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COM(2018) 279 final 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

της 

Πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

για τις ηλεκτρονικές πληροφορίες σχετικά με τις εμπορευματικές μεταφορές 

{SEC(2018) 231 final} - {SWD(2018) 183 final} - {SWD(2018) 184 final} 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

Απαιτήσεις κανονιστικών πληροφοριών που προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης  

Ο πίνακας που ακολουθεί περιλαμβάνει τις απαιτήσεις κανονιστικών πληροφοριών που προβλέπονται στις πράξεις της Ένωσης για τον 

καθορισμό των όρων μεταφοράς εμπορευμάτων στην επικράτεια της Ένωσης σύμφωνα με τον τίτλο VI του τρίτου μέρους της Συνθήκης, καθώς 

και των όρων μεταφοράς αποβλήτων: 

Νομοθεσία της ΕΕ 

 

 

Πληροφορία 

Κανονισμός 
αριθ. 11 του 
Συμβουλίου 
περί 
καταργήσεως 
των 
διακρίσεων 
στον τομέα 
των τιμών 
και όρων 
μεταφοράς 

(ΕΕ 052 της 

16.8.1960, σ. 
1121–1126) 

Οδηγία 
92/106/ΕΟΚ 
σχετικά με τη 
θέσπιση κοινών 
κανόνων για 
ορισμένες 
συνδυασμένες 
εμπορευματικές 
μεταφορές 
μεταξύ των 
κρατών μελών 

(ΕΕ L 368 της 
17.12.1992, σ. 
38–42) 

[Πρόταση 
COM(2017) 
648 final - 
2017/0290 
(COD) για 
την 
τροποποίηση 
της οδηγίας 
92/106/ΕΟΚ] 

Κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 1072/2009 
για τους κοινούς 
κανόνες 
πρόσβασης στην 
αγορά διεθνών 
οδικών 
εμπορευματικών 
μεταφορών 

(ΕΕ L 300/72 της 
14.11.2009, σ. 
72-87) 

[Πρόταση 
COM(2017) 
0281 final - 
2017/0123 
(COD) για 
την 
τροποποίηση 
του 
κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 
1071/2009 
και του 
κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 
1072/2009] 

Εκτελεστικός 
κανονισμός (ΕΕ) 
2015/1998 της 
Επιτροπής, 
σχετικά με τον 
καθορισμό 
λεπτομερών 
μέτρων 
εφαρμογής των 
κοινών βασικών 
προτύπων 
ασφάλειας των 
αερομεταφορών 
από έκνομες 
ενέργειες 

(ΕΕ L 299/1 της 
14.11.2015, σ. 1-
142) 

Οδηγία 
2008/68/ΕΚ 
σχετικά με τις 
εσωτερικές 
μεταφορές 
επικίνδυνων 
εμπορευμάτων 
 
(ΕΕ L 260 της 
30.9.2008, σ. 
13–59) 

 

Παραπομπή σε 
ADR, RID, 
ADN1 

Κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 1013/2006 
για τις 
μεταφορές 
αποβλήτων 

(ΕΕ L 190 της 
12.7.2006, σ. 1-
98) 

Όνομα και διεύθυνση του αποστολέα Άρθρο 6 
παράγραφος 
1  

Άρθρο 3 
(παραπομπή 
στο άρθρο 6 του 
κανονισμού 
αριθ. 11 του 
Συμβουλίου) 

           

 
1 Παραπομπές στην ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR), τους κανονισμούς για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές 

επικίνδυνων εμπορευμάτων (RID) και την ευρωπαϊκή συμφωνία σχετικά με τις διεθνείς μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων μέσω της εσωτερικής ναυσιπλοΐας (ADN) 

πρέπει να νοούνται υπό την έννοια του άρθρου 2 παράγραφοι 1, 2 και 3 της οδηγίας 2008/68/ΕΚ. Οι αναγραφόμενοι αριθμοί αντιστοιχούν στα παραρτήματα των ADR, RID 

και ADN.  
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Φύση και βάρος των εμπορευμάτων Άρθρο 6 
παράγραφος 
1 

Άρθρο 3 
(παραπομπή 
στο άρθρο 6 του 
κανονισμού 
αριθ. 11 του 
Συμβουλίου) 

           

Τόπος και ημερομηνία παραλαβής των εμπορευμάτων προς μεταφορά Άρθρο 6 
παράγραφος 
1 

Άρθρο 3 
(παραπομπή 
στο άρθρο 6 του 
κανονισμού 
αριθ. 11 του 
Συμβουλίου) 

           

Τόπος παραδόσεως των εμπορευμάτων Άρθρο 6 
παράγραφος 
1 

Άρθρο 3 
(παραπομπή 
στο άρθρο 6 του 
κανονισμού 
αριθ. 11 του 
Συμβουλίου) 

           

Διαδρομή που ακολουθείται ή απόσταση που διανύεται, αν οι εν λόγω 
παράγοντες δικαιολογούν κόμιστρο διαφορετικό από εκείνο που ισχύει 
κατά κανόνα 

Άρθρο 6 
παράγραφος 
1 

Άρθρο 3 
(παραπομπή 
στο άρθρο 6 του 
κανονισμού 
αριθ. 11 του 
Συμβουλίου)  

      

Σημεία διελεύσεως των συνόρων, όπου είναι αναγκαίο Άρθρο 6 
παράγραφος 
1 

Άρθρο 3 
(παραπομπή 
στο άρθρο 6 του 
κανονισμού 
αριθ. 11 του 
Συμβουλίου της 
27ης Ιουνίου 
1960)  

           

Σιδηροδρομικοί σταθμοί φόρτωσης και εκφόρτωσης   Άρθρο 3            

Ποτάμιοι λιμένες φόρτωσης και εκφόρτωσης   Άρθρο 3            

Θαλάσσιοι λιμένες φόρτωσης και εκφόρτωσης    Άρθρο 3            
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Σφραγίδα των σιδηροδρομικών ή λιμενικών αρχών, στους εν λόγω 
σιδηροδρομικούς σταθμούς ή ποτάμιους ή θαλάσσιους λιμένες, μετά το 
πέρας του τμήματος της μεταφοράς που πραγματοποιείται 
σιδηροδρομικώς ή σε πλωτή εσωτερική οδό ή διά θαλάσσης 

  Άρθρο 3            

[Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας και υπογραφή του 
φορτωτή] 

    [Άρθρο 3 
παράγραφος 
2 στοιχείο α) 
(που 
αντικαθιστά 
το άρθρο 3 
της οδηγίας 
92/106/ΕΟΚ 
του 
Συμβουλίου)] 

         

[Σημείο και ημερομηνία έναρξης της συνδυασμένης μεταφοράς εντός 
της Ένωσης] 

    [Άρθρο 3 
παράγραφος 
2 στοιχείο β) 
(που 
αντικαθιστά 
το άρθρο 3 
της οδηγίας 
92/106/ΕΟΚ 
του 
Συμβουλίου)] 

         

[Όνομα, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας του παραλήπτη]     [Άρθρο 3 
παράγραφος 
2 στοιχείο γ) 
(που 
αντικαθιστά 
το άρθρο 3 
της οδηγίας 
92/106/ΕΟΚ 
του 
Συμβουλίου)] 

         

[Σημείο και ημερομηνία τερματισμού της συνδυασμένης μεταφοράς 
εντός της Ένωσης] 

    [Άρθρο 3 
παράγραφος 
2 στοιχείο δ) 
(που 
αντικαθιστά 
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το άρθρο 3 
της οδηγίας 
92/106/ΕΟΚ 
του 
Συμβουλίου)] 

[Απόσταση σε ευθεία γραμμή μεταξύ του σημείου έναρξης της 
συνδυασμένης μεταφοράς και του σημείου τερματισμού της 
συνδυασμένης μεταφοράς εντός της Ένωσης] 

    [Άρθρο 3 
παράγραφος 
2 στοιχείο ε) 
(που 
αντικαθιστά 
το άρθρο 3 
της οδηγίας 
92/106/ΕΟΚ 
του 
Συμβουλίου)] 

     

[Υπογεγραμμένη από τον φορτωτή περιγραφή της διαδρομής της 
συνδυασμένης μεταφοράς, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τα 
ακόλουθα στοιχεία για κάθε τμήμα, καθώς και τα στοιχεία για κάθε 
τρόπο μεταφοράς που συνιστά το μη οδικό τμήμα, της δραστηριότητας 
εντός της Ένωσης:  
i) σειρά των τμημάτων (δηλ. πρώτο τμήμα, μη οδικό τμήμα ή τελικό 
τμήμα)· 
ii) το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας του 
μεταφορέα· 
iii) τον τρόπο μεταφοράς και τη σειρά του στη δραστηριότητα.] 

  [Άρθρο 3 
παράγραφος 
2 στοιχείο στ) 
(που 
αντικαθιστά 
το άρθρο 3 
της οδηγίας 
92/106/ΕΟΚ 
του 
Συμβουλίου)] 

     

[Αναγνώριση της διατροπικής μονάδας φορτίου που μεταφέρεται]     [Άρθρο 3 
παράγραφος 
2 στοιχείο ζ) 
(που 
αντικαθιστά 
το άρθρο 3 
της οδηγίας 
92/106/ΕΟΚ 
του 
Συμβουλίου)] 
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[Όσον αφορά το αρχικό οδικό τμήμα της μεταφοράς:]  
i) το σημείο μεταφόρτωσης για το μη οδικό τμήμα·  
ii) την απόσταση του αρχικού οδικού τμήματος σε ευθεία γραμμή 
μεταξύ του σημείου αποστολής και του πρώτου τερματικού σταθμού·  
iii) όταν ολοκληρώνεται το αρχικό οδικό τμήμα, υπογραφή του 
μεταφορέα που επιβεβαιώνει ότι εκτελέσθηκε το οδικό τμήμα 
μεταφοράς] 

    [Άρθρο 3 
παράγραφος 
2 στοιχείο η) 
(που 
αντικαθιστά 
το άρθρο 3 
της οδηγίας 
92/106/ΕΟΚ 
του 
Συμβουλίου)] 

     

[Όσον αφορά το τελικό οδικό τμήμα της μεταφοράς:  
i) το σημείο παραλαβής των εμπορευμάτων από το μη οδικό τμήμα 
(σιδηροδρομική, εσωτερική πλωτή ή θαλάσσια μεταφορά)·  
ii) την απόσταση του τελικού οδικού τμήματος σε ευθεία γραμμή 
μεταξύ του σημείου μεταφόρτωσης και του σημείου τερματισμού της 
συνδυασμένης μεταφοράς εντός της Ένωσης)· ] 

    [Άρθρο 3 
παράγραφος 
2 στοιχείο θ) 
(που 
αντικαθιστά 
το άρθρο 3 
της οδηγίας 
92/106/ΕΟΚ 
του 
Συμβουλίου)] 

     

[Όσον αφορά το μη οδικό τμήμα: 
i) όταν ολοκληρώνεται το μη οδικό τμήμα, υπογραφή του μεταφορέα (ή 
των μεταφορέων σε περίπτωση δύο ή περισσότερων μη οδικών 
μεταφορών στο μη οδικό τμήμα) που επιβεβαιώνει ότι εκτελέσθηκε το 
μη οδικό τμήμα μεταφοράς· 
ii) αν διατίθεται, υπογραφή ή σφραγίδα των αρμόδιων 
σιδηροδρομικών ή λιμενικών αρχών στους οικείους σχετικούς 
τερματικούς σταθμούς (σιδηροδρομικός σταθμός ή λιμένας) κατά 
μήκος του μη οδικού τμήματος, που επιβεβαιώνει ότι εκτελέσθηκε το 
σχετικό σκέλος του μη οδικού τμήματος. ] 

    [Άρθρο 3 
παράγραφος 
2 στοιχείο ι) 
(που 
αντικαθιστά 
το άρθρο 3 
της οδηγίας 
92/106/ΕΟΚ 
του 
Συμβουλίου)] 

     

Oνοματεπώνυμο, διεύθυνση και υπογραφή του αποστολέα        Άρθρο 8 
παράγραφος 3 
στοιχείο α) 

[Άρθρο 8 
παράγραφος 
3 στοιχείο α) 
(δεν 
προτείνονται 
αλλαγές)] 
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Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και υπογραφή του μεταφορέα       Άρθρο 8 
παράγραφος 3 
στοιχείο β) 

[Άρθρο 8 
παράγραφος 
3 στοιχείο β) 
(δεν 
προτείνονται 
αλλαγές)] 

     

Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του παραλήπτη, καθώς κα υπογραφή 
και ημερομηνία παράδοσης, αφού παραδοθούν τα εμπορεύματα 

      Άρθρο 8 
παράγραφος 3 
στοιχείο γ) 

[Άρθρο 8 
παράγραφος 
3 στοιχείο γ) 
(δεν 
προτείνονται 
αλλαγές)] 

   

Τόπος και ημερομηνία παραλαβής των εμπορευμάτων και τόπος που 
έχει ορισθεί για την παράδοση 

      Άρθρο 8 
παράγραφος 3 
στοιχείο δ) 

[Άρθρο 8 
παράγραφος 
3 στοιχείο δ) 
(δεν 
προτείνονται 
αλλαγές)] 

   

Κοινώς αποδεκτή περιγραφή της φύσης των εμπορευμάτων και 
μέθοδος συσκευασίας τους και, σε περίπτωση επικίνδυνων 
εμπορευμάτων, γενικώς αναγνωρισμένη περιγραφή τους, καθώς και 
αριθμός των δεμάτων, και ειδικά τους σήματα και αριθμοί 

      Άρθρο 8 
παράγραφος 3 
στοιχείο ε) 

[Άρθρο 8 
παράγραφος 
3 στοιχείο ε) 
(δεν 
προτείνονται 
αλλαγές)] 

    

Μεικτή μάζα των εμπορευμάτων ή ποσότητά τους εκφρασμένη με άλλο 
τρόπο 

      Άρθρο 8 
παράγραφος 3 
στοιχείο στ) 

[Άρθρο 8 
παράγραφος 
3 στοιχείο στ) 
(δεν 
προτείνονται 
αλλαγές)] 

    

Αριθμός των πινακίδων κυκλοφορίας του μηχανοκίνητου οχήματος και 
του ρυμουλκούμενου 

      Άρθρο 8 
παράγραφος 3 
στοιχείο ζ) 

[Άρθρο 8 
παράγραφος 
3 στοιχείο ζ) 
(δεν 
προτείνονται 
αλλαγές)] 
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Μοναδικός αλφαριθμητικός αναγνωριστικός κωδικός του εγκεκριμένου 
μεταφορικού γραφείου, όπως αυτός χορηγήθηκε από την αρμόδια 
αρχή 

          Παράρτημα 
6.3.2.6 α) 

  

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός της αποστολής, όπως ο αριθμός 
της (κύριας ή επιμέρους φορτωτικής) αεροπορικής φορτωτικής 

          Παράρτημα 
6.3.2.6 β) 

  

Το περιεχόμενο της αποστολής (**)            Παράρτημα 
6.3.2.6 γ) 

  

Το καθεστώς ασφάλειας της αποστολής, με το οποίο δηλώνεται:  
- «SPX», ήτοι ασφαλής για αεροσκάφος μεταφοράς επιβατών, αμιγώς 
εμπορευματικό αεροσκάφος και αμιγώς ταχυδρομικό αεροσκάφος, ή 
- «SCO», ήτοι ασφαλής μόνον για αμιγώς εμπορευματικό αεροσκάφος 
και αμιγώς ταχυδρομικό αεροσκάφος, ή 
- «SHR», ήτοι ασφαλής για αεροσκάφος μεταφοράς επιβατών, αμιγώς 
εμπορευματικό αεροσκάφος και αμιγώς ταχυδρομικό αεροσκάφος 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις υψηλού κινδύνου 

          Παράρτημα 
6.3.2.6 δ) 

  

Ο λόγος για τον οποίο εκδόθηκε καθεστώς ασφάλειας, όπου 
δηλώνεται:  
- «KC», ήτοι παραλαβή από γνωστό αποστολέα· ή  
- «AC», ήτοι παραλαβή από συμβεβλημένο αποστολέα· ή  
- «RA», ήτοι επιλογή από εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο· ή  
- Τα χρησιμοποιούμενα μέσα ή η μέθοδος ελέγχου ασφαλείας· ή 
- Οι λόγοι εξαίρεσης της αποστολής από τον έλεγχο ασφαλείας 

          Παράρτημα 
6.3.2.6 ε) 

  

Ονοματεπώνυμο του προσώπου που εξέδωσε το καθεστώς ασφάλειας, 
ή ισοδύναμα στοιχεία ταυτοποίησης, και ημερομηνία και ώρα έκδοσης 

          Παράρτημα 
6.3.2.6 στ) 

  

Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός που παραλήφθηκε από την 
αρμόδια αρχή, του εγκεκριμένου μεταφορικού γραφείου το οποίο 
αποδέχθηκε το καθεστώς ασφάλειας που αποδόθηκε στην αποστολή 
από άλλο εγκεκριμένο μεταφορικό γραφείο 

          Παράρτημα 
6.3.2.6 ζ) 

  

Γενικές πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στο παραστατικό 
μεταφοράς 

            5.4.1.1.1  

Γενικές πληροφορίες που απαιτούνται για τη μεταφορά με 
δεξαμενόπλοια  

      5.4.1.1.2 – 
μόνο για την 
ADN  
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Ειδικές πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται για ορισμένους 
τύπους επικίνδυνων εμπορευμάτων ή για ορισμένα μέσα συγκράτησης 
ή σε περίπτωση αλυσίδας μεταφοράς που περιλαμβάνει διαφορετικούς 
τρόπους μεταφοράς, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του κεφαλαίου 
5.4 των αντίστοιχων παραρτημάτων των ADR, RID και ADN 

      5.4.1.1.3 έως 
5.4.1.1.21 –
ADR και RID  

5.4.1.1.3 έως 
5.4.1.1.22 –
ADN 

 

Πρόσθετες και ειδικές πληροφορίες που απαιτούνται για ορισμένες 
κλάσεις επικίνδυνων εμπορευμάτων  

      5.4.1.2  

Μη επικίνδυνα εμπορεύματα             5.4.1.5  

Πιστοποιητικό συσκευασίας εμπορευματοκιβωτίου             5.4.2  

Γραπτές οδηγίες       5.4.3  

Πληροφορίες που περιέχονται στο έγγραφο κοινοποίησης για τις 
μεταφορές αποβλήτων οι οποίες υπάγονται στη διαδικασία 
προηγούμενης γραπτής κοινοποίησης και συγκατάθεσης δυνάμει του 
άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 

       Παράρτημα ΙΑ 

Πληροφορίες που περιέχονται στο έγγραφο μεταφοράς για τις 
μεταφορές αποβλήτων οι οποίες υπάγονται στη διαδικασία 
προηγούμενης γραπτής κοινοποίησης και συγκατάθεσης δυνάμει του 
άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 

       ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΒ 

Πληροφορίες που περιέχονται στο έγγραφο που συνοδεύει τα 
μεταφερόμενα απόβλητα τα οποία υπόκεινται στις γενικές απαιτήσεις 
ενημέρωσης του άρθρου 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 

       Παράρτημα VII 

 

Δίκαιο των κρατών μελών  

Ο κατωτέρω πίνακας παραθέτει την εθνική νομοθεσία των οικείων κρατών μελών σχετικά με τα ζητήματα που διέπονται από τον τίτλο VI του τρίτου 

μέρους της Συνθήκης. Βάσει της εν λόγω εθνικής νομοθεσίας, απαιτείται η παροχή πληροφοριών εν όλω ή εν μέρει πανομοιότυπων με τις πληροφορίες 

που προβλέπονται στο σημείο Α του παρόντος παραρτήματος.  

[κράτος μέλος]  
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Νομοθεσία 

 

 

Πληροφορία 

[Αναφορά 
νομοθεσίας] 

[Αναφορά 
νομοθεσίας] 

[…] [Αναφορά 
νομοθεσίας]) 

[Πληροφορία όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο της νομικής 
πράξης] 

[Αναφορά 
άρθρου]  

[Αναφορά 
άρθρου] 

 

 [Αναφορά 
άρθρου] 

[…] […] […] […] […] 

[Πληροφορία όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο της νομικής 
πράξης] 

[Αναφορά 
άρθρου]  

[Αναφορά 
άρθρου] 

[…]  [Αναφορά 
άρθρου] 

 

[κράτος μέλος]  

Νομοθεσία 

 

 

Πληροφορία 

[Αναφορά 
νομοθεσίας] 

[Αναφορά 
νομοθεσίας] 

[…] [Αναφορά 
νομοθεσίας]) 

[Πληροφορία όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο της νομικής 
πράξης] 

[Αναφορά 
άρθρου]  

[Αναφορά 
άρθρου] 

 

 [Αναφορά 
άρθρου] 

[…] […] […] […] […] 

[Πληροφορία όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο της νομικής 
πράξης] 

[Αναφορά 
άρθρου]  

[Αναφορά 
άρθρου] 

[…]  [Αναφορά 
άρθρου] 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

1. Για τους σκοπούς της διαπίστευσης, ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης πληροί τις απαιτήσεις των παραγράφων 2 έως 11. 

2. Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης συγκροτείται βάσει της εθνικής νομοθεσίας κράτους μέλους και διαθέτει νομική 

προσωπικότητα. 

3. Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης είναι ανεξάρτητος από τον οργανισμό ή την πλατφόρμα eFTI ή τον πάροχο υπηρεσιών 

πλατφόρμας που αξιολογεί. 

Ο οργανισμός που ανήκει σε ένωση επιχειρήσεων ή επαγγελματική ομοσπονδία που εκπροσωπεί τις επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν στον 

σχεδιασμό, την κατασκευή, την παροχή, τη συναρμολόγηση, τη χρήση ή τη συντήρηση πλατφόρμας eFTI ή τον πάροχο υπηρεσιών πλατφόρμας 

που αξιολογεί, μπορεί να θεωρείται οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η ανεξαρτησία του και η απουσία 

σύγκρουσης συμφερόντων είναι αποδεδειγμένες. 

4. Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης, τα διευθυντικά του στελέχη και το προσωπικό που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των 

καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης δεν συμπίπτουν με τον σχεδιαστή, τον κατασκευαστή, τον προμηθευτή, τον υπεύθυνο 

εγκατάστασης, τον αγοραστή, τον ιδιοκτήτη, τον χρήστη ή τον συντηρητή της πλατφόρμας eFTI ή τον πάροχο υπηρεσιών πλατφόρμας που 

αξιολογούν ούτε με τον αντιπρόσωπο των ανωτέρω.  

Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης, τα διευθυντικά του στελέχη και το προσωπικό που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των 

καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης δεν εμπλέκονται άμεσα στον σχεδιασμό, την παραγωγή ή την κατασκευή, την εμπορία, την 

εγκατάσταση, τη χρήση ή τη συντήρηση της εν λόγω πλατφόρμας eFTI, ούτε σχετίζονται άμεσα με τον πάροχο υπηρεσιών πλατφόρμας, ούτε 

εκπροσωπούν μέρη που εμπλέκονται στις δραστηριότητες αυτές. Δεν αναλαμβάνουν καμία δραστηριότητα που μπορεί να θίξει την ανεξάρτητη 

κρίση ή την ακεραιότητά τους σε σχέση με τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης για τις οποίες είναι κοινοποιημένοι. Τούτο 

ισχύει ιδίως για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες. 

Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης εξασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες των θυγατρικών ή των υπεργολάβων δεν επηρεάζουν την 

εμπιστευτικότητα, την αντικειμενικότητα ή την αμεροληψία των δραστηριοτήτων αξιολόγησης της συμμόρφωσης. 

5. Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης και το προσωπικό του εκτελούν τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης με τη 

μεγαλύτερη επαγγελματική ακεραιότητα και την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια στον συγκεκριμένο τομέα και οφείλουν να είναι απαλλαγμένοι 

από κάθε πίεση και προτροπή, κυρίως οικονομική, που θα ήταν δυνατόν να επηρεάσει την κρίση τους ή τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων 



 

EL 11  EL 

τους όσον αφορά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, ιδιαίτερα από πρόσωπα ή ομάδες προσώπων που έχουν συμφέρον από τα αποτελέσματα 

αυτών των δραστηριοτήτων. 

6. Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης είναι σε θέση να εκτελεί όλα τα καθήκοντα τα σχετικά με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης 

που του έχουν ανατεθεί βάσει των διατάξεων των άρθρων 12 και 13 και για τα οποία έχει κοινοποιηθεί, είτε πρόκειται για καθήκοντα που 

εκτελούνται από τον ίδιο τον οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης είτε για λογαριασμό του και υπό την ευθύνη του. 

Ανά πάσα στιγμή και για κάθε διαδικασία πιστοποίησης για την οποία είναι κοινοποιημένος, ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης έχει 

στη διάθεσή του: 

α) το αναγκαίο προσωπικό με τις τεχνικές γνώσεις και την επαρκή και κατάλληλη πείρα για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της 

συμμόρφωσης· 

β) τις αναγκαίες περιγραφές των διαδικασιών σύμφωνα με τις οποίες διενεργείται η αξιολόγηση της συμμόρφωσης και εξασφαλίζεται η 

διαφάνεια και η δυνατότητα αναπαραγωγής αυτών των διαδικασιών. Διαθέτει την κατάλληλη πολιτική και τις διαδικασίες που εξασφαλίζουν 

τη διάκριση μεταξύ των καθηκόντων τα οποία εκτελεί ως κοινοποιημένος οργανισμός και οιασδήποτε άλλης δραστηριότητας· 

γ) τις αναγκαίες διαδικασίες για να ασκεί τις δραστηριότητές του λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος της επιχείρησης, τον τομέα στον οποίο 

δραστηριοποιείται, τη δομή της και τον βαθμό πολυπλοκότητας της οικείας τεχνολογίας. 

Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης διαθέτει τα αναγκαία μέσα για την εκτέλεση των τεχνικών και διοικητικών καθηκόντων που 

συνδέονται με τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης με τον ενδεδειγμένο τρόπο. 

7. Το προσωπικό που είναι αρμόδιο για τη διεξαγωγή των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης διαθέτει: 

α) πλήρη τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, η οποία καλύπτει όλα τα καθήκοντα αξιολόγησης της συμμόρφωσης για τα οποία έχει 

κοινοποιηθεί ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης· 

β) επαρκή γνώση των απαιτήσεων των αξιολογήσεων που διενεργεί και επαρκές κύρος για την εκτέλεση των λειτουργιών αυτών· 

γ) κατάλληλη γνώση και κατανόηση των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 9· 

δ) την απαιτούμενη ικανότητα να καταρτίζει τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης, τα πρακτικά και τις εκθέσεις που αποδεικνύουν τη διεξαγωγή 

των αξιολογήσεων. 

8. Η αμεροληψία του οργανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης, των διευθυντικών στελεχών του και του προσωπικού που είναι αρμόδιο για 

την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της συμμόρφωσης είναι εγγυημένη. 
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Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και του προσωπικού που είναι αρμόδιο για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης της 

συμμόρφωσης δεν εξαρτώνται από τον αριθμό των αξιολογήσεων που διενεργούνται ή από τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων αυτών. 

9. Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης συνάπτει ασφάλεια αστικής ευθύνης, εάν η ευθύνη αυτή δεν καλύπτεται από το κράτος βάσει 

του εθνικού δικαίου ή εάν η αξιολόγηση της συμμόρφωσης δεν πραγματοποιείται υπό την άμεση ευθύνη του κράτους μέλους. 

10. Το προσωπικό του οργανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης δεσμεύεται να τηρεί το επαγγελματικό απόρρητο για κάθε πληροφορία που 

περιέρχεται σε γνώση του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 ή διάταξη του εθνικού δικαίου για την 

εκτέλεσή τους, εξαιρουμένης της σχέσης με τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στο οποίο πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες του 

οργανισμού. Τα δικαιώματα κυριότητας προστατεύονται. 

11. Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης συμμετέχει ή διασφαλίζει ότι το αρμόδιο προσωπικό για την εκτέλεση των καθηκόντων 

αξιολόγησης της συμμόρφωσης έχει κατατοπιστεί σχετικά με τις δραστηριότητες τυποποίησης και τις σχετικές κανονιστικές δραστηριότητες. 


