ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 17.11.1995
COM(95) 552 τελικό
05/0279 (COD)

Πρόταση
ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
περί τροποποιήσεως
της οδηγίας 89/686/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά
με τα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)

(υποβληθείσα από την Επιτροπή)

Αιτιολογική έκθεση

Γενικές εκτιμήσει

Αντικείιιενο

Η παρούσα πρόταση οδηγίας καταρτίστηκε βάσει του άρθρου ΙΟΟΑτης συνθήκης.

Πρόκειται για μια τροποποίηση της οδηγίας 89/686/ΕΟΚ1 του Συμβουλίου της 21ης
Δεκεμβρίου 1989 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με
τα μέσα ατομικής προστασίας, όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες ΘΒ/θδ/ΕΟΚ^αι
93/95/ΕΟΚ3. Η παρούσα τροποποίηση αποβλέπει στην απλούστευση των διοικητικών
απαιτήσεων που επιβάλλονται στους κατασκευαστές μέσων ατομικής προστασίας
(αποκαλουμένων στο εξής ΜΑΠ) και ιδίως στην κατάργηση της υποχρέωσης
ενδείξεως σε κάθε ΜΑΠ του έτους τοποθέτησης της σήμανσης "CE".

Δεδομένου ότι πρόκειται για τροποποίηση κοινοτικής πράξεως, είναι προφανές ότι η
παρούσα πρόταση εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Κοινότητας και ότι
πρέπει να είναι της ίδιας μορφής με την αρχική πράξη δηλ. μια οδηγία.

Οι

ακολουθητέες αρχές για την εφαρμογή της νέας οδηγίας θα ταυτίζονται συνεπώς
μ εκείνες που ισχύουν για την τροποποιούμενη οδηγία.

F.EL 399 της 30.12.1989, α. 18
EEL 220 της 30.08.1993, α. 1
EEL 276 της 09.11.1993, ο. I I

Η παρούσα οδηγία επιδιώκει, επομένως, τη διοικητική απλούστευση μέσω της
εξάλειψης από τις κοινοτικές διατάξεις εκείνων που επιβάλλουν περιττές και
δαπανηρές υποχρεώσεις.

Οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις_

Η οδηγία 89/686/ΕΟΚ προβλέπει ότι η σήμανση συμμόρφωσης "CE" αποτελείται από
το ακρωνύμιο "CE" ακολουθούμενο από τα δύο τελευταία ψηφία του έτους κατά το
οποίο τέθηκε το σήμα και, σε περίπτωση παρέμβασης ενός κοινοποιηθέντος
οργανισμού, ο οποίος προέβη σε εξέταση τύπου ΕΚ, από τον διακριτικό του αριθμό.

Η οδηγία 93/68/ΕΟΚ που τροποποίησε την οδηγία 89/686/ΕΟΚ, αφενός, διατήρησε την
ένδειξη αυτή των δύο τελευταίων ψηφίων του έτους τοποθέτησης της σήμανσης, ως
συμπληρωματική

ένδειξη

της

σήμανσης

"CE"

(από

την

υποχρέωση

αυτή

απαλλάσσονται μόνο τα ΜΑΠ που αποτελούν αντικείμενο δήλωσης συμμόρφωσης εκ
μέρους του κατασκευαστή) και, αφετέρου, περιόρισε την υποχρέωση ένδειξης του
αριθμού αναγνώρισης μόνο στους κοινοποιημένους οργανισμούς που παρεμβαίνουν
στη φάση του ελέγχου παραγωγής όπως προβλέπεται από το άρθρο 11 της οδηγίας
89/686/ΕΟΚ.

Οι κατασκευατές ΜΑΠ επεσήμαναν στην Επιτροπή ότι η υποχρέωση ενδείξεως σε
κάθε ΜΑΠ του έτους τοποθέτησης της σήμανσης "CE", δηλ. συγκεκριμένα του έτους
κατασκευής των ΜΑΠ, προκαλούσε σημαντική αύξηση του κόστους χωρίς να οδηγεί
σε ουσιαστική βελτίωση της ασφάλειας ή της πληροφόρησης του χρήστη.

Οι κατασκευαστές υπολόγισαν ότι το πρόσθετο αυτό κόστος αντιπροσωπεύει ±5% του
ετήσιου κύκλου εργασιών και προκύπτει ιδίως από:

τις ετήσιες τροποποιήσεις (την 1η Ιανουαρίου) των συστημάτων σήμανσης ή
των καλουπιών σε περίπτωση που η σήμανση είναι ενσωματωμένη στη
διαδικασία παραγωγής,
τη διατήρηση χωριστών αποθεμάτων προϊόντων, εξαρτημάτων, συσκευασιών
και τεκμηρίωσης για κάθε ετήσια παραγωγή,
την απαιτούμενη αντιστοίχιση των προϊόντων με τις συσκευασίες στο τέλος
του χρόνου,
την υποβάθμιση των προϊόντων που φέρουν σήμανση προηγουμένων ετών,
τα έξοδα ενδεχόμενης επιστροφής "παλαιών" προϊόντων από τους διανομείς.

Επιπλέον, η ένδειξη του έτους κατασκευής μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στον
τελικό χρήστη με την ημερομηνία λήξεως του ΜΑΠ η αναγραφή της οποίας είναι
δυνάμει της οδηγίας υποχρεωτική για τα ΜΑΠ που υπόκεινται σε γήρανση. Εξάλλου,
σύγχυση στον τελικό χρήστη μπορούν να προκαλέσουν και οι διάφορες ημερομηνίες
που αναγράφονται σε ένα ΜΑΠ που αποτελείται από πολυάριθμα εξαρτήματα καθένα
από τα οποία φέρει ξεχωριστή σήμανση.

Διαβούλευση υε τα ενδιαφεοόιιενα μέρη

Το σχετικό αίτημα που υπέβαλαν οι κατασκευαστές συζητήθηκε επανειλημμένως από
την ομάδα εργασίας "ΜΑΠ" της Επιτροπής που συνεστήθη δυνάμει της οδηγίας
89/392/ΕΟΚ4 και είναι αρμόδια για την εξέταση όλων των ζητημάτων που προκύπτουν
από την ισχύ και την πρακτική εφαρμογή της οδηγίας για τα ΜΑΠ.
EEL 183 της 29.06.1989, α. 9

Κατά τη συνεδρίαση της 17ης και 18ης Ιουλίου 1995, η ομάδα εργασίας τάχθηκε υπέρ
του σχεδίου προτάσεως. Η ομάδα αυτή αποτελείται από τους αντιπροσώπους των
κρατών μελών, αντιπροσώπους των χωρών της ΕΖΕΣ που έχουν υπογράψει τη
συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (EOX), διάφορες ενδιαφερόμενες
βιομηχανικές ομοσπονδίες και ιδίως την European Safety Federation (ESF) και την
Federation of European Sporting Goods Industry (FESI) (Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών
Βιομηχανικών

Ειδών

Αθλητισμού)

καθώς

και

από

αντιπροσώπους

των

κοινοποιηθέντων οργανισμών και των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης (CEN
KŒCENELEC).

Ημερομηνία εφαρμογής

Η παρούσα πρόταση οδηγίας θα εφαρμοστεί χωρίς μεταβατική περίοδο, από 1ης
Ιανουαρίου 1997, ημερομηνία κατά την οποία θα λήξει η μεταβατική περίοδος που
προβλέπεται από την οδηγία 93/68/ΕΟΚ η οποία τροποποίησε την οδηγία 89/686/ΕΟΚ.

Το γεγονός ότι η ημερομηνία λήξεως της εφαρμογής ενός καθεστώτος συμπίπτει με
την ημερομηνία ενάρξεως της πλήρους εφαρμογής ενός άλλου καθεστώτος για τη
σήμανση "EC", καθιστά σαφή την κατάσταση για τους κατασκευαστές και
αποφεύγονται τυχόν αβεβαιότητες.

5.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ

Η παρούσα πρόταση άπτεται του τομέα που καλύπτεται από την Συμφωνία γιά τον
Οικονομικό Ευρωπαϊκό Χώρο, Στις διαβουλεύσεις συμμετείχαν εμπειρογνώμονες από
τις χώρες της ΕΖΕΣ που αποτελούν μέρος του ΕΟΧ,

Η πρόταση οδηγίας_

Η πρόταση οδηγίας περιορίζεται στη διαγραφή από το παράρτημα IV της οδηγίας, του
κειμένου που αφορά την ένδειξη της ημερομηνίας τοποθέτησης επί του προϊόντος της
σήμανσης συμμόρφωσης "CE".

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί τροποποιήσεως
της οδηγίας 89/686/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά
με τα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 100Α,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

αποφασίζοντας με τη διαδικασία του άρθρου 189 Β της Συνθήκης;

Εκτιμώντας:

ότι, σύμφωνα με την οδηγία 89/686/ΕΟΚ1 , επιβάλλεται όλα τα μέσα ατομικής προστασίας να
φέρουν σήμανση "CE" και ότι η σήμανση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από συμπληρωματική
ένδειξη του έτους κατά το οποίο τέθηκε η εν λόγω σήμανση,

ότι η ένδειξη αυτή του έτους δεν αποτελεί χρήσιμο στοιχείο για την ασφάλεια του χρήστη του
μέσου ατομικής προστασίας και ότι μπορεί να προκαλέσει σύγχυση με την ημερομηνία λήξεως
την οποία οφείλουν να φέρουν τα μέσα ατομικής προστασίας που υπόκεινται σε γήρανση,

ΕΕ αριθ. L 399 της 30.12.89, α. 18, τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 93/68/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 220 της 30.8.93, σελ. 1)
και 93/95/ΕΟΚ (ΕΕ αριθ. L 276 της 9.11.93, α. 11 )

ότι η τοποθέτηση της ένδειξης του έτους αποτελεί επιβάρυνση για τους κατασκευαστές
μέσων ατομικής προστασίας και ότι το κόστος της επιβάρυνσης αυτής δεν είναι καθόλου
αμελητέο,

ότι, λαμβανομένης υπόψη της αρχής της επικουρικότητας, η εν λόγω απλούστευση προς
όφελος των κατασκευαστών μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω μιας οδηγίας που τροποποιεί την
αρχική οδηγία,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΠΑ

Αρθρο 1

Η οδηγία 89/686/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

Στο παράρτημα IV, διαγράφεται το κείμενο που ακολουθεί:

"Συμπληρωματικές ενδείξεις
τα δύο τελευταία ψηφία του έτους τοποθέτησης της σήμανσης "CE" εκτός των
αναφερομένων στο άρθρο 8 παράγραφος 3 ΜΑΠ"

Αρθρο 2

1.

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν πριν από τις ...2 τις αναγκαίες νομοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία.
Πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Τρεις μήνες από τη Οέαπκιη της παροικίας οδηγίας.

Οταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν παραπομπή
στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή κατά την επίσημη
δημοσίευση τους. Ο τρόπος της παραπομπής καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές απόίης Ιανουαρίου 1997.

Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων εσωτερικού
δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Αρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα μετά τη δημοσίευση της στην Επίσημη
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Αρθρο 4

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

φ ΙΟ

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Δημοσιονομικές επιπτώσεις
(στοιχεία προς δημοσίευση στα έγγραφα εργασίας)

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

περί

τροποποιήσεως της οδηγίας 89/686/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1989
για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέσα ατομικής
προστασίας (ΜΑΠ).

2.

ΚΟΝΔΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Καμμία σχετική δαπάνη δεν προβλέπεται στο μέρος Β του προϋπολογισμού.

3.

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
Αρθρο ΙΟΟΑτης συνθήκης ΕΚ.

Ψ u
4.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

4.1

Γενικός στόχος της δράσης :
Η παρούσα πρόταση οδηγίας αποσκοπεί στην απλούστευση των υποχρεώσεων των
κατασκευαστών όσον αφορά τη σήμανση "CE" καταργώντας την

υποχρέωση

ενδείξεως σε κάθε ΜΑΠ του έτους τοποθέτησης της σήμανσης "CE".
4.2

Διάρκεια: πρόκειται για μεμονωμένη δράση

4.3

Αποδέκτης της δράσης: ενδεχομένως, όλοι οι χρήστες ΜΑΠ και ιδίως οι
κατασκευαστές.

5.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

5.1

Υποχρεωτικές δαπάνες/Μη υποχρεωτικές δαπάνες: άνευ αντικειμένου.

5.2

Διαχωριζόμενες πιστώσεις/Μη διαχωριζόμενες πιστώσεις: άνευ αντικειμένου.

5.3

Δεν προβλέπονται έσοδα.

6.

ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
Καμμία σχετική δαπάνη δεν προβλέπεται στο μέρος Β του προϋπολογισμού.

6.1

Επιδότηση 100%: ουδέν.

12.

6.2

Επιδότηση για συγχρηματοδοτηση από άλλες πηγές του δημοσίου και/ή του ιδιωτικού
τομέα: ουδέν

6.3

Επιδότηση επιτοκίου: ουδέν

6.4

Αλλες: ουδέν

6.5

Σε περίπτωση οικονομικής επιτυχίας της δράσης, προβλέπεται μερική ή ολική
επιστροφή της κοινοτικής συνεισφοράς; άνευ αντικειμένου.

6.6

Η προτεινόμενη δράση συνεπάγεται τροποποίηση του ύψους των εσόδων; όχι

7.

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΠΤΩΣΗ

7.1

Τρόπος υπολογισμού του συνολικού κόστους της δράσης:
Ανευ αντικειμένου

7.2

Κατανομή κατά στοιχείο της δράσης:
Ανευ αντικειμένου

7.3

Δαπάνες λειτουργίας σχετικές με μελέτες, συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων, κλπ.
περιλαμβανόμενες στο μέρος Β του προϋπολογισμού: ουδέν

7.4

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων:
Ανευ αντικειμένου

ψ
8.

12>

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ
Ανευ αντικειμένου

9.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

9.1

Ειδικός στόχος ποσοτικά προσδιορίσιμος:
Οι κατασκευαστές υπολογίζουν ότι η κατάργηση της υποχρέωσης ενδείξεως του
έτους τοποθέτησης της σήμανσης "CE" θα έχει ως αποτέλεσμα μείωση του κόστους
αντίστοιχη προς 5% του κύκλου εργασιών.

9.2

Αιτιολόγηση της δράσης
Η κατάργηση της υποχρέωσης ενδείξεως του έτους τοποθέτησης της σήμανσης "CE"
αποτελεί διοικητική απλούστευση που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους
κατασκευής των ΜΑΠ.

Η κατάργηση αυτή δεν έχει επίπτωση στο επίπεδο της

ασφάλειας των ΜΑΠ δεδομένου ότι η νέα οδηγία διατηρεί την υποχρέωση ενδείξεως:
της ημερομηνίας λήξεως των ΜΑΠ που υπόκεινται σε γήρανση και
της διάρκειας χρησιμοποίησης των ΜΑΠ των οποίων η ποιότητα αλλοιώνεται
κατά τη χρήση.
9.2.1

Αναγκαιότητα της παρέμβασης του κοινοτικού προϋπολογισμού:
Ανευ αντικειμένου

9.2.2

Επιλογή του τρόπου παρέμβασης:
Ανευ αντικειμένου

9.3

Παρακολούθηση και αξιολόγηση της δράσης:

9.3.1

Δείκτες επιδόσεων:
Ανευ αντικειμένου

9.3.2

Λεπτομέρειες εφαρμογής και περιοδικότητα της προβλεπόμενης αξιολόγησης:
συνεχής παρακολούθηση των συνθηκών εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας.

tMΔΕΛΤΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί τροποποιήσεως
της οδηγίας 89/686/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1989 για την προσέγγιση των
νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ:

1.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ_

Πρόκειται για πρόταση οδηγίας του τύπου "Νέα Προσέγγιση", η οποία βασίζεται στο
άρθρο 100Α της συνθήκης.

Αποβλέπει κυρίως στην υλοποίηση του ακόλουθου

στόχου:

κατάργηση της υποχρέωσης ένδειξης, σε κάθε ΜΑΠ, του έτους τοποθέτησης
της σήμανσης "CE".

2.

ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ_

α)

Χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που αφορά η πρόταση_
Η πλειονότητα των επιχειρήσεων
προστασίας (ΜΑΠ) είναι MME.

που κατασκευάζουν μέσα ατομικής

t^>

β)

Γεωγραφική κατανομή των επιγειρήσεων και τηο αγοράς_
Οι επιχειρήσεις που κατασκευάζουν ΜΑΠ είναι κατανεμημένες στο σύνολο της
επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της ΕΖΕΣ.

γ)

Οι επιγειρήσε^ αυτές είναι εγκατεστημένες σε περιοχές που πληρούν τα
κριτήρια χορήγησης των περιφερειακών ενισχύσεων των κοατών ιιελών και
του FEDER:
Δεν έχει παρατηρηθεί ιδιαίτερη συγκέντρωση στις περιοχές αυτές.

3.

ΜΕΤΡΑ ΤΑ

ΟΠΟΙΑ

ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ

ΛΑΒΟΥΝ

ΟΙ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ

ΝΑ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ
Η πρόταση οδηγίας αποσκοπεί στην απλοποίηση των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων
και στην απλούστευση της διαδικασίας παραγωγής. Δεν απαιτείται λήψη ιδιαιτέρων
μέτρων εκ μέρους των επιχειρήσεων προκειμένου να συμμορφωθούν με την οδηγία.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ
α)

στην απασχόληση_
Η επίπτωση της πρότασης οδηγίας στην απασχόληση δεν μπορεί παρά να
είναι θετική.

«G

β)

στις επενδύσεις και στη δημιουονία νέων επιγειρήσεων_
Η εφαρμογή της πρότασης οδηγίας δεν προϋποθέτει καμμία επένδυση.
Αντίθετα, θα σταματήσει τις περιττές δαπάνες που

συνεπάγονταν

τροποποίηση της σήμανσης κάθε έτος καθώς και η αντιστοιχιση

η
των

συσκευασιών με τα προϊόντα.
Το παρόν μέτρο δεν θίγει τη δημιουργία νέας επιχείρησης.

γ)

στην ανταγωνιστικότητα των επιγειρήσεων_
Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία κατασκευαστών υπολογίζει το κόστος της ένδειξης
του έτους κατασκευής σε κάθε ΜΑΠ σε ±5% του κύκλου εργασιών.

Η

κατάργηση αυτής της δαπάνης θα συμβάλει στη βελτίωση της γενικής
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

δ)

στην ασφάλεια και στην υνεία

Η προβλεπόμενη από την οδηγία στάθμη της ασφάλειας και υγείας των
χρηστών δεν πρόκειται να μειωθεί.

Το αποτέλεσμα θα είναι ακριβώς το

αντίθετο δεδομένου ότι θα αποκλείεται κάθε δυνατότητα σύγχυσης όσον
αφορά τη μακροβιότητα και την ημερομηνία λήξης των ΜΑΠ. Πράγματι, η
προβλεπόμενη από την οδηγία υποχρέωση να παρέχονται ενδείξεις σχετικά με
τη διάρκεια της χρήσης των προϊόντων που ενδέχεται να αλλοιωθούν κατά τη
χρησιμοποίηση τους ή με την ημερομηνία λήξεως των προϊόντων που
υπόκεινται σε γήρανση δεν έχει τροποποιηθεί.

ι*

5.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΗ Η ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ MME
Η πρόταση οδηγίας δεν προβλέπει ειδικά μέτρα που θα εφαρμόζονται μόνο στις MME.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΑΥΤΩΝ
Η ομάδα εργασίας ΜΑΠ της επιτροπής που συνεστήθη δυνάμει της οδηγίας
89/392/ΕΟΚ εξέτασε ένα σχέδιο πρότασης.

Η ομάδα αυτή είναι αρμόδια για την εξέταση όλων των ζητημάτων που προκύπτουν
από την ισχύ και την πρακτική εφαρμογή της οδηγίας ΜΑΠ.

Περιλαμβάνει αντιπροσώπους των κατασκευαστών και των χρηστών
α)

κατασκευαστές
ESF (European Safety Federation)
FESI (Federation of the European Sporting Goods Industry)
European Confederation of the Footwear Industry.

β)

χρήστες
BTS (Bureau technique syndical)

Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη συμφώνησαν με το σχέδιο.
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