεία ηεο ζήκαλζεο πξέπεη λα έρνπλ νπζηαζηηθά ην ίδην χςνο, ην νπνίν δελ επηηξέπεηαη λα 

είλαη κηθξφηεξν απφ 5 mm. 

Κπνξεί λα ππάξμεη απφθιηζε απφ ην ειάρηζην απηφ χςνο, γηα ζπζθεπέο κηθξψλ δηαζηάζεσλ.  

 


