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Ο∆ΗΓΙΑ 2001/.../ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων

(Kείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95,

την πρόταση της Επιτροπής 1,

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης  3,

                                                
1 ΕΕ C 337 Ε, της 28.11.2000, σ. 109.
2 ΕΕ C 367, της 26.12.2000, σ. 34.
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Νοεµβρίου 2000 (δεν έχει ακόµη

δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της ........ (δεν έχει
ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
της ......................... (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) ∆υνάµει του άρθρου 16 της οδηγίας 92/59/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1992,

για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων 1, το Συµβούλιο, τέσσερα έτη µετά την ηµεροµηνία

που ορίζεται για τη θέση σε εφαρµογή της εν λόγω οδηγίας, βάσει εκθέσεως της Επιτροπής

για την κτηθείσα πείρα, η οποία συνοδεύεται από κατάλληλες προτάσεις, αποφασίζει την

ενδεχόµενη προσαρµογή της ανωτέρω οδηγίας. Χρειάζονται αρκετές τροποποιήσεις στην

οδηγία 92/59/ΕΟΚ, προκειµένου να συµπληρωθούν, να ενισχυθούν ή να διευκρινιστούν

ορισµένες από τις διατάξεις της, υπό το πρίσµα της κτηθείσας πείρας και των νέων και

συναφών εξελίξεων στον τοµέα της ασφάλειας των καταναλωτικών προϊόντων καθώς και των

αλλαγών που επήλθαν στη συνθήκη, ιδίως στα άρθρα 152 για τη δηµόσια υγεία και 153 για

την προστασία του καταναλωτή, και υπό το φως της αρχής της προφύλαξης. Εποµένως, για

λόγους σαφήνειας, η οδηγία 92/59/ΕΟΚ θα πρέπει να αναδιατυπωθεί. Η αναδιατύπωση αυτή

αφήνει την ασφάλεια των υπηρεσιών εκτός του πεδίου εφαρµογής της παρούσας οδηγίας.

(2) Είναι σηµαντικό να ληφθούν µέτρα µε σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής

αγοράς, η οποία περιλαµβάνει ένα χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα εντός του οποίου

εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών

και των κεφαλαίων.

(3) Ελλείψει κοινοτικών διατάξεων, οι οριζόντιες νοµοθεσίες των κρατών µελών για την

ασφάλεια των προϊόντων οι οποίες επιβάλλουν, µεταξύ άλλων, στους οικονοµικούς φορείς τη

γενική υποχρέωση να διαθέτουν στο εµπόριο µόνον ασφαλή προϊόντα, µπορούν να διαφέρουν

µεταξύ τους όσον αφορά το βαθµό της προστασίας που παρέχουν στον καταναλωτή. Οι

διαφορές αυτές, και η έλλειψη οριζόντιας νοµοθεσίας σε ορισµένα κράτη µέλη, ενδέχεται να

δηµιουργήσουν εµπόδια στις συναλλαγές και να στρεβλώσουν τον ανταγωνισµό εντός της

εσωτερικής αγοράς.

                                                
1 ΕΕ L 228 της 11.8.1992, σ. 24.
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(4) Για να εξασφαλιστεί υψηλός βαθµός προστασίας των καταναλωτών, η Κοινότητα πρέπει να

συµβάλει στην προστασία της υγείας και της ασφάλειάς τους. Μια οριζόντια κοινοτική

νοµοθεσία προβλέπουσα µια γενική επιταγή ασφάλειας των προϊόντων και περιέχουσα

διατάξεις σχετικά µε τις υποχρεώσεις των παραγωγών και των διανοµέων, τον έλεγχο της

εφαρµογής των κοινοτικών απαιτήσεων για την ασφάλεια των προϊόντων, καθώς και  την

ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών και τη δράση σε κοινοτικό επίπεδο σε ορισµένες

περιπτώσεις, αναµένεται να συµβάλει στην επίτευξη του σκοπού αυτού.

(5) Είναι πολύ δύσκολο να θεσπιστεί κοινοτική νοµοθεσία για κάθε προϊόν που υπάρχει ή

δύναται να δηµιουργηθεί. Χρειάζεται ένα ευρύτατο νοµοθετικό πλαίσιο οριζόντιου

χαρακτήρα για να καλυφθούν τόσο τα προϊόντα αυτά όσο και τα υπάρχοντα κενά, ιδίως εν

αναµονή της αναθεώρησης της ισχύουσας ειδικής νοµοθεσίας, και να συµπληρωθούν οι

διατάξεις της ισχύουσας ή µελλοντικής ειδικής νοµοθεσίας, προκειµένου ιδίως να

εξασφαλιστεί υψηλός βαθµός προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών

σύµφωνα µε το άρθρο 95 της συνθήκης.

(6) Συνεπώς, χρειάζεται να θεσπιστεί σε κοινοτικό επίπεδο µια γενική υποχρέωση ασφάλειας για

όλα τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά ή τίθενται στη διάθεση των καταναλωτών µε

άλλον τρόπο, και τα οποία προορίζονται για τους καταναλωτές ή ενδέχεται να

χρησιµοποιηθούν από τους καταναλωτές υπό ευλόγως προβλέψιµες συνθήκες ακόµη και αν

δεν προορίζονται για αυτούς. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις το εξεταζόµενο προϊόν µπορεί να

δηµιουργήσει κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών οι οποίοι πρέπει

να αποτραπούν. Ωστόσο, θα πρέπει να εξαιρεθούν ορισµένα µεταχειρισµένα προϊόντα.

(7) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρµόζεται στα προϊόντα ανεξάρτητα από τις

χρησιµοποιούµενες τεχνικές πώλησής τους, στις οποίες περιλαµβάνονται η πώληση

εξ αποστάσεως και η ηλεκτρονική πώληση.
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(8) Η ασφάλεια των προϊόντων πρέπει να αξιολογείται λαµβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές

πτυχές, ιδίως τις κατηγορίες των καταναλωτών που µπορεί να είναι ιδιαίτερα ευπαθείς στους

κινδύνους που παρουσιάζουν τα εξεταζόµενα προϊόντα, ιδίως τα παιδιά και τα άτοµα της

τρίτης ηλικίας.

(9) Η παρούσα οδηγία δεν καλύπτει τις υπηρεσίες αλλά, προκειµένου να επιτευχθούν οι

επιδιωκόµενοι στόχοι προστασίας, οι διατάξεις της θα πρέπει να εφαρµόζονται και στα

προϊόντα που παρέχονται ή διατίθενται στους καταναλωτές στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών

προκειµένου να χρησιµοποιηθούν από αυτούς. Η ασφάλεια του εξοπλισµού που

χρησιµοποιείται από τους παρέχοντες υπηρεσίες µε σκοπό την παροχή υπηρεσίας στους

καταναλωτές, δεν υπάγεται στην παρούσα οδηγία, διότι πρέπει να εξετάζεται σε συνδυασµό

µε την ασφάλεια της παρεχόµενης υπηρεσίας. Ειδικότερα, από το πεδίο εφαρµογής της

παρούσας οδηγίας εξαιρούνται οι εξοπλισµοί επί των οποίων κυκλοφορούν ή ταξιδεύουν οι

καταναλωτές και τους οποίους χειρίζονται οι παρέχοντες υπηρεσίες.

(10) Τα προϊόντα που αρχικά προβλέπονταν αποκλειστικά για επαγγελµατική χρήση, αλλά στη

συνέχεια εισήλθαν στην αγορά προϊόντων ευρείας κατανάλωσης, θα πρέπει να υπόκεινται

στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, διότι, χρησιµοποιούµενα υπό ευλόγως προβλέψιµες

συνθήκες, µπορεί να παρουσιάζουν κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των

καταναλωτών.

(11) Όταν δεν υπάρχουν ειδικότερες διατάξεις ασφάλειας των οικείων προϊόντων στο πλαίσιο της

κοινοτικής νοµοθεσίας, θα πρέπει να εφαρµόζονται όλες οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας,

προκειµένου να εξασφαλιστεί η υγεία και η ασφάλεια των καταναλωτών.

(12) Όταν ειδική κοινοτική νοµοθεσία καθορίζει απαιτήσεις ασφάλειας που καλύπτουν

ορισµένους µόνον κινδύνους ή κατηγορίες κινδύνου για το συγκεκριµένο προϊόν, οι

υποχρεώσεις των οικονοµικών φορέων όσον αφορά τους κινδύνους αυτούς είναι οι

οριζόµενες από τις διατάξεις της ειδικής νοµοθεσίας, ενώ για τους άλλους κινδύνους

εφαρµόζεται η γενική επιταγή ασφάλειας της παρούσας οδηγίας.
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(13) Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας για τις λοιπές υποχρεώσεις των παραγωγών και των

διανοµέων, τις υποχρεώσεις και εξουσίες των κρατών µελών, τις ανταλλαγές πληροφοριών

και τις καταστάσεις ταχείας επέµβασης, καθώς και τη διάδοση των πληροφοριών και την

εµπιστευτικότητα, ισχύουν για προϊόντα που καλύπτονται από ειδικές κοινοτικές ρυθµίσεις,

εάν οι ρυθµίσεις αυτές δεν περιλαµβάνουν ήδη τις προαναφερθείσες υποχρεώσεις.

(14) Για να διευκολυνθεί η αποτελεσµατική και συνεπής εφαρµογή της γενικής υποχρέωσης

ασφάλειας της παρούσας οδηγίας, είναι σηµαντικό να καθιερωθούν προαιρετικά ευρωπαϊκά

πρότυπα τα οποία θα καλύπτουν ορισµένα προϊόντα και κινδύνους κατά τρόπο ώστε τα

προϊόντα που συµµορφώνονται µε τα πρότυπα αυτά να τεκµαίρονται σύµφωνα προς την εν

λόγω υποχρέωση.

(15) Σύµφωνα µε τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να εκδοθούν ευρωπαϊκά

πρότυπα από τους ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης, βάσει εντολών τις οποίες εκδίδει

η Επιτροπή επικουρούµενη από τις κατάλληλες επιτροπές. Για να εξασφαλιστεί ότι τα

προϊόντα που συµµορφώνονται µε τα πρότυπα αυτά πληρούν τη γενική υποχρέωση

ασφάλειας, η Επιτροπή, επικουρούµενη από επιτροπή που απαρτίζεται από αντιπροσώπους

των κρατών µελών, θα πρέπει να καθορίσει τις απαιτήσεις στις οποίες πρέπει να

ανταποκρίνονται τα πρότυπα. Αυτές οι απαιτήσεις θα πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στις

εντολές προς τους οργανισµούς τυποποίησης.

(16) Ελλείψει ειδικών ρυθµίσεων, και όταν δεν υφίστανται ή δεν γίνεται προσφυγή στα ευρωπαϊκά

πρότυπα που καθορίζονται κατόπιν εντολής της Επιτροπής, η ασφάλεια των προϊόντων θα

πρέπει να αξιολογείται, ιδίως, βάσει των εθνικών προτύπων που αποτελούν µεταφορά άλλων

συναφών ευρωπαϊκών ή διεθνών προτύπων, των συστάσεων της Επιτροπής ή των εθνικών

προτύπων, των διεθνών προτύπων, των κανόνων ορθής πρακτικής, των τεχνικών και

τεχνολογικών γνώσεων και της ασφάλειας που δικαιούνται ευλόγως να προσδοκούν οι
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καταναλωτές. Εν προκειµένω, οι συστάσεις της Επιτροπής µπορούν να διευκολύνουν τη

συνεπή και αποτελεσµατική εφαρµογή της παρούσας οδηγίας εν αναµονή ευρωπαϊκών

προτύπων ή για τους κινδύνους και/ή τα προϊόντα για τα οποία κρίνεται ότι τα πρότυπα αυτά

δεν είναι εφικτά ή ενδεδειγµένα.

(17) Είναι σκόπιµο να προστεθούν συµπληρωµατικώς και άλλες υποχρεώσεις στην υποχρέωση

των οικονοµικών φορέων για την τήρηση της γενικής υποχρέωσης ασφάλειας, εφόσον, υπό

ορισµένες συνθήκες, η δράση των οικονοµικών φορέων είναι απαραίτητη για την πρόληψη

των κινδύνων για τους καταναλωτές.

(18) Στις πρόσθετες υποχρεώσεις των παραγωγών θα πρέπει να περιλαµβάνεται η λήψη µέτρων,

αναλόγων µε τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, που θα τους επιτρέπουν να γνωρίζουν τους

κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιάζουν τα προϊόντα αυτά, να παρέχουν στους

καταναλωτές πληροφορίες που θα τους επιτρέπουν να αξιολογούν και να προλαµβάνουν τους

κινδύνους, να προειδοποιούν τους καταναλωτές για τους κινδύνους που ενέχουν επικίνδυνα

προϊόντα που τους έχουν ήδη διατεθεί, να αποσύρουν αυτά τα προϊόντα από την αγορά και,

ως έσχατο µέσο, να τα ανακαλούν, όταν κρίνεται αναγκαίο, πράγµα που µπορεί

να συνεπάγεται, ανάλογα µε τις διατάξεις που ισχύουν στα κράτη µέλη, κατάλληλη µορφή

αντιστάθµισης, όπως η ανταλλαγή τους ή η επιστροφή των χρηµάτων.

(19) Οι διανοµείς θα πρέπει να συµβάλουν στην εξασφάλιση της συµµόρφωσης προς τις

ισχύουσες απαιτήσεις ασφάλειας. Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους διανοµείς

εφαρµόζονται κατ� αναλογία προς τις αντίστοιχες ευθύνες τους. Ειδικότερα, ενδέχεται να

είναι ανέφικτο, στα πλαίσια φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων, να παρέχονται στις αρµόδιες

αρχές πληροφορίες και έγγραφα σχετικά µε τους ενδεχόµενους κινδύνους και την προέλευση

του προϊόντος για τα µεµονωµένα µεταχειρισµένα αντικείµενα που παρέχονται από ιδιώτες.
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(20) Τόσο οι παραγωγοί όσο και οι διανοµείς θα πρέπει να συνεργάζονται µε τις αρµόδιες αρχές

σε ενέργειες πρόληψης των κινδύνων και να τις ενηµερώνουν όταν διαπιστώνουν ότι

ορισµένα προϊόντα είναι επικίνδυνα. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να προσδιορίζει τις

προϋποθέσεις υπό τις οποίες πρέπει να γίνεται η ενηµέρωση αυτή, προκειµένου να

διευκολύνεται η αποτελεσµατική εφαρµογή της και ταυτόχρονα να προλαµβάνεται η

υπέρµετρη επιβάρυνση των οικονοµικών φορέων και των αρχών.

(21) Για να εξασφαλιστεί ο αποτελεσµατικός έλεγχος της τήρησης των υποχρεώσεων παραγωγών

και διανοµέων, τα κράτη µέλη θα πρέπει να δηµιουργήσουν ή να ορίσουν αρχές

επιφορτισµένες µε την παρακολούθηση της ασφάλειας των προϊόντων και εξουσιοδοτηµένες

να λαµβάνουν τα ενδεικνυόµενα µέτρα, συµπεριλαµβανοµένης της επιβολής ανάλογων και

αποτρεπτικών κυρώσεων, και να εξασφαλίζουν το σωστό συντονισµό µεταξύ των αρχών

αυτών.

(22) Είναι ιδίως αναγκαίο να συµπεριληφθεί στα ενδεικνυόµενα µέτρα η εξουσία των κρατών

µελών να οργανώνουν ή να διατάσσουν, άµεσα και αποτελεσµατικά, την απόσυρση των

επικίνδυνων προϊόντων που έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά και, ως έσχατο µέσο, να

διατάσσουν, να συντονίζουν και να οργανώνουν την ανάκληση από τους καταναλωτές των

επικίνδυνων προϊόντων που τους έχουν ήδη διατεθεί. Οι εξουσίες αυτές θα πρέπει να

χρησιµοποιούνται όταν οι παραγωγοί και οι διανοµείς δεν ενηµερώσουν τους καταναλωτές

για ενδεχόµενους κινδύνους, ως οφείλουν. Σε περίπτωση ανάγκης, οι αρχές θα πρέπει να

διαθέτουν τις κατάλληλες εξουσίες και διαδικασίες για να λαµβάνουν και να εφαρµόζουν

ταχέως κάθε αναγκαίο µέτρο.

(23) Η ασφάλεια των καταναλωτών εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τον αποτελεσµατικό έλεγχο

της εφαρµογής των κοινοτικών απαιτήσεων ασφαλείας προϊόντων. Κατά συνέπεια, τα κράτη

µέλη θα πρέπει να καθιερώσουν συστηµατικές προσεγγίσεις προκειµένου να εξασφαλιστεί

η αποτελεσµατικότητα της παρακολούθησης της αγοράς και των άλλων εποπτικών

δραστηριοτήτων, εξασφαλίζοντας ότι θα είναι προσιτές στο κοινό και στους

ενδιαφερόµενους.
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(24) Η συνεργασία µεταξύ των εποπτικών αρχών των κρατών µελών είναι απαραίτητη για την

επίτευξη των στόχων προστασίας της παρούσας οδηγίας. Κατά συνέπεια, κρίνεται σκόπιµο

να ευνοηθεί η λειτουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου των εποπτικών αρχών των κρατών µελών,

µε στόχο να διευκολυνθεί, σε συντονισµό µε τις άλλες κοινοτικές διαδικασίες, ιδίως το

σύστηµα ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών (RAPEX), η ενίσχυση της επιχειρησιακής

συνεργασίας στην παρακολούθηση της αγοράς και των άλλων εποπτικών δραστηριοτήτων,

ιδιαίτερα σε σχέση µε την εκτίµηση των κινδύνων, τις δοκιµές προϊόντων, την ανταλλαγή

εµπειρίας και επιστηµονικής γνώσης, την εκτέλεση κοινών έργων παρακολούθησης και

εντοπισµού, την απόσυρση ή ανάκληση των επικίνδυνων προϊόντων.

(25) Είναι αναγκαίο, για την εξασφάλιση ενιαίου υψηλού βαθµού προστασίας της υγείας και της

ασφάλειας των καταναλωτών και τη διατήρηση της ενότητας της εσωτερικής αγοράς, να

ενηµερώνεται η Επιτροπή για όλα τα µέτρα που περιορίζουν τη διάθεση ή επιβάλλουν την

απόσυρση κάποιου προϊόντος ή την ανάκλησή του από την αγορά. Τα µέτρα αυτά θα πρέπει

να λαµβάνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της συνθήκης, και ιδιαίτερα τα άρθρα 28, 29

και 30.

(26) Ο αποτελεσµατικός έλεγχος της ασφάλειας των προϊόντων απαιτεί την ίδρυση σε εθνικό και

κοινοτικό επίπεδο ενός συστήµατος ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών σε καταστάσεις

σοβαρού κινδύνου που χρήζουν ταχείας επέµβασης και συνδέονται µε την ασφάλεια κάποιου

προϊόντος. Είναι, εξάλλου, ενδεδειγµένο να καθοριστούν στην παρούσα οδηγία λεπτοµερείς

διαδικασίες λειτουργίας του συστήµατος και να ανατεθεί στην Επιτροπή, επικουρούµενη από

επιτροπή, η εξουσία να τις προσαρµόζει.

(27) Η παρούσα οδηγία προβλέπει τη θέσπιση µη δεσµευτικών κατευθυντήριων γραµµών που

υποδεικνύουν απλά και σαφή κριτήρια και πρακτικούς ευπροσάρµοστους κανόνες ιδίως για

να επιτρέπουν την αποτελεσµατική κοινοποίηση µέτρων που περιορίζουν τη διάθεση

προϊόντων στην αγορά στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την παρούσα οδηγία,

λαµβάνοντας υπόψη την ποικιλοµορφία των καταστάσεων που αντιµετωπίζουν τα
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κράτη µέλη και οι οικονοµικοί παράγοντες. Οι κατευθυντήριες γραµµές θα πρέπει,

συγκεκριµένα, να περιλαµβάνουν κριτήρια για την εφαρµογή του ορισµού των σοβαρών

κινδύνων ώστε να διευκολύνεται η συνεπής εφαρµογή των οικείων διατάξεων σε περίπτωση

τέτοιων κινδύνων.

(28) Τα κράτη µέλη είναι πρωτίστως αρµόδια, σύµφωνα µε τη συνθήκη και ιδιαίτερα τα άρθρα 28,

29 και 30, να λαµβάνουν τα ενδεικνυόµενα µέτρα για επικίνδυνα προϊόντα ευρισκόµενα εντός

της επικράτειάς τους.

(29) Ωστόσο, σε περίπτωση αποκλίσεων από κράτος σε κράτος όσον αφορά την αντιµετώπιση των

κινδύνων από ορισµένα προϊόντα, οι αποκλίσεις αυτές ενδέχεται να δηµιουργήσουν

απαράδεκτες ανισορροπίες στην προστασία των καταναλωτών και εµπόδια στο

ενδοκοινοτικό εµπόριο.

(30) Ενδέχεται να απαιτηθεί η αντιµετώπιση σοβαρών προβληµάτων ασφάλειας των προϊόντων,

τα οποία χρήζουν ταχείας επέµβασης, επηρεάζουν ή θα µπορούσαν να επηρεάσουν στο άµεσο

µέλλον το σύνολο ή σηµαντικό µέρος της Κοινότητας και, εκ φύσεως δεν µπορούν να

αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά, ανάλογα µε το επείγον του προβλήµατος, δια των

διαδικασιών που προβλέπονται στις ειδικές κοινοτικές ρυθµίσεις που εφαρµόζονται στα

σχετικά προϊόντα ή κατηγορίες προϊόντων.

(31) Είναι ανάγκη, εποµένως, να προβλεφθεί ένας κατάλληλος µηχανισµός ο οποίος θα παρέχει,

ως έσχατο µέσο, τη δυνατότητα θέσπισης µέτρων που θα εφαρµόζονται σε ολόκληρη την

Κοινότητα, υπό µορφήν απόφασης απευθυνόµενης προς τα κράτη µέλη, προκειµένου να

αντιµετωπιστούν καταστάσεις οφειλόµενες σε προϊόντα, οι οποίες εγκυµονούν σοβαρούς

κινδύνους. Μια τέτοια απόφαση θα πρέπει να συνεπάγεται την απαγόρευση εξαγωγής του
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συγκεκριµένου προϊόντος, εκτός εάν, στη συγκεκριµένη περίπτωση, οι εξαιρετικές

περιστάσεις επιτρέπουν τη µερική απαγόρευση ή ακόµη και µη απαγόρευση, ιδίως όταν έχει

θεσπισθεί σύστηµα εκ των προτέρων συγκατάθεσης. Εξάλλου, θα πρέπει να εξετασθεί το

ενδεχόµενο µιας απαγόρευσης εξαγωγής προκειµένου να αποτραπούν οι κίνδυνοι για την

υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών. Μια τέτοια απόφαση δεν έχει άµεση εφαρµογή

στους επιχειρηµατίες και συνεπώς τα κράτη µέλη θα πρέπει να λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα

εφαρµογής της. Τα µέτρα που θεσπίζονται µε τη διαδικασία αυτή θα πρέπει να είναι

προσωρινά εκτός εάν αφορούν συγκεκριµένα προϊόντα ή παρτίδες προϊόντων. Για να

εξασφαλίζεται η κατάλληλη αξιολόγηση της αναγκαιότητας και η καλύτερη προετοιµασία

τέτοιων µέτρων, τα µέτρα αυτά θα πρέπει να θεσπίζονται από την Επιτροπή, επικουρούµενη

από επιτροπή, µετά από διαβουλεύσεις µε τα κράτη µέλη και, εάν τίθενται επιστηµονικά

ζητήµατα αρµοδιότητας κοινοτικής επιστηµονικής επιτροπής, µε την αρµόδια επιστηµονική

επιτροπή για τον συγκεκριµένο κίνδυνο.

(32) Τα µέτρα που κρίνονται απαραίτητα για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να

θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999

για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην

Επιτροπή 1.

(33) Για να διευκολυνθεί η αποτελεσµατική και συνεπής εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, οι

διάφορες πτυχές της εφαρµογής της πρέπει να εξετάζονται στο πλαίσιο επιτροπής.

(34) Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η πρόσβαση του κοινού στις πληροφορίες που διαθέτουν οι

αρχές σε σχέση µε την ασφάλεια των προϊόντων. Πρέπει, ωστόσο, να προστατευθεί

το επαγγελµατικό απόρρητο, βάσει του άρθρου 287 της συνθήκης, κατά τρόπο που

συµβιβάζεται µε την ανάγκη εξασφάλισης της αποτελεσµατικότητας της παρακολούθησης

της αγοράς και των µέτρων προστασίας.

                                                
1 ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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(35) Η παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει τα δικαιώµατα των θυµάτων κατά την έννοια της οδηγίας

85/374/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1985, για την προσέγγιση των νοµοθετικών,

κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών σε θέµατα ευθύνης λόγω

ελαττωµατικών προϊόντων 1.

(36) Τα κράτη µέλη πρέπει να προβλέπουν ενδεδειγµένα ένδικα µέσα ενώπιον των αρµόδιων

δικαστηρίων για τα µέτρα που λαµβάνουν οι αρµόδιες αρχές τα οποία περιορίζουν τη

διάθεση στην αγορά ή επιβάλλουν την απόσυρση ή ανάκληση κάποιου προϊόντος.

(37) Επιπλέον, η θέσπιση µέτρων, όπως µια απαγόρευση εξαγωγής, για τα εισαγόµενα προϊόντα,

µε στόχο την αποτροπή των κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία των καταναλωτών

πρέπει να συνάδει µε τις διεθνείς υποχρεώσεις της Κοινότητας.

(38) Η Επιτροπή θα πρέπει, ανά τακτά διαστήµατα, να εξετάζει την εφαρµογή της παρούσας

οδηγίας και τα αποτελέσµατα που επιτυγχάνονται, ιδίως όσον αφορά τη λειτουργία των

συστηµάτων παρακολούθησης της αγοράς, την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών και τα µέτρα

που λαµβάνονται σε κοινοτικό επίπεδο, σε συνδυασµό και µε άλλα θέµατα ασφάλειας των

καταναλωτικών προϊόντων στην Κοινότητα, και να απευθύνει τακτικές εκθέσεις σχετικά προς

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο.

(39) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να επηρεάζει τις υποχρεώσεις των κρατών µελών όσον

αφορά την προθεσµία µεταφοράς στο εσωτερικό δίκαιο και της θέσης σε εφαρµογή της

οδηγίας 92/59/EΟΚ,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :

                                                
1 ΕΕ L 210 της 7.8.1985, σ. 29. Οδηγία που τροποποιήθηκε µε την οδηγία 1999/34/ΕΚ του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 141 της 4.6.1999, σ. 20).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Στόχος � Πεδίο εφαρµογής � Ορισµοί

Άρθρο 1

1. Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να εξασφαλιστεί ότι τα προϊόντα που διατίθενται στο

εµπόριο είναι ασφαλή.

2. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται σε όλα τα προϊόντα που ορίζονται στο άρθρο 2, στοιχείο α).

Οι διατάξεις της εφαρµόζονται εφόσον δεν υπάρχουν, στο πλαίσιο των κοινοτικών ρυθµίσεων,

ειδικές διατάξεις µε τον ίδιο στόχο, οι οποίες διέπουν την ασφάλεια των συγκεκριµένων προϊόντων.

Όσον αφορά τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας επιβαλλόµενες από την

κοινοτική νοµοθεσία, η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται µόνον για τις πτυχές, τους κινδύνους ή τις

κατηγορίες κινδύνων που δεν καλύπτονται από τις απαιτήσεις αυτές. Συνεπώς :

α) Το άρθρο 2, στοιχεία β) και γ) και τα άρθρα 3 και 4 δεν εφαρµόζονται στα προϊόντα αυτά,

όσον αφορά τους κινδύνους ή τις κατηγορίες κινδύνων που διέπονται από ειδική νοµοθεσία,

β) τα άρθρα 5 έως 22 εφαρµόζονται, εκτός εάν υφίστανται ειδικές διατάξεις οι οποίες διέπουν το

αντικείµενο των άρθρων αυτών και έχουν τον ίδιο στόχο.
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Άρθρο 2

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοείται ως :

α) «Προϊόν» : κάθε προϊόν που - και στο πλαίσιο επίσης µιας παροχής υπηρεσιών - προορίζεται

για τους καταναλωτές ή ενδέχεται, υπό ευλόγως προβλέψιµες συνθήκες, να χρησιµοποιηθεί

από τους καταναλωτές ακόµη και αν δεν προορίζεται για αυτούς, και το οποίο παρέχεται ή

διατίθεται στο πλαίσιο εµπορικής δραστηριότητας, έναντι τιµήµατος ή δωρεάν, είτε είναι

καινουργές, είτε µεταχειρισµένο ή ανασκευασµένο.

Ο ορισµός αυτός δεν περιλαµβάνει τα µεταχειρισµένα προϊόντα που διατίθενται ως αντίκες ή

ως προϊόντα που πρέπει να επισκευαστούν ή να ανασκευαστούν πριν από τη χρήση τους,

εφόσον ο προµηθευτής ενηµερώνει σαφώς το πρόσωπο στο οποίο προµηθεύει το προϊόν.

β) «Ασφαλές προϊόν» : κάθε προϊόν το οποίο, υπό τις συνήθεις ή ευλόγως προβλέψιµες

συνθήκες χρήσης, συµπεριλαµβανοµένης της διάρκειας χρήσης και, ενδεχοµένως, της θέσης

σε λειτουργία, της εγκατάστασης και των αναγκών της συντήρησης, δεν παρουσιάζει κανένα

κίνδυνο ή µόνον ελαχίστους κινδύνους που συµβιβάζονται µε τη χρήση του προϊόντος και οι

οποίοι θεωρούνται αποδεκτοί στο πλαίσιο υψηλού βαθµού προστασίας της υγείας και της

ασφάλειας των προσώπων, βάσει, ιδίως :

i) των χαρακτηριστικών του προϊόντος, και ιδίως της σύνθεσής του, της συσκευασίας, του

τρόπου συναρµολόγησης, και, ενδεχοµένως, της εγκατάστασης και συντήρησής του,

ii) της επίδρασης που έχει το προϊόν αυτό σε άλλα, όταν είναι ευλόγως δυνατόν να

προβλεφθεί ότι τα προϊόντα αυτά θα χρησιµοποιηθούν µαζί,
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iii) της παρουσίασης του προϊόντος, της επισήµανσής του, των προειδοποιήσεων και των

τυχόν οδηγιών χρήσης του και του τρόπου αχρήστευσής του, καθώς και κάθε άλλης

οδηγίας ή πληροφορίας σχετικής µε το προϊόν,

iv) των κατηγοριών καταναλωτών που εκτίθενται σε κίνδυνο λόγω της χρησιµοποίησης

του προϊόντος, ιδίως των παιδιών και των ηλικιωµένων.

Η δυνατότητα επίτευξης υψηλότερου βαθµού ασφάλειας ή προµήθειας άλλων προϊόντων που

παρουσιάζουν µικρότερο κίνδυνο, δεν συνιστά επαρκή λόγο για τον χαρακτηρισµό ενός

προϊόντος ως επικινδύνου.

γ) «Επικίνδυνο προϊόν» : κάθε προϊόν που δεν ανταποκρίνεται στον ορισµό του «ασφαλούς

προϊόντος» κατά το στοιχείο β).

δ) «Σοβαρός κίνδυνος» : κάθε σοβαρός κίνδυνος, συµπεριλαµβανοµένων των κινδύνων που δεν

έχουν άµεσες επιπτώσεις, ο οποίος απαιτεί ταχεία επέµβαση των δηµοσίων αρχών.

ε) «Παραγωγός» :

i) Ο κατασκευαστής του προϊόντος, όταν είναι εγκατεστηµένος στην Κοινότητα, και

οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εµφανίζεται ως κατασκευαστής, αναγράφοντας στο προϊόν

το όνοµά του, το σήµα του ή οποιοδήποτε άλλο διακριτικό σήµα, ή το πρόσωπο που

ανασκευάζει το προϊόν,

ii) ο αντιπρόσωπος του κατασκευαστή, εφόσον ο κατασκευαστής δεν είναι

εγκατεστηµένος στην Κοινότητα, ή ελλείψει αντιπροσώπου εγκατεστηµένου στην

Κοινότητα, ο εισαγωγέας του προϊόντος,
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iii) οι άλλοι επαγγελµατίες του εµπορικού κυκλώµατος, εφόσον οι δραστηριότητές τους

µπορούν να επηρεάσουν τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του προϊόντος.

ε) «∆ιανοµέας» : κάθε επαγγελµατίας του εµπορικού κυκλώµατος, του οποίου η δραστηριότητα

δεν επηρεάζει τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του προϊόντος.

στ) «Ανάκληση» : κάθε µέτρο που αποβλέπει στην επιστροφή ενός επικίνδυνου προϊόντος, το

οποίο ο παραγωγός ή ο διανοµέας του έχει ήδη προµηθεύσει ή διαθέσει στους καταναλωτές.

ζ) «Aπόσυρση» : κάθε µέτρο µε στόχο να εµποδιστεί η διανοµή, η έκθεση και η προσφορά

επικινδύνων προϊόντων στους καταναλωτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

Γενική υποχρέωση ασφάλειας, κριτήρια αξιολόγησης της συµµόρφωσης

και ευρωπαϊκά πρότυπα

Άρθρο 3

1. Οι παραγωγοί υποχρεούνται να διαθέτουν στην αγορά µόνον ασφαλή προϊόντα.
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2. Ένα προϊόν θεωρείται ασφαλές ως προς τις πτυχές που καλύπτονται από τις αντίστοιχες

εθνικές ρυθµίσεις όταν, ελλείψει ειδικών κοινοτικών διατάξεων που διέπουν την ασφάλειά του,

τηρεί τις ειδικές εθνικές ρυθµίσεις του κράτους µέλους όπου διατίθεται στο εµπόριο, οι οποίες

έχουν θεσπισθεί τηρουµένης της συνθήκης, και ιδίως των άρθρων 28 και 30, και οι οποίες

καθορίζουν τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που πρέπει να τηρεί το προϊόν προκειµένου να

διατεθεί στο εµπόριο.

Ένα προϊόν θεωρείται ασφαλές ως προς τους κινδύνους και τις κατηγορίες κινδύνων που

καλύπτονται από τις αντίστοιχες εθνικές ρυθµίσεις όταν τηρεί τα µη υποχρεωτικά εθνικά πρότυπα

που αποτελούν µεταφορά ευρωπαϊκών προτύπων, τα στοιχεία αναφοράς των οποίων έχουν

δηµοσιευθεί από την Επιτροπή στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύµφωνα

µε το άρθρο 4. Τα κράτη µέλη δηµοσιεύουν τα στοιχεία αναφοράς αυτών των εθνικών προτύπων.

3. Σε περιστάσεις άλλες από τις προβλεπόµενες στην παράγραφο 2, η συµµόρφωση ενός

προϊόντος προς τη γενική υποχρέωση ασφάλειας κρίνεται λαµβάνοντας ιδίως υπόψη τα ακόλουθα

στοιχεία, εφόσον υπάρχουν :

α) τα µη υποχρεωτικά εθνικά πρότυπα που µεταφέρουν αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα, πλην

εκείνων της παραγράφου 2,

β) τα πρότυπα που ισχύουν στο κράτος µέλος όπου το προϊόν διατίθεται στο εµπόριο,

γ) τις συστάσεις της Επιτροπής µε τις οποίες ορίζονται οι κατευθυντήριες γραµµές για την

αξιολόγηση της ασφάλειας των προϊόντων,
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δ) τους κανόνες ορθής πρακτικής για την ασφάλεια των προϊόντων, οι οποίοι ισχύουν στον

συγκεκριµένο τοµέα,

ε) τις υφιστάµενες γνώσεις και τεχνικές,

στ) την ασφάλεια την οποία µπορούν ευλόγως να αναµένουν οι καταναλωτές.

4. Η συµµόρφωση ενός προϊόντος προς τα κριτήρια που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της

γενικής υποχρέωσης ασφαλείας, ιδίως προς τις διατάξεις των παραγράφων 2 ή 3, δεν εµποδίζει τις

αρµόδιες αρχές των κρατών µελών να λαµβάνουν τα ενδεικνυόµενα µέτρα για να περιορίσουν τη

διάθεσή του στο εµπόριο ή να ζητούν την απόσυρσή του από την αγορά ή την ανάκλησή του εάν,

παρά τη συµµόρφωση αυτή, αποδεικνύεται ότι το προϊόν είναι επικίνδυνο.

Άρθρο 4

1. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, τα ευρωπαϊκά πρότυπα που αναφέρονται στο

άρθρο 3, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο, εκπονούνται ως εξής :

α) Οι απαιτήσεις βάσει των οποίων εξασφαλίζεται ότι τα προϊόντα που συµµορφώνονται µε τα

πρότυπα αυτά πληρούν τη γενική υποχρέωση ασφάλειας, καθορίζονται µε τη διαδικασία του

άρθρου 15, παράγραφος 2,

β) βάσει των απαιτήσεων αυτών, η Επιτροπή, σύµφωνα µε την οδηγία 98/34/ΕΚ του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση

µιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και

των κανόνων σχετικά µε τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών1, ζητά από τους

ευρωπαϊκούς οργανισµούς τυποποίησης να καταρτίσουν πρότυπα που να καλύπτουν τις

απαιτήσεις αυτές,

                                                
1 ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37. Οδηγία που τροποποιήθηκε µε την οδηγία 98/48/ΕΚ (ΕΕ L

217 της 5.8.1998, σ. 18).
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γ) βάσει των εντολών αυτών, οι ευρωπαϊκοί οργανισµοί τυποποίησης εκδίδουν τα πρότυπα αυτά

σύµφωνα µε τις αρχές που περιέχονται στις γενικές κατευθυντήριες γραµµές για τη

συνεργασία µεταξύ της Επιτροπής και των οργανισµών αυτών.

2. Η Επιτροπή δηµοσιεύει στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τα στοιχεία

αναφοράς των εγκρινοµένων ευρωπαϊκών προτύπων που καταρτίζονται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις

που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Εάν κάποιο πρότυπο που εξέδωσαν οι ευρωπαϊκοί οργανισµοί τυποποίησης πριν από την έναρξη

ισχύος της παρούσας οδηγίας εξασφαλίζει την τήρηση της γενικής υποχρέωσης ασφάλειας, η

Επιτροπή αποφασίζει τη δηµοσίευση των στοιχείων αναφοράς του στην Επίσηµη Εφηµερίδα.

Εάν κάποιο πρότυπο δεν εξασφαλίζει την τήρηση της γενικής υποχρέωσης ασφάλειας, η Επιτροπή

αποσύρει από τη δηµοσίευση τα στοιχεία αναφοράς του, εν όλω ή εν µέρει.

Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο, η Επιτροπή, ιδία πρωτοβουλία ή

αιτήσει κράτους µέλους, αποφασίζει, µε τη διαδικασία του άρθρου 15 παράγραφος 2, αν το

συγκεκριµένο πρότυπο τηρεί τη γενική υποχρέωση ασφάλειας. Αποφασίζει αν θα δηµοσιεύσει ή θα

αποσύρει τα στοιχεία αναφοράς αφού συµβουλευθεί την επιτροπή του άρθρου 5 της οδηγίας

98/34/ΕΚ. Η Επιτροπή ενηµερώνει για την απόφασή της τα κράτη µέλη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Άλλες υποχρεώσεις παραγωγών και υποχρεώσεις διανοµέων

Άρθρο 5

1. Εντός των ορίων των οικείων δραστηριοτήτων τους, οι παραγωγοί παρέχουν στον

καταναλωτή τις κατάλληλες πληροφορίες που θα του επιτρέψουν να αξιολογήσει τους κινδύνους

που παρουσιάζει το προϊόν κατά τη διάρκεια της συνήθους ή ευλόγως προβλέψιµης χρήσης του,

εφόσον οι κίνδυνοι αυτοί δεν είναι αµέσως αντιληπτοί χωρίς κατάλληλη προειδοποίηση, και να

προφυλάσσεται αναλόγως.

Ωστόσο, η ύπαρξη µιας τέτοιας προειδοποίησης δεν απαλλάσσει από την τήρηση των άλλων

υποχρεώσεων εκ της παρούσας οδηγίας.

Εντός των ορίων των οικείων δραστηριοτήτων τους οι παραγωγοί λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα,

ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που προµηθεύουν, τα οποία τους επιτρέπουν :

α) να είναι ενήµεροι για τους κινδύνους που πιθανώς παρουσιάζουν τα προϊόντα αυτά,

β) να µπορούν να αναλαµβάνουν τις κατάλληλες δράσεις, συµπεριλαµβανόµενης, αν είναι

αναγκαίο για την πρόληψη των κινδύνων αυτών, της απόσυρσης από την αγορά, της

επαρκούς και αποτελεσµατικής προειδοποίησης των καταναλωτών και της ανάκλησης από

τους καταναλωτές.

Τα µέτρα που αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο, περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων :

α) την αναγραφή, δια του προϊόντος ή της συσκευασίας του, της ταυτότητας και των στοιχείων

του παραγωγού καθώς και των στοιχείων αναφοράς του προϊόντος ή, ενδεχοµένως, της

οικείας παρτίδος, εκτός εάν η µη αναγραφή είναι δικαιολογηµένη, και
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β) τη διενέργεια όταν ενδείκνυνται, δειγµατοληπτικών δοκιµών στα προϊόντα που διατίθενται

στο εµπόριο, την εξέταση καταγγελιών και, ενδεχοµένως, την τήρηση σχετικού µητρώου

καθώς και την ενηµέρωση των διανοµέων εκ µέρους των παραγωγών, σχετικά µε τον έλεγχο

των προϊόντων.

Οι ενέργειες που αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο, στοιχείο β), αναλαµβάνονται επί εθελοντικής

βάσεως ή κατόπιν αιτήσεως των αρµοδίων αρχών σύµφωνα µε το άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο

στ). Η ανάκληση πραγµατοποιείται σε έσχατη περίπτωση, όταν οι άλλες ενέργειες δεν αρκούν για

την πρόληψη των ενδεχόµενων κινδύνων, όταν οι παραγωγοί την κρίνουν αναγκαία ή όταν τους

επιβάλλεται µε µέτρο που λαµβάνει η αρµόδια αρχή. Η ανάκληση µπορεί να εφαρµοσθεί στο

πλαίσιο των υφισταµένων σχετικών κωδίκων καλής συµπεριφοράς στο συγκεκριµένο κράτος

µέλος.

2. Οι διανοµείς υποχρεούνται να ενεργούν επιµελώς ώστε να συµβάλλουν στην τήρηση των

εφαρµοστέων απαιτήσεων ασφάλειας, ιδίως µε το να µην προµηθεύουν προϊόντα, για τα οποία

γνωρίζουν ή για τα οποία θα έπρεπε να γνώριζαν, βάσει των πληροφοριών που έχουν και της

επαγγελµατικής τους πείρας, ότι δεν συµµορφούνται προς τις απαιτήσεις αυτές. Εξάλλου, οι

διανοµείς, εντός των ορίων των οικείων δραστηριοτήτων τους, συµµετέχουν στην παρακολούθηση

της ασφάλειας των προϊόντων που διατίθενται στο εµπόριο, ιδιαίτερα µε τη διαβίβαση

πληροφοριών που αφορούν τους κινδύνους των προϊόντων, µε τη φύλαξη και παροχή των

αναγκαίων εγγράφων για τον εντοπισµό της προέλευσης των προϊόντων και µε τη συνεργασία τους

στις δράσεις που αναλαµβάνονται από τους παραγωγούς και τις αρµόδιες αρχές για την αποφυγή

των κινδύνων. Εντός των ορίων των οικείων δραστηριοτήτων τους, λαµβάνουν µέτρα

αποτελεσµατικής συνεργασίας.
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3. Όταν οι παραγωγοί και οι διανοµείς γνωρίζουν ή πρέπει να γνωρίζουν, βάσει των

πληροφοριών που διαθέτουν και της επαγγελµατικής τους πείρας, ότι κάποιο προϊόν που έχουν

διαθέσει στην αγορά παρουσιάζει κινδύνους για τον καταναλωτή ασυµβίβαστους µε τη γενική

υποχρέωση ασφάλειας, ενηµερώνουν αµέσως τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών υπό τους

όρους του Παραρτήµατος Ι και αναφέρουν τις δράσεις που έχουν αναλάβει προκειµένου να

προληφθούν οι κίνδυνοι για τους καταναλωτές.

Η Επιτροπή, µε τη διαδικασία του άρθρου 15, παράγραφος 3, προσαρµόζει τις ειδικές υποχρεώσεις

σχετικά µε τις πληροφορίες αυτές, οι οποίες παρατίθενται στο Παράρτηµα Ι.

4. Οι παραγωγοί και οι διανοµείς, στο πλαίσιο των οικείων δραστηριοτήτων τους,

συνεργάζονται µε τις αρµόδιες αρχές, κατόπιν αιτήσεως των τελευταίων, σε δράσεις µε στόχο την

αποτροπή των κινδύνων που παρουσιάζουν προϊόντα που προµηθεύουν ή έχουν προµηθεύσει. Οι

διαδικασίες συνεργασίας, συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών διαλόγου µε τους παραγωγούς

και τους διανοµείς για τα θέµατα ασφάλειας των προϊόντων, καθορίζονται από τις αρµόδιες αρχές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Ειδικές υποχρεώσεις και εξουσίες των κρατών µελών

Άρθρο 6

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι παραγωγοί και οι διανοµείς τηρούν τις υποχρεώσεις τους

εκ της παρούσας οδηγίας ούτως ώστε τα προϊόντα που διαθέτουν στην αγορά να είναι ασφαλή.
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2. Τα κράτη µέλη συνιστούν ή ορίζουν τις αρχές που είναι αρµόδιες για τον έλεγχο της

συµµόρφωσης των προϊόντων µε τη γενική υποχρέωση ασφάλειας, και µεριµνούν ώστε οι αρχές

αυτές να διαθέτουν και να ασκούν τις αναγκαίες εξουσίες για τη λήψη των κατάλληλων µέτρων

αρµοδιότητός τους δυνάµει της παρούσας οδηγίας.

3. Τα κράτη µέλη καθορίζουν τα καθήκοντα, τις εξουσίες, την οργάνωση και τις λεπτοµέρειες

συνεργασίας των αρµόδιων αρχών. Ενηµερώνουν σχετικά την Επιτροπή, η οποία διαβιβάζει τις

πληροφορίες αυτές στα άλλα κράτη µέλη.

Άρθρο 7

Tα κράτη µέλη καθορίζουν τους κανόνες σχετικά µε τις κυρώσεις που επιβάλλονται στις

παραβιάσεις των εθνικών διατάξεων που έχουν θεσπίζονται κατ� εφαρµογή της παρούσας οδηγίας

και λαµβάνουν κάθε αναγκαίο µέτρο εφαρµογής τους. Οι προβλεπόµενες κυρώσεις πρέπει να είναι

αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν αυτές τις διατάξεις

στην Επιτροπή το αργότερο την ................∗∗∗∗   και την ενηµερώνουν επίσης για κάθε ενδεχόµενη

τροποποίηση, χωρίς καθυστέρηση.

Άρθρο 8

1. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, και ιδιαίτερα του άρθρου 6, οι αρµόδιες αρχές των

κρατών µελών µπορούν να λαµβάνουν τα εξής, µεταξύ άλλων, µέτρα που παρατίθενται στο

σηµείο α) και, στα κατωτέρω σηµεία β) έως στ), ενδεχοµένως :

                                                
∗∗∗∗  2 έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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α) Για κάθε προϊόν :

i) τη διοργάνωση, έστω και µετά τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά ως ασφαλούς,

κατάλληλων ελέγχων των χαρακτηριστικών ασφαλείας του προϊόντος σε επαρκή

κλίµακα, µέχρι το τελευταίο στάδιο της χρήσης ή της κατανάλωσής του·

ii) την απαίτηση όλων των αναγκαίων πληροφοριών από τα ενδιαφερόµενα µέρη·

iii) τη λήψη δειγµάτων προϊόντων για να υποβληθούν σε αναλύσεις ασφαλείας·

β) Για κάθε προϊόν που ενδέχεται να παρουσιάσει κινδύνους υπό ορισµένες προϋποθέσεις :

i) την απαίτηση να φέρει τις ενδεδειγµένες προειδοποιήσεις όσον αφορά τους κινδύνους

που ενδέχεται να παρουσιάσει, διατυπωµένες κατά τρόπο σαφή και ευκόλως κατανοητό

στις επίσηµες γλώσσες του κράτους µέλους όπου το προϊόν τίθεται στο εµπόριο,

ii) την υπαγωγή της εµπορίας του σε προϋποθέσεις ώστε να καθίσταται ασφαλές,

γ) Για κάθε προϊόν που ενδέχεται να παρουσιάζει κινδύνους για ορισµένα άτοµα :

την εντολή να προειδοποιούνται εγκαίρως τα άτοµα αυτά για τον κίνδυνο µε τον κατάλληλο

τρόπο, συµπεριλαµβανοµένης της δηµοσίευσης ειδικών προειδοποιήσεων·
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δ) Για κάθε εν δυνάµει επικίνδυνο προϊόν :

την προσωρινή απαγόρευση, της προµήθειας, της πρότασης προµήθειας ή της έκθεσης του

προϊόντος·καθόσον απαιτείται για τους διαφόρους ελέγχους, εξακριβώσεις ή εκτιµήσεις της

ασφάλειας,

ε) Για κάθε επικίνδυνο προϊόν :

την απαγόρευση της εµπορίας του προϊόντος και τη θέσπιση των απαραίτητων συνοδευτικών

µέτρων για να εξασφαλιστεί η τήρηση της απαγόρευσης αυτής·

στ) Για κάθε επικίνδυνο προϊόν που ήδη κυκλοφορεί στην αγορά :

i) την εντολή ή την οργάνωση της αποτελεσµατικής και άµεσης απόσυρσης του

προϊόντος, και της προειδοποίησης των καταναλωτών για τους κινδύνους που

εγκυµονεί,

ii) την εντολή ή το συντονισµό ή, ενδεχοµένως, την οργάνωση µε τους παραγωγούς και

διανοµείς, της ανάκλησής του από τους καταναλωτές και της καταστροφής του υπό τις

κατάλληλες συνθήκες.

2. Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών, οσάκις λαµβάνουν µέτρα όπως τα προβλεπόµενα στην

παράγραφο 1, και δη µέτρα περί των οποίων τα στοιχεία δ) έως στ), ενεργούν τηρώντας τη

συνθήκη,  και ιδίως τα άρθρα 28 και 30, κατά τρόπον ώστε τα µέτρα αυτά να τίθενται σε εφαρµογή

αναλόγως της σοβαρότητας του κινδύνου.
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Στα πλαίσια των µέτρων αυτών, οι αρχές των κρατών µελών ενθαρρύνουν και ευνοούν την

εθελοντική δράση των παραγωγών και των διανοµέων, σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις που τους

επιβάλλονται δυνάµει της παρούσας οδηγίας, και ιδίως του κεφαλαίου ΙΙΙ, ενδεχοµένως και µε την

κατάρτιση κωδίκων καλής συµπεριφοράς.

Εάν παραστεί ανάγκη, οι αρχές των κρατών µελών οργανώνουν ή διατάσσουν τα µέτρα που

προβλέπονται στην παράγραφο 1, στοιχείο στ), όταν η δράση που έχουν αναλάβει οι παραγωγοί

σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις τους δεν είναι ικανοποιητική ή επαρκής. Η ανάκληση

πραγµατοποιείται σε έσχατη περίπτωση και µπορεί να εφαρµόζεται στο πλαίσιο των σχετικών

υφισταµένων κωδίκων καλής συµπεριφοράς στο συγκεκριµένο κράτος µέλος.

3. Ειδικότερα, οι αρµόδιες αρχές µπορούν να προβαίνουν στις αναγκαίες ενέργειες ώστε να

εφαρµοστούν µε τη δέουσα ταχύτητα, κατάλληλα µέτρα, όπως αυτά της παραγράφου 1, στοιχεία β)

έως στ), στην περίπτωση προϊόντων που παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο. Οι περιστάσεις αυτές

καθορίζονται και αξιολογούνται από τα κράτη µέλη, ανά περίπτωση, ανάλογα µε τα εγγενή

χαρακτηριστικά τους, λαµβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραµµές του Παραρτήµατος ΙΙ,

σηµείο 8.

4. Τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται από τις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών δυνάµει του

παρόντος άρθρου απευθύνονται, κατά περίπτωση :

α) Στον παραγωγό,

β) εντός των ορίων των οικείων δραστηριοτήτων τους, στους διανοµείς, και ιδίως στον

υπεύθυνο της πρώτης διανοµής στην εθνική αγορά,
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γ) σε κάθε άλλο πρόσωπο, όταν απαιτείται, µε στόχο τη συνεργασία σε δράσεις που

αναλαµβάνονται προκειµένου να αποφευχθούν οι κίνδυνοι που απορρέουν από ένα προϊόν.

Άρθρο 9

1. Για την αποτελεσµατική παρακολούθηση της αγοράς µε στόχο την εξασφάλιση υψηλού

επιπέδου προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών, πράγµα που συνεπάγεται

συνεργασία µεταξύ των αρµοδίων αρχών τους, τα κράτη µέλη προβλέπουν προσεγγίσεις οι οποίες

περιλαµβάνουν ενδεδειγµένα µέσα και µέτρα, όπως :

α) την κατάρτιση, την περιοδική ανανέωση και την υλοποίηση προγραµµάτων τοµεακής

παρακολούθησης ανά κατηγορίες προϊόντων ή κινδύνων καθώς και την παρακολούθηση των

ενεργειών επιτήρησης, των παρατηρήσεων και των αποτελεσµάτων,

β) την παρακολούθηση και ενηµέρωση των επιστηµονικών και τεχνικών γνώσεων που άπτονται

της ασφάλειας των προϊόντων,

γ) εξετάσεις και περιοδικές αξιολογήσεις της λειτουργίας των δραστηριοτήτων ελέγχου και της

αποτελεσµατικότητάς τους, καθώς και, αν χρειάζεται, αναθεώρηση της ισχύουσας

προσέγγισης και οργάνωσης της παρακολούθησης.

2. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι καταναλωτές και τα άλλα ενδιαφερόµενα µέρη µπορούν

να υποβάλλουν στις αρµόδιες αρχές καταγγελίες σε σχέση µε την ασφάλεια των προϊόντων και τις

δραστηριότητες ελέγχου και παρακολούθησης και ότι οι καταγγελίες αυτές εξετάζονται δεόντως.

Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν ενεργώς τους καταναλωτές και τα άλλα ενδιαφερόµενα µέρη για τις

διαδικασίες που θεσπίζονται για τον σκοπό αυτό. 
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Άρθρο 10

1. Η Επιτροπή προωθεί και συµµετέχει στη λειτουργία ευρωπαϊκού δικτύου των αρχών που

είναι αρµόδιες στα κράτη µέλη για την ασφάλεια προϊόντων, ιδίως υπό µορφή διοικητικής

συνεργασίας.

2. Το δίκτυο αναπτύσσεται σε συντονισµό µε τις άλλες υφιστάµενες κοινοτικές διαδικασίες,

ιδίως το RAPEX, και επιδιώκει, ιδίως, να διευκολύνει :

α) την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε την εκτίµηση των κινδύνων, τα επικίνδυνα

προϊόντα, τις µεθόδους δοκιµής και τα αποτελέσµατα των δοκιµών, τις πρόσφατες

επιστηµονικές εξελίξεις καθώς και άλλες συναφείς πτυχές για τις δραστηριότητες ελέγχου,

β) τον καθορισµό και την εκτέλεση κοινών έργων παρακολούθησης και δοκιµής,

γ) την ανταλλαγή εµπειρογνωµοσύνης και βέλτιστων πρακτικών και τη συνεργασία σε

δραστηριότητες κατάρτισης,

δ) τη βελτίωση της συνεργασίας, σε κοινοτικό επίπεδο, όσον αφορά τον εντοπισµό, την

απόσυρση και την ανάκληση επικίνδυνων προϊόντων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Ανταλλαγές πληροφοριών και καταστάσεις ταχείας επέµβασης

Άρθρο 11

1. Όταν ένα κράτος µέλος λαµβάνει µέτρα που περιορίζουν τη διάθεση προϊόντων στην αγορά ή

επιβάλλουν την απόσυρση ή την ανάκλησή τους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8, παράγραφος 1,

στοιχεία β) έως στ), κοινοποιεί τα µέτρα αυτά στην Επιτροπή, εφόσον η κοινοποίηση αυτή δεν

απαιτείται δυνάµει του άρθρου 12 ή ειδικής κοινοτικής νοµοθεσίας, παραθέτοντας τους λόγους για

τους οποίους τα έλαβε. Επίσης, ενηµερώνει την Επιτροπή για την τροποποίηση ή την άρση των

µέτρων αυτών.

Εάν το κοινοποιούν κράτος µέλος κρίνει ότι οι επιπτώσεις του κινδύνου δεν υπερβαίνουν ή δεν

είναι δυνατόν να υπερβούν το έδαφός του, προβαίνει στην κοινοποίηση των µέτρων της

παραγράφου 1 εφόσον αυτά περιέχουν πληροφορίες που ενδέχεται να παρουσιάζουν ενδιαφέρον

για τα κράτη µέλη από άποψη ασφάλειας των προϊόντων, ιδίως εάν ανταποκρίνονται σε έναν νέο

κίνδυνο που δεν έχει ακόµη επισηµανθεί σε άλλες κοινοποιήσεις.

Η Επιτροπή, µε τη διαδικασία του άρθρου 15 παράγραφος 3, καταρτίζει, µεριµνώντας για την

εξασφάλιση της αποτελεσµατικότητας και της καλής λειτουργίας του συστήµατος, τις

κατευθυντήριες γραµµές που αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙ, σηµείο 8. Αυτές οι γραµµές

προτείνουν το περιεχόµενο και το έντυπο κοινοποίησης που προβλέπεται στο παρόν άρθρο, και,

κυρίως, προτείνουν συγκεκριµένα κριτήρια βάσει των οποίων προσδιορίζονται οι συνθήκες υπό τις

οποίες απαιτείται κοινοποίηση δυνάµει του δευτέρου εδαφίου.
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2. Η Επιτροπή διαβιβάζει την κοινοποίηση στα άλλα κράτη µέλη, εκτός εάν διαπιστώσει,

κατόπιν εξέτασης βάσει των πληροφοριών που περιέχονται στην κοινοποίηση, ότι το µέτρο

αντιβαίνει στην κοινοτική νοµοθεσία. Στην περίπτωση αυτή, ενηµερώνει αµέσως το κράτος µέλος

που ανέλαβε την πρωτοβουλία.

Άρθρο 12

1. Όταν ένα κράτος µέλος λαµβάνει ή αποφασίζει να λάβει, να συστήσει ή να συµφωνήσει µε

τους παραγωγούς και διανοµείς µέτρα ή ενέργειες, υποχρεωτικού ή µη χαρακτήρα, προκειµένου να

εµποδίσει, να περιορίσει ή να υπoβάλει σε ιδιαίτερους όρους, στην επικράτειά του, την ενδεχόµενη

εµπορία ή τη χρήση προϊόντων, λόγω σοβαρού κινδύνου, ενηµερώνει αµέσως την Επιτροπή, µέσω

του RAPEX. Ενηµερώνει επίσης την Επιτροπή, χωρίς καθυστέρηση, για την τροποποίηση ή άρση

κάθε τέτοιου µέτρου ή ενέργειας.

Εάν το κοινοποιούν κράτος µέλος θεωρήσει ότι οι επιπτώσεις του κινδύνου δεν υπερβαίνουν ή δεν

µπορούν να υπερβούν την επικράτειά του, ενεργεί σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 11,

λαµβάνοντας υπόψη τα σχετικά κριτήρια που ορίζονται στις κατευθυντήριες γραµµές του

Παραρτήµατος ΙΙ, σηµείο 8.

Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, τα κράτη µέλη µπορούν, προτού αποφασίσουν να λάβουν

τέτοια µέτρα ή να δροµολογήσουν τέτοιες δράσεις, να ανακοινώσουν στην Επιτροπή τις

πληροφορίες που διαθέτουν σχετικά µε την ύπαρξη σοβαρού κινδύνου.

Στην περίπτωση σοβαρού κινδύνου, ανακοινώνουν στην Επιτροπή τις προβλεπόµενες στο άρθρο 5

εθελοντικές ενέργειες παραγωγών και διανοµών.
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2. Μόλις λάβει τις κοινοποιήσεις αυτές, η Επιτροπή ελέγχει τη συµµόρφωσή τους µε το παρόν

άρθρο και µε τις απαιτήσεις λειτουργίας του RAPEX και τις διαβιβάζει στα λοιπά κράτη µέλη, τα

οποία, στη συνέχεια, γνωστοποιούν αµέσως στην Επιτροπή τα µέτρα που λαµβάνουν.

3. Οι λεπτοµερείς διαδικασίες του RAPEX παρατίθενται στο Παράρτηµα ΙΙ. Η Επιτροπή

προσαρµόζει τις διαδικασίες αυτές σύµφωνα µε τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 15,

παράγραφος 3.

4. Στο RAPEX έχουν πρόσβαση οι υποψήφιες χώρες, οι τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισµοί, στο

πλαίσιο συµφωνιών µεταξύ της Κοινότητας και των εν λόγω χωρών ή διεθνών οργανισµών,

σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες που καθορίζονται στις συµφωνίες αυτές. Οι συµφωνίες βασίζονται

στην αµοιβαιότητα και περιλαµβάνουν διατάξεις περί εµπιστευτικότητας αντίστοιχες µε τις

ισχύουσες στην Κοινότητα.

Άρθρο 13

1. Αν η Επιτροπή λάβει γνώση της ύπαρξης σοβαρού κινδύνου για την υγεία και την ασφάλεια

των καταναλωτών από ορισµένα προϊόντα σε διάφορα κράτη µέλη δύναται, κατόπιν

διαβουλεύσεων µε τα κράτη µέλη και, εφόσον τίθενται επιστηµονικά ζητήµατα αρµοδιότητας

κοινοτικής επιστηµονικής επιτροπής, µε την επιστηµονική επιτροπή που είναι αρµόδια για τον

συγκεκριµένο κίνδυνο, να λάβει απόφαση, βάσει των αποτελεσµάτων των διαβουλεύσεων και µε

τη διαδικασία του άρθρου 15, παράγραφος 2, η οποία υποχρεώνει τα κράτη µέλη να λαµβάνουν

µέτρα, µεταξύ αυτών του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχεία β) έως στ), εάν συγχρόνως :
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α) Από τις προηγηθείσες διαβουλεύσεις µε τα κράτη µέλη προκύπτει ότι µεταξύ των κρατών

µελών υπάρχει αποδεδειγµένη διαφορά όσον αφορά την προσέγγιση που υιοθετήθηκε ή θα

υιοθετηθεί για την αντιµετώπιση του κινδύνου, και

β) ο κίνδυνος είναι αδύνατον, ενόψει της φύσης του προβλήµατος ασφαλείας που θέτει το

προϊόν και αναλόγως του επείγοντος της κατάστασης, να αντιµετωπιστεί στο πλαίσιο άλλων

διαδικασιών που προβλέπονται από την ειδική κοινοτική νοµοθεσία που ισχύει για το προϊόν,

και

γ) ο κίνδυνος είναι δυνατόν να εξαλειφθεί αποτελεσµατικά µόνον µε την λήψη κατάλληλων

µέτρων εφαρµοστέων σε κοινοτικό επίπεδο προκειµένου να διασφαλιστεί ενιαίος και υψηλός

βαθµός προστασίας της υγείας και της ασφαλείας των καταναλωτών και η οµαλή λειτουργία

της εσωτερικής αγοράς.

2. Η ισχύς των αποφάσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν υπερβαίνει το ένα έτος και

µπορεί να ανανεώνεται, βάσει της ίδιας διαδικασίας, για πρόσθετες περιόδους που δεν υπερβαίνουν

το ένα έτος η κάθε µία.

Ωστόσο, οι αποφάσεις για ειδικά και συγκεκριµένα προϊόντα ή παρτίδες προϊόντων, ισχύουν επ�

αόριστον.

3. Απαγορεύεται η εξαγωγή από την Κοινότητα επικίνδυνων προϊόντων για τα οποία έχει

ληφθεί απόφαση κατά την παράγραφο 1, εκτός εάν η απόφαση προβλέπει άλλως.
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4. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή των αποφάσεων που

αναφέρονται στην παράγραφο 1, µέσα σε διάστηµα µικρότερο των 20 ηµερών, εκτός εάν στις

αποφάσεις αυτές προβλέπεται διαφορετική προθεσµία.

5. Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών που είναι επιφορτισµένες µε την εφαρµογή των µέτρων

της παραγράφου 1 δίνουν, εντός µηνός, την ευκαιρία στα ενδιαφερόµενα µέρη να διατυπώσουν τις

απόψεις τους και ενηµερώνουν ανάλογα την Επιτροπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

∆ιαδικασίες επιτροπής

Άρθρο 14

Τα απαιτούµενα µέτρα εφαρµογής της παρούσας οδηγίας όσον αφορά τα κατωτέρω θέµατα,

θεσπίζονται µε τη διαδικασία της κανονιστικής επιτροπής του άρθρου 15, παράγραφος 2 :

α) τα µέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 4 σχετικά µε πρότυπα που εκδίδουν οι ευρωπαϊκοί

οργανισµοί τυποποίησης,

β) οι αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 13, οι οποίες επιβάλλουν στα κράτη µέλη την

υποχρέωση να λάβουν µέτρα κατά το άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχεία δ) έως στ).
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2. Τα απαιτούµενα µέτρα εφαρµογής της παρούσας οδηγίας όσον αφορά όλα τα άλλα θέµατα,

θεσπίζονται µε τη διαδικασία της συµβουλευτικής επιτροπής του άρθρου 15, παράγραφος 3.

Άρθρο 15

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή.

2. Στις περιπτώσεις όπου γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 5

και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ, ορίζεται σε

δεκαπέντε ηµέρες.

3. Στις περιπτώσεις όπου γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 3

και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της εν λόγω

απόφασης.

4. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIΙ

Τελικές διατάξεις

Άρθρο 16

1. Οι πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές των κρατών µελών ή η Επιτροπή

σχετικά µε τους κινδύνους που παρουσιάζουν κάποια προϊόντα για την υγεία και την ασφάλεια των

καταναλωτών είναι γενικά προσιτές στο κοινό, κατά τις απαιτήσεις της διαφάνειας µε την

επιφύλαξη των περιορισµών που απαιτούνται για τις δραστηριότητες ελέγχου και έρευνας.

Ειδικότερα, το κοινό έχει πρόσβαση σε πληροφορίες περί τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, τη

φύση του κινδύνου και τα ληφθέντα µέτρα.

Ωστόσο, τα κράτη µέλη και η Επιτροπή µεριµνούν ώστε οι υπάλληλοι και το λοιπό προσωπικό τους

να υποχρεούνται να µην κοινολογούν πληροφορίες που συλλέγονται για τους σκοπούς της

παρούσας οδηγίας και οι οποίες, λόγω της φύσης τους, καλύπτονται από το επαγγελµατικό

απόρρητο σε δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις, εκτός από τις πληροφορίες που αφορούν τα

χαρακτηριστικά ασφαλείας των προϊόντων, οι οποίες πρέπει να κοινολογούνται εάν οι περιστάσεις

το απαιτούν, προκειµένου να προστατευθεί η υγεία και η ασφάλεια των καταναλωτών.

2. Η προστασία του επαγγελµατικού απόρρητου δεν εµποδίζει τη διαβίβαση χρήσιµων

πληροφοριών στις αρµόδιες αρχές µε σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας των

δραστηριοτήτων ελέγχου και παρακολούθησης της αγοράς. Οι αρχές που λαµβάνουν πληροφορίες

οι οποίες καλύπτονται από το επαγγελµατικό απόρρητο, εξασφαλίζουν την προστασία τους.

Άρθρο 17

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την εφαρµογή της οδηγίας 85/374/ΕΟΚ.
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Άρθρο 18

1. Οιαδήποτε απόφαση η οποία λαµβάνεται δυνάµει της παρούσας οδηγίας και περιορίζει τη

διάθεση στο εµπόριο συγκεκριµένου προϊόντος ή επιβάλλει την απόσυρσή του ή την ανάκλησή

του, αιτιολογείται δεόντως. Οι αποφάσεις αυτές κοινοποιούνται, το συντοµότερο δυνατό, στο

ενδιαφερόµενο µέρος, και αναφέρουν τα ένδικα µέσα που προβλέπονται από τη νοµοθεσία του

οικείου κράτους µέλους καθώς και τις προθεσµίες άσκησής τους.

Στο µέτρο του δυνατού, τα ενδιαφερόµενα µέρη δύνανται να ακουσθούν πριν από τη θέσπιση του

µέτρου. Εάν αυτό δεν κατέστη εκ των προτέρων δυνατό, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα των

ληπτέων µέτρων, η ακρόαση αυτή πρέπει να πραγµατοποιείται, σε εύθετο χρόνο, µετά τη θέση σε

εφαρµογή του µέτρου.

Στα µέτρα που επιβάλλουν την απόσυρση ενός προϊόντος ή την ανάκλησή του λαµβάνεται υπόψη η

ανάγκη να παροτρύνονται οι διανοµείς, οι χρήστες και οι καταναλωτές να συµβάλλουν στην

υλοποίηση των µέτρων αυτών.

2. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι τα µέτρα που λαµβάνονται από τις αρµόδιες αρχές και

συνεπάγονται περιορισµούς ως προς τη διάθεση ενός προϊόντος ή επιβάλλουν την απόσυρση ή

ανάκλησή του, είναι δυνατόν να προσβληθούν ενώπιον των αρµόδιων δικαστηρίων.

3. Οι αποφάσεις που λαµβάνονται δυνάµει της παρούσας οδηγίας µε τις οποίες περιορίζεται η

διάθεση ενός προϊόντος στην αγορά ή επιβάλλεται η απόσυρσή του ή η ανάκλησή του δεν

προδικάζουν επ' ουδενί την εκτίµηση της ευθύνης του αποδέκτη της οικείας απόφασης, από την

άποψη των εφαρµοστέων διατάξεων του εθνικού ποινικού δικαίου.
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Άρθρο 19

1. Η Επιτροπή µπορεί να υποβάλλει στην επιτροπή του άρθρου 15 κάθε ζήτηµα εφαρµογής της

παρούσας οδηγίας, ιδίως τα θέµατα ελέγχου και επίβλεψης της αγοράς.

2. Ανά τρία χρόνια, αρχής γενοµένης από                    *, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο έκθεση για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας.

Η έκθεση περιλαµβάνει ειδικότερα πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια των καταναλωτικών

προϊόντων, ιδίως σχετικά µε την βελτίωση της ανιχνευσιµότητας των προϊόντων, τη λειτουργία των

µηχανισµών παρακολούθησης της αγοράς, τις εργασίες τυποποίησης, τη λειτουργία του RAPEX

και τα κοινοτικά µέτρα που λαµβάνονται δυνάµει του άρθρου 13. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή

διεξάγει πρόσφορες αξιολογήσεις, ιδιαίτερα των προσεγγίσεων, συστηµάτων και πρακτικών που

εφαρµόζονται στα κράτη µέλη, υπό το πρίσµα των απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας και των

άλλων διατάξεων της κοινοτικής νοµοθεσίας περί ασφάλειας των προϊόντων. Τα κράτη µέλη

παρέχουν στην Επιτροπή κάθε αναγκαία συνδροµή και ενηµέρωση για τη διενέργεια των

αξιολογήσεων και την προετοιµασία των εκθέσεων.

Άρθρο 20

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές

διατάξεις για να συµµορφωθούν προς την παρούσα οδηγία από                   *. Πληροφορούν αµέσως

την Επιτροπή σχετικά.

                                                
* 2 έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή

συνοδεύονται από παρόµοια αναφορά κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµέρειες της

αναφοράς αυτής θεσπίζονται από τα κράτη µέλη.

2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου

που θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία

Άρθρο 21

Η οδηγία 92/59/ΕΟΚ καταργείται από              *, χωρίς να θίγονται οι υποχρεώσεις των κρατών

µελών σχετικά µε την προθεσµία µεταφοράς στο εσωτερικό δίκαιο και θέσης σε εφαρµογή της εν

λόγω οδηγίας, η οποία  αναφέρεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ.

Οι αναφορές στην οδηγία 92/59/ΕΚ λογίζονται ως αναφορές στην παρούσα οδηγία και

ερµηνεύονται σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοιχίας που περιέχεται στο Παράρτηµα ΙV.

Άρθρο 22

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

                                                
* 2 έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 23

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Η Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

_____________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΠΟΥ ∆ΕΝ ΤΗΡΟΥΝ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ∆ΙΑΝΟΜΕΙΣ

ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟ∆ΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

1. Οι πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 5 παράγραφος 3 ή, ενδεχοµένως, από

συγκεκριµένες προδιαγραφές της κοινοτικής νοµοθεσίας που αφορά το εξεταζόµενο προϊόν,

κοινοποιούνται στις ορισθείσες αρµόδιες αρχές στα κράτη µέλη όπου τα εν λόγω προϊόντα

τίθενται ή έχουν τεθεί σε εµπορία ή προµηθεύονται µε άλλον τρόπο στους καταναλωτές.

2. Η Επιτροπή, επικουρούµενη από την επιτροπή του άρθρου 15, καθορίζει το περιεχόµενο και

συντάσσει το τυποποιηµένο έγγραφο των κοινοποιήσεων που προβλέπονται στο παρόν

Παράρτηµα και µεριµνά ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσµατικότητα και η καλή

λειτουργία του συστήµατος. Πιο συγκεκριµένα προτείνει, ενδεχοµένως υπό µορφή οδηγού,

απλά και σαφή κριτήρια για τον καθορισµό των ειδικών προϋποθέσεων, ιδίως εκείνων που

αφορούν µεµονωµένα προϊόντα ή περιστάσεις, η κοινοποίηση των οποίων δεν αφορά το

παρόν Παράρτηµα.
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3. Σε περίπτωση σοβαρών κινδύνων, οι πληροφορίες αυτές περιέχουν τουλάχιστον :

α) τις πληροφορίες που επιτρέπουν ακριβή εντοπισµό του προϊόντος ή παρτίδας

προϊόντων,

β) πλήρη περιγραφή του κινδύνου που ενέχουν τα οικεία προϊόντα,

γ) όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες προς ανίχνευση του προϊόντος,

δ) περιγραφή της δράσης που έχει αναληφθεί µε σκοπό την πρόληψη των κινδύνων για

τους καταναλωτές.

____________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ

RAPEX ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1. Το RAPEX καλύπτει τα προϊόντα, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο α), που

παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών.

Τα φαρµακευτικά προϊόντα, τα οποία διέπονται από τις οδηγίες 75/319/ΕΟΚ 1 και

81/851/ΕΟΚ 2, εξαιρούνται του RAPEX.

2. Το RAPEX αποσκοπεί κυρίως στην ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών σε περίπτωση σοβαρού

κινδύνου. Οι κατευθυντήριες γραµµές που αναφέρονται στο σηµείο 8 καθορίζουν

συγκεκριµένα κριτήρια για τον εντοπισµό των σοβαρών κινδύνων.

3. Το κράτος µέλος που προβαίνει στην κοινοποίηση βάσει του άρθρου 12, προσκοµίζει όλες τις

πληροφορίες που διαθέτει. Συγκεκριµένα, η κοινοποίηση περιέχει τις πληροφορίες που

ορίζουν οι κατευθυντήριες γραµµές που αναφέρονται στο σηµείο 8, και τουλάχιστον :

α) τις πληροφορίες για την αναγνώριση του προϊόντος,

β) περιγραφή του ενδεχόµενου κινδύνου, συµπεριλαµβανοµένης και µιας σύνοψης των

αποτελεσµάτων τυχόν δοκιµών /αναλύσεων και των πορισµάτων τους, που συµβάλλουν

στην εκτίµηση του µεγέθους του κινδύνου,

                                                
1 ΕΕ L 147 της 9.6.1975, σ. 13. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία

2000/38/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 139 της 10.6.2000, σ. 28).
2 ΕΕ L 317 της 6.11.1981, σ. 1. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία

2000/37/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 139 της 10.6.2000, σ. 25).
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γ) τη φύση και διάρκεια των µέτρων ή των δράσεων που έχουν αναληφθεί ή αποφασιστεί,

αν υπάρχουν,

δ) πληροφορίες για τα εµπορικά κυκλώµατα και τη διανοµή του προϊόντος, ιδίως για τις

χώρες προορισµού.

Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να διαβιβάζονται µε χρήση του ειδικού τυποποιηµένου έντυπου

κοινοποίησης και µε τα µέσα που ορίζονται στις κατευθυντήριες γραµµές που αναφέρονται

στο σηµείο 8.

Όταν το µέτρο που κοινοποιείται σύµφωνα µε τα άρθρα 11 και 12 επιδιώκει τον περιορισµό

της εµπορίας ή της χρήσης κάποιας χηµικής ουσίας ή παρασκευάσµατος, τα κράτη µέλη

προσκοµίζουν το συντοµότερο δυνατό είτε µια σύνοψη είτε τα στοιχεία αναφοράς των

αντίστοιχων δεδοµένων που σχετίζονται µε την υπό εξέταση ουσία ή παρασκεύασµα και τα

γνωστά και διαθέσιµα υποκατάστατά του, όταν οι πληροφορίες αυτές υπάρχουν.

Γνωστοποιούν επίσης τις αναµενόµενες συνέπειες του µέτρου στην υγεία και την ασφάλεια

των καταναλωτών σε συνδυασµό µε την εκτίµηση του κινδύνου που πρέπει να διενεργηθεί

σύµφωνα µε τις γενικές αρχές για την αξιολόγηση κινδύνου των χηµικών ουσιών όπως

αναφέρονται στο άρθρο 10, παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 793/1993 1 για τις

υπάρχουσες ουσίες και στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ 2 για τις νέες

ουσίες. Οι κατευθυντήριες γραµµές που αναφέρονται στο σηµείο 8 ορίζουν τις λεπτοµέρειες

και διαδικασίες για τις πληροφορίες που απαιτούνται για το σκοπό αυτό.

                                                
1 ΕΕ L 84 της 5.4.1993, σ. 1.
2 ΕΕ 196 της 16.8.1967, σ. 1. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 2000/33/ΕΚ

της Επιτροπής (ΕΕ L 136 της 8.6.2000, σ. 90).
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4. Όταν ένα κράτος µέλος έχει ενηµερώσει την Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 12,

παράγραφος 1, τρίτο εδάφιο, σχετικά µε κάποιο σοβαρό κίνδυνο, πριν αποφασίσει την

έγκριση µέτρων, ενηµερώνει την Επιτροπή, εντός 45 ηµερών, εάν επιβεβαιώνει ή τροποποιεί

τη συγκεκριµένη πληροφορία.

5. Η Επιτροπή ελέγχει, το συντοµότερο δυνατό, τη συµµόρφωση των πληροφοριών που

λαµβάνει στα πλαίσια του RAPEX, µε τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας και, εάν το κρίνει

απαραίτητο και προκειµένου να αξιολογήσει την ασφάλεια των προϊόντων, δύναται να

ερευνήσει µε δική της πρωτοβουλία. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη µέλη δίδουν στην

Επιτροπή, στο µέτρο του δυνατού, τις απαιτούµενες πληροφορίες.

6. Τα λοιπά κράτη µέλη καλούνται, µόλις παραλαµβάνουν µια κοινοποίηση δυνάµει του άρθρου

12, να ενηµερώνουν την Επιτροπή, το αργότερο µέσα στην περίοδο που ορίζεται στις

κατευθυντήριες γραµµές που αναφέρονται στο σηµείο 8, σχετικά µε τα ακόλουθα:

α) αν το προϊόν έχει διατεθεί στην επικράτειά τους,

β) τα τυχόν µέτρα που λαµβάνουν σχετικά µε το συγκεκριµένο προϊόν λαµβανοµένης

υπόψη της ιδιαίτερης κατάστασής τους, αναφέροντας τους λόγους, όπως π.χ. τη

διαφορετική εκτίµηση του κινδύνου ή οποιαδήποτε άλλη περίσταση που αιτιολογεί την

απόφασή τους, ιδίως δε την απουσία µέτρων ή παρακολούθησης,

γ) κάθε χρήσιµη συµπληρωµατική πληροφορία που έχουν λάβει σχετικά µε τον

συγκεκριµένο κίνδυνο, συµπεριλαµβανοµένων και των αποτελεσµάτων τυχόν δοκιµών

ή αναλύσεων,
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Οι κατευθυντήριες γραµµές που αναφέρονται στο σηµείο 8 προτείνουν συγκεκριµένα

κριτήρια κοινοποίησης των µέτρων η εµβέλεια των οποίων περιορίζεται στην εθνική

επικράτεια και τον τρόπο αντιµετώπισης των κοινοποιήσεων που αφορούν κινδύνους οι

οποίοι σύµφωνα µε το κοινοποιούν κράτος µέλος δεν εκτείνονται πέραν της επικράτειάς του.

7. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν πάραυτα την Επιτροπή για κάθε τροποποίηση ή άρση των

εν λόγω µέτρων ή ενεργειών.

8. Η Επιτροπή εκπονεί και ενηµερώνει τακτικά µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο

15, παράγραφος 3, τις κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τη διαχείριση του RAPEX από την

Επιτροπή και τα κράτη µέλη.

9. Η Επιτροπή δύναται να ενηµερώνει τα εθνικά σηµεία επαφής σχετικά µε προϊόντα που

παρουσιάζουν σοβαρούς κινδύνους και εισάγονται ή εξάγονται από την Κοινότητα και τον

Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο.

10. Η ευθύνη για τις παρεχόµενες πληροφορίες ανήκει στο κοινοποιούν κράτος µέλος.

11. Η Επιτροπή εξασφαλίζει την ορθή λειτουργία του συστήµατος, προβαίνοντας ιδίως στην

ταξινόµηση και ευρετηρίαση των κοινοποιήσεων ανάλογα µε το βαθµό επείγοντος. Οι

λεπτοµέρειες καθορίζονται από τις κατευθυντήριες γραµµές σύµφωνα µε το σηµείο 8.

__________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ

(ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 21, ΠΡΩΤΟ Ε∆ΑΦΙΟ)

Οδηγία Προθεσµία µεταφοράς στο εσωτερικό δίκαιο Προθεσµία θέσης σε εφαρµογή

οδηγία 92/59/ΕΟΚ 29 Ιουνίου 1994 29 Ιουνίου 1994

___________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ

(ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 21, ∆ΕΥΤΕΡΟ Ε∆ΑΦΙΟ)

Αριθ. του άρθρου
στην παρούσα
οδηγία

Αριθ. του άρθρου
στην οδηγία
92/59/ΕΟΚ

1 1
2 2
3 4
4 --
5 3
6 5
7 5 παρ. 2
8 6
9 --
10 --
11 7
12 8
13 9

14 + 15 10
16 12
17 13
18 14
19 15
20 17
21 18
22 19

--
Παράρτηµα Ι --
Παράρτηµα ΙΙ Παράρτηµα
Παράρτηµα ΙΙΙ --
Παράρτηµα IV --

_________________
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στις 17 Μαΐου 2000 η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, βασισµένη στο

άρθρο 95 της Συνθήκης 1.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωµοδότησε στις 15 Νοεµβρίου 2000 2.

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή γνωµοδότησε στις 20 Σεπτεµβρίου 2000 3.

Στις 12 Φεβρουαρίου 2001, το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή του θέση σύµφωνα µε το

άρθρο 251 της Συνθήκης.

II. ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της οδηγίας είναι η αναδιατύπωση της οδηγίας 92/59/ΕΟΚ της 29ης Ιουνίου 1992 για

τη γενική ασφάλεια των προϊόντων. Εισάγει σαφέστερους και αποτελεσµατικότερους

κανόνες που προορίζονται να εξασφαλίσουν ότι τα προϊόντα που διατίθενται στο εµπόριο

είναι ασφαλή.

                                                
1 ΕΕ C 337 Ε, της 28.11.2000, σελ. 109.
2 ΕΕ C
3 ΕΕ C 367 της 20.12.2000, σελ. 34.
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Βασικά χαρακτηριστικά της αναθεώρησης είναι η αύξηση της διαφάνειας, η πλέον δραστήρια

επιτήρηση της αγοράς, η στενότερη συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών, ο καλύτερος

καθορισµός των ευθυνών των παραγωγών και των διανοµέων, ενισχυµένα κριτήρια για την

αξιολόγηση της ασφάλειας των προϊόντων και αποτελεσµατικότεροι κανόνες για την

απόσυρση επικινδύνων προϊόντων από την αγορά και την απαγόρευση εξαγωγής τους εφόσον

έχουν απαγορευθεί στο επίπεδο της ΕΕ. Η πρόταση προβλέπει επίσης την ενίσχυση της

λειτουργίας του Κοινοτικού Συστήµατος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX).

III. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Το κείµενο της κοινής θέσης αποτελεί ισορροπηµένη επιλογή µεταξύ της ανάγκης,

αφενός να εξασφαλισθεί ότι τα προϊόντα που διατίθενται στο εµπόριο είναι ασφαλή, και

αφετέρου να εξασφαλισθεί, όσον αφορά τις πρακτικές επιπτώσεις, η δυνατότητα

υλοποίησης και η αποτελεσµατικότητα.

Η Επιτροπή δέχτηκε την κοινή θέση για την οποία συµφώνησε το Συµβούλιο.

2. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Το Συµβούλιο ενέκρινε πλήρως ή εν µέρει ή ως προς την ουσία, 21 από τις 30

τροπολογίες που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ειδικότερα το Συµβούλιο :

α) ενέκρινε πλήρως 6 τροπολογίες : αριθ. 5, 10, 12, 17, 20 (µε µικρή αναδιατύπωση)

και 25,
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β) εισήγαγε στην κοινή του θέση 15 τροπολογίες εν µέρει ως ή προς την ουσία ως

εξής :

Τροπολογίες αριθ. 1, 8, 18 για φιλανθρωπικά καταστήµατα και λαϊκές αγορές : η

αιτιολογική σκέψη αριθ. 19 διευκρινίζει τώρα ότι στα πλαίσια των

φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων µπορεί να µην είναι δυνατόν να δοθούν

πληροφορίες για την προέλευση του προϊόντος και τους ενδεχόµενους κινδύνους

του. Σε σχέση µε το άρθρο 5, η αιτιολογική αυτή σκέψη εξηγεί επίσης ότι η

γενική υποχρέωση των διανοµέων να εξασφαλίζουν τη συµµόρφωση µε τις

ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλείας εφαρµόζεται µόνο κατ� αναλογία προς τις

αντίστοιχες ευθύνες τους.

Η τροπολογία αριθ. 2 σχετικά µε τη διαφάνεια εισάγεται (µε µικρή

αναδιατύπωση) στην αιτιολογική σκέψη αριθ. 13. Ωστόσο, διατηρείται η

αναφορά στην εµπιστευτικότητα, δεδοµένου ότι δεν είναι ασύµβατη µε την

ανάγκη διαφάνειας.

Η τροπολογία αριθ. 3 λαµβάνεται εν µέρει υπόψη µέσω της αναδιατύπωσης της

αιτιολογικής σκέψης 20, αν και το Συµβούλιο, το οποίο υποστηρίζει την αρχή να

προλαµβάνεται η επιβολή υπερβολικών επιβαρύνσεων στους οικονοµικούς

φορείς και αρχές, δεν απάλειψε εντελώς τη διατύπωση αυτή όπως προτείνει η

τροπολογία.

Η τροπολογία αριθ. 6 για ενδεχόµενη µελλοντική δράση στον τοµέα της

ασφάλειας των υπηρεσιών : η φροντίδα αυτή αντανακλάται πλήρως σε δήλωση

που θα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα όπου η Επιτροπή δηλώνει την

πρόθεσή της να εντοπίσει τις απαιτήσεις, τις δυνατότητες και τις προτεραιότητες

που αφορούν την κοινοτική δράση για την ασφάλεια των υπηρεσιών και την

ευθύνη των παρόχων υπηρεσιών και να υποβάλει κατάλληλες σχετικές προτάσεις.
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Η τροπολογία αριθ. 7 για τη διευκρίνιση του σκοπού ενσωµατώθηκε στο άρθρο 1

παρ. 2 το οποίο καθίσταται αναλυτικότερο όσον αφορά το σηµείο αυτό.

Η τροπολογία αριθ. 42 που ζητά στον ορισµό του «ασφαλούς προϊόντος» να γίνει

αναφορά στην εγκατάσταση και τη συντήρηση (άρθρο 2(β)) καλύπτεται ως προς

την ουσία.

Η τροπολογία αριθ. 13 για την αναφορά στην αρχή της προφύλαξης στο άρθρο 3

ενσωµατώθηκε στην αιτιολογική σκέψη αριθ. 1 η οποία θα αναφέρει τώρα ρητώς

την αρχή αυτή.

Οι τροπολογίες αριθ. 15 και 26 για την ανάγκη να ζητείται η γνώµη της

Συµβουλευτικής Επιτροπής καλύπτεται ως προς την ουσία από τη νέα διατύπωση

των άρθρων 4 (Ευρωπαϊκά πρότυπα), 14 και 15 (Επιτροπολογία), ενώ το

Συµβούλιο επιθυµεί διαδικασία Ρυθµιστικής Επιτροπής αντί Συµβουλευτικής.

Η τροπολογία αριθ. 21 για την απόσυρση και ανάκληση των προϊόντων που ήδη

διατίθενται στην αγορά ενσωµατώθηκε ως προς το πρώτο µέρος της. Το δεύτερο

µέρος της τροπολογίας δεν ελήφθη υπόψη δεδοµένου ότι είναι ασυµβίβαστο µε

την επιδίωξη της οδηγίας να ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να αναλαµβάνουν

πρωτοβουλία για τη λήψη προληπτικών µέτρων.

Η τροπολογία αριθ. 22 για την ενηµέρωση των εθνικών αρχών για τα µη

υποχρεωτικά µέτρα που λαµβάνονται από τους παραγωγούς και τους διανοµείς

ενσωµατώθηκε ως προς την ουσία στο άρθρο 5 παρ. 3.

Η τροπολογία αριθ. 23 για την αποζηµίωση σε περίπτωση ζηµιών : η αρχή της

αποζηµίωσης περιλήφθηκε στην αιτιολογική σκέψη αριθ. 18, λαµβάνοντας υπόψη

ότι το άρθρο 17 εξασφαλίζει ότι η οδηγία εφαρµόζεται µε επιφύλαξη της οδηγίας

85/374/ΕΟΚ σχετικά µε την ευθύνη λόγω ελαττωµατικών προϊόντων.
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Η τροπολογία αριθ. 27 για την πρόσβαση σε πληροφορίες για τους κινδύνους

περιλήφθηκε εν µέρει στο άρθρο 16, ενώ αναφέρεται επίσης η ανάγκη για

περιορισµούς στην περίπτωση δραστηριοτήτων ελέγχου και έρευνας. Ο

καθορισµός των οικείων κινδύνων που θα πρέπει «να είναι εξακριβωµένοι

σύµφωνα µε όσα προβλέπει η παρούσα οδηγία» θεωρείται πολύ περιοριστικός και

δεν ενσωµατώθηκε στο κείµενο.

γ) δεν περιέλαβε 9 τροπολογίες (αριθ. 4, 11, 14, 16, 19, 24, 28, 29 και 37) στην

κοινή θέση : το Συµβούλιο ακολούθησε ως προς το σηµείο αυτό τα επιχειρήµατα

της Επιτροπής η οποία δεν δέχθηκε τις τροπολογίες αυτές.

3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΓΑΓΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 2 (Ορισµοί) : ο ορισµός του «προϊόντος» και των «ασφαλών προϊόντων»

τροποποιήθηκε προκειµένου να διευκρινισθεί καλύτερα ο σκοπός της οδηγίας,

ειδικότερα σε σχέση µε προϊόντα που παρέχονται στα πλαίσια υπηρεσιών.

Εισήχθησαν επίσης συµπληρωµατικοί ορισµοί του «σοβαρού κινδύνου» και της

«απόσυρσης» προκειµένου να βελτιωθεί η σαφήνεια του κειµένου.

Άρθρο 3 (Γενική υποχρέωση ασφαλείας και κριτήρια αξιολόγησης της συµµόρφωσης) :

η παρουσίαση του άρθρου αυτού µεταβλήθηκε, χωρίς τροποποίηση της αρχικής

πρότασης ως προς την ουσία.

Άρθρο 4 (Ευρωπαϊκά πρότυπα) : για την εκπόνηση των Ευρωπαϊκών προτύπων που

αναφέρονται στην παρούσα οδηγία θεσπίζεται διαδικασία σε τρεις φάσεις, σύµφωνα µε

τη διαδικασία της Ρυθµιστικής Επιτροπής.
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Άρθρο 5 (Άλλες υποχρεώσεις παραγωγών και διανοµέων) : η παρουσίαση του άρθρου

τροποποιήθηκε και προστέθηκαν διατάξεις που αποσκοπούν να ενθαρρύνουν τους

παραγωγούς και τους διανοµείς να διαδραµατίσουν πλέον προβλεπτικό ρόλο,

περιλαµβανοµένης της ενδεχόµενης χρήσης κωδίκων καλής συµπεριφοράς.

Άρθρο 8 (Ειδικές υποχρεώσεις και αρµοδιότητες των κρατών µελών) : οι τροποποιήσεις

του άρθρου αυτού αποσκοπούν στην επίτευξη καλύτερου συνδυασµού µεταξύ των

δράσεων που αναλαµβάνονται και του τύπου και του βαθµού του κινδύνου που

παρουσιάζει το προϊόν. Ο προληπτικός ρόλος των παραγωγών και των διανοµέων

ενθαρρύνεται όπως και στο άρθρο 5.

Άρθρο 11 (Ανταλλαγές πληροφοριών) : Προκειµένου να αποφευχθεί η υπερφόρτωση

του συστήµατος ανταλλαγής πληροφοριών, οι τροποποιήσεις του άρθρου αυτού

αποσκοπούν στον καλύτερο καθορισµό του πεδίου εφαρµογής των κοινοποιήσεων οι

οποίες πρέπει να γίνονται από τα κράτη µέλη προς την Επιτροπή για τα περιοριστικά

µέτρα που λαµβάνουν για λόγους πλην εκείνων που αφορούν τους σοβαρούς κινδύνους

που απαιτούν ταχεία επέµβαση, και ειδικότερα εκείνους που αφορούν καθαρά τοπικά

γεγονότα.

Άρθρο 12 (Κοινοτικό Σύστηµα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών - RAPEX) :

καθιέρωση της υποχρέωσης των κρατών µελών να κοινοποιούν στην Επιτροπή σε

περίπτωση σοβαρών κινδύνων και τα µέτρα µη υποχρεωτικού χαρακτήρα που

λαµβάνονται από τους παραγωγούς και τους διανοµείς.

Άρθρο 13 (Καταστάσεις ταχείας επέµβασης) : εισάγονται δύο κύριες αλλαγές :

(1) ενισχύεται η διαδικασία διαβούλευσης πριν από την οποία η Επιτροπή µπορεί να

ζητήσει τα κράτη µέλη να λάβουν περιοριστικά µέτρα για προϊόντα που θέτουν

σοβαρούς κινδύνους,

(2) διατηρείται κατ� αρχήν η απαγόρευση της εξαγωγής για προϊόντα για τα οποία τα

κράτη µέλη έχουν ζητήσει να ληφθούν περιοριστικά µέτρα, αλλά µία διαφορετική

απόφαση µπορεί να λαµβάνεται κατά περίπτωση.

Άρθρα 14 και 15 (∆ιαδικασίες επιτροπής) προσαρµόστηκαν στους νέους κανόνες της

Επιτροπολογίας.

________________________





ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Bρυξέλλες, 14.2.2001
SEC(2001) 244τελικό

2000/0073(COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251,παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ Ο∆ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
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1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ

– Έκδοση της πρότασης από την Επιτροπή COM(2000)139 – 2000/0731(COD):
29Μαΐου 20001.

– ∆ιαβίβαση της πρότασης στο Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο: 17Μαΐου 2000.

– Γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής: 20Σεπτεµβρίου 20002.

– Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση: 15 Νοεµβρίου

20003.

– Ηµεροµηνία της πολιτικής συµφωνίας: 30Νοεµβρίου 2000 (οµοφωνία).

– Ηµεροµηνία διαβίβασης της τροποποιηµένης πρότασης 2000: 2Φεβρουαρίου
20014.

– Επίσηµη έκδοση της κοινής θέσης του Συµβουλίου: 12Φεβρουαρίου 20015.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Επιτροπή εξέδωσε στις 29 Μαρτίου 2000πρόταση οδηγίας για την αναθεώρηση
της οδηγίας 92/59/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1992, για την γενική
ασφάλεια των προϊόντων

6. Η πρόταση αυτή εισάγει σαφέστερους και
αποτελεσµατικότερους κανόνες, έτσι ώστε να διατίθενται στην αγορά µόνον ασφαλή
προϊόντα.

Στόχος της παρούσας ανακοίνωσης είναι να πληροφορήσει το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο σχετικά µε τη γνώµη της Επιτροπής για την κοινή θέση του
Συµβουλίου. Αυτή η κοινή θέση εκδόθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2001. Η
τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής µετά την πρώτη ανάγνωση από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 15 Νοεµβρίου 2000 παρουσιάσθηκε στις 2
Φεβρουαρίου 2001.

3. ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗΘΕΣΗ

3.1. Γενικές παρατηρήσεις

Η Επιτροπή διαπιστώνει µε ικανοποίηση ότι η κοινή θέση του Συµβουλίου

ακολουθεί σε γενικές γραµµές την ουσία και το πνεύµα της πρότασης της Επιτροπής.

Σηµειώνει ότι το Συµβούλιο συµµερίζεται τον κεντρικό στόχο της πρότασης ο

οποίος συνίσταται στην ενίσχυση της ασφάλειας των καταναλωτών µέσω αυξηµένης

1 COM(2000) 139τελικό/2 - 2000/0073 (COD)της 15ης Ιουνίου 2000.
2

ΟΚΕ 2000/1008της 20ής Σεπτεµβρίου 2000.
3 A5/2000/0309.
4 COM(2001) 63τελικό της 2ας Φεβρουαρίου 2001.
5 ….
6

ΕΕ L 228 της 11/08/1992σ. 0024 - 0032.
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διαφάνειας, πιο δραστήριας εποπτείας των αγορών, ενισχυµένης συνεργασίας µεταξύ
των κρατών µελών και καλύτερα καθορισµένης ευθύνης των παραγωγών και των

διανοµέων, ενισχυµένων κριτηρίων αξιολόγησης της ασφάλειας των προϊόντων και
αποτελεσµατικότερων κανόνων για την απόσυρση από την αγορά σε όλη την

Κοινότητα των επισφαλών προϊόντων που ενέχουν σοβαρούς κινδύνους και για την
απαγόρευση της εξαγωγής τέτοιων προϊόντων σε κοινοτικό επίπεδο. Η πρόταση

ενισχύει επίσης τη λειτουργία του κοινοτικού συστήµατος ταχέως συναγερµού
(RAPEX).

3.2. Συνυπολογισµός των τροπολογιών που πρότεινε το Κοινοβούλιο σε πρώτη
ανάγνωση

Η κοινή θέση του Συµβουλίου λαµβάνει υπόψη τα θεµελιώδη σηµεία της
τροποποιηµένης πρότασης που εξέδωσε η Επιτροπή κατόπιν γνώµης που εξέφρασε

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση. Η Επιτροπή διαπιστώνει µε
ικανοποίηση ότι η κοινή θέση λαµβάνει υπόψη της, σε ευρεία κλίµακα, τις

τροπολογίες που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έλαβε υπόψη η Επιτροπή,
κυρίως όσον αφορά:

– την υποβολή εκ µέρους της Επιτροπής σε τακτική βάση εκθέσεων σχετικά µε
την εφαρµογή της οδηγίας·

– τη διασάφηση του πεδίου εφαρµογής της οδηγίας σε σχέση µε τις ειδικές
οδηγίες·

– τη µνεία στον ορισµό του "ασφαλούς προϊόντος" της εγκατάστασης και της
συντήρησης µεταξύ των στοιχείων που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη·

– τη διασάφηση της εµβέλειας των διατάξεων που αφορούν την ανάκληση
προϊόντων και δεν αποβλέπουν στην αποζηµίωση των καταναλωτών·

– τη διαβούλευση της Επιτροπής µε την επιτροπή την αρµόδια επί του
αντικειµένου της οδηγίας κατά την καθιέρωση στόχων των εντολών

τυποποίησης· µε το σκοπό αυτό εισάχθηκε µια κανονιστική διαδικασία ενώ
διατηρήθηκε η συµβουλευτική διαδικασία για την κατάρτιση των εντολών·

– τη βελτίωση των µέσων ανίχνευσης της προέλευσης των καταναλωτικών
προϊόντων·

– την εισαγωγή ακριβέστερων απαιτήσεων, οι οποίες να καλύπτουν και τις
γλώσσες που πρέπει να χρησιµοποιούνται, για να καταστούν σαφέστερες και πιο
κατανοητές από τους καταναλωτές οι προειδοποιήσεις που αφορούν τους
κινδύνους τους οποίους ενδέχεται να ενέχουν ορισµένα προϊόντα·

– τη συνεργασία µεταξύ αρµόδιων αρχών και παραγωγών και διανοµέων στις
δραστηριότητες απόσυρσης και ανάκλησης επικίνδυνων προϊόντων·

– την πληροφόρηση των εθνικών αρχών σχετικά µε τα εκούσια µέτρα που
λαµβάνονται από τους παραγωγούς και τους διανοµείς·

– το άνοιγµα του συστήµατος RAPEX στις υποψήφιες χώρες, στις τρίτες χώρες
και στις διεθνείς οργανώσεις υπό τους όρους που καθορίζονται στις συνθήκες

µεταξύ της ΕΚ και των χωρών και οργανώσεων αυτής·
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– τη µνεία των απαιτήσεων διαφάνειας που συµπεριλήφθη όσον αφορά την
πρόσβαση στις πληροφορίες.

3.3. Σηµεία σύγκλισης µεταξύ της κοινής θέσης και της πρότασης της Επιτροπής

Η κοινή θέση και η πρόταση της Επιτροπής συγκλίνουν ως προς τα ουσιώδη σηµεία.

Η Επιτροπή λαµβάνει σαφώς υπόψη ορισµένες τροποποιήσεις τις οποίες επέφερε το
Συµβούλιο και οι οποίες έχουν χαρακτήρα διασάφησης ή διευκρίνισης, κυρίως όσον
αφορά:

– την πρόληψη των υπερβολικών βαρών για τους παραγωγούς και τους διανοµείς

κατά την εκπλήρωση των νέων υποχρεώσεων πληροφόρησης και συνεργασίας·

– τη σκοπιµότητα µιας διαφοροποιηµένης µεταχείρισης όσον αφορά την ασφάλεια

των υπηρεσιών·

– τη µνεία της αρχής της πρόληψης στις αιτιολογικές σκέψεις της οδηγίας·

– την ενθάρρυνση των εκούσιων πρωτοβουλιών και ενεργειών των παραγωγών
και των διανοµέων·

– τη λειτουργία δικτύου των αρχών των αρµόδιων για την ασφάλεια των
προϊόντων·

– την πρόσβαση των καταναλωτών στην πληροφόρηση και στη διάθεση
πληροφοριών σχετικά µε τους κινδύνους.

– τη διασάφηση της ερµηνείας που πρέπει να δίδεται στις διατάξεις αυτής της
οδηγίας όσον αφορά τις φιλανθρωπικές δραστηριότητες και τις υπαίθριες

αγορές·

Όσον αφορά το τελευταίο σηµείο, τις φιλανθρωπικές δραστηριότητες, η Επιτροπή
δήλωσε κατά τη συνεδρίαση του Συµβουλίου της 30ής Νοεµβρίου 2000 ότι η
αιτιολογική σκέψη 19 της κοινής θέσης διασαφεί την έννοια που πρέπει να δίδεται
στην υποχρέωση των διανοµέων να παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε την
προέλευση των προϊόντων. ∆ιευκρίνισε ότι, σύµφωνα µε αυτές τις αιτιολογικές

σκέψεις, δεν θα επιβληθούν στα φιλανθρωπικά καταστήµατα δυσανάλογα βάρη,
ασυµβίβαστα µε την φύση των δραστηριοτήτων τους.

3.4. Οι σηµαντικότερες καινοτοµίες που εισήγαγε το Συµβούλιο

Το Συµβούλιο εισήγαγε ορισµένες τροποποιήσεις στην πρόταση οδηγίας της
Επιτροπής. Η Επιτροπή δέχθηκε αυτές τις αλλαγές. Αυτές οι τροποποιήσεις

αποβλέπουν στην καθιέρωση µιας ισορροπίας µεταξύ της ανάγκης εξασφάλισης,
αφενός, της ασφάλειας των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά και, αφετέρου,
της δυνατότητας εφαρµογής και της αποτελεσµατικότητας των προτεινόµενων
µέτρων.

Αυτές οι αλλαγές αφορούν:
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– τους ορισµούς των όρων "προϊόν" και "ασφαλές προϊόν" οι οποίοι
τροποποιήθηκαν, έτσι ώστε να διευκρινίζεται καλύτερα το πεδίο εφαρµογής της
οδηγίας· συµπληρωµατικοί ορισµοί σχετικά µε τους όρους "σοβαρός κίνδυνος"
και "απόσυρση" εισάχθηκαν για να βελτιωθεί η σαφήνεια του κειµένου·

– την παρουσίαση της γενικής υποχρέωσης ασφάλειας και των κριτηρίων
αξιολόγησης της συµµόρφωσης των προϊόντων που τροποποιήθηκε χωρίς να

αλλάξει η αρχική πρόταση ως προς την ουσία·

– µια διαδικασία σε τρεις φάσεις που καθορίστηκε για την εκπόνηση ευρωπαϊκών

κανόνων προς εκτέλεση της οδηγίας· αρµόζει να σηµειωθεί ότι το Συµβούλιο
εισάγει µια διαδικασία κανονιστικής ρύθµισης για τον καθορισµό των στόχων

των κανόνων (άρθρο 4, παράγραφος 1, σηµείο α), καθώς και για τις αποφάσεις
σχετικά µε την προσαρµογή των κανόνων περί της γενικής υποχρέωσης

ασφάλειας (άρθρο 4, παράγραφος 2, τελευταίο εδάφιο) ενώ η Επιτροπή είχε
προτείνει τη διαβούλευση µε την επιτροπή του άρθρου 5 της οδηγίας 98/34/ΕΚ
όσον αφορά την κατάρτιση εντολών τυποποίησης και τη δηµοσίευση
παραποµπών σε κανόνες·

– την προώθηση ενός πιο δραστήριου ρόλου των παραγωγών και των διανοµέων·

– την κατάρτιση σαφέστερης έκθεσης σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να λάβουν

οι εθνικές αρχές και το είδος/επίπεδο του κινδύνου που παρουσιάζει το προϊόν·

– τη διασάφηση των κριτηρίων κοινοποίησης των µέτρων που λαµβάνουν τα

κράτη µέλη, κυρίως εκείνων που αφορούν καθαρά τοπικά περιστατικά·

– την εισαγωγή της υποχρέωσης για τα κράτη µέλη να κοινοποιούν τις εκούσιες

ενέργειες που αναλαµβάνουν οι παραγωγοί και οι διανοµείς·

– τη διαβούλευση µε τα κράτη µέλη και, ενδεχοµένως, µε µια αρµόδια κοινοτική
επιστηµονική επιτροπή εκ µέρους της Επιτροπής πριν από την έγκριση
επειγόντων µέτρων σε κοινοτικό επίπεδο·

– την απαγόρευση της εξαγωγής από την Κοινότητα επικίνδυνων προϊόντων,
εκτός εάν, στην συγκεκριµένη περίπτωση, κατ’ εξαίρεση περιστάσεις

επιτρέπουν να αποφασιστεί διαφορετικά.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Βάσει αυτής της κοινής θέσης, η νοµοθετική διαδικασία µπορεί στο εξής να
συνεχισθεί µε τη δεύτερη ανάγνωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή

κρίνει ότι συγκεντρώνονται όλα τα ευνοϊκά στοιχεία έτσι ώστε να µπορεί να ληφθεί
µια τελική απόφαση το 2001και υποστηρίζει το κείµενο.

5. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Η Επιτροπή ζήτησε να εγγραφούν οι ακόλουθες δηλώσεις κατά την έκδοση της

κοινής θέσης:
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5.1. Οδηγός και κατευθυντήριες γραµµές

"Η Επιτροπή έχει την πρόθεση να προετοιµάσει, να δηµοσιεύσει και να ενηµερώνει
τακτικά έναν οδηγό που να αποβλέπει στην διευκόλυνση της εφαρµογής της οδηγίας
για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων όσον αφορά την εφαρµογή ορισµένων

διατάξεων αυτής της οδηγίας, σύµφωνα µε το πρώτο άρθρο, στα προϊόντα που
καλύπτονται επίσης και από άλλες κοινοτικές οδηγίες.

Η Επιτροπή προτίθεται να τελειοποιήσει αυτόν τον οδηγό πριν από την λήξη της
προθεσµίας που καθορίστηκε για τη µεταφορά της οδηγίας, µε τη βοήθεια της

συµβουλευτικής επιτροπής η οποία συστάθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 15(3) της
οδηγίας και των επιτροπών ή των κυβερνητικών εµπειρογνωµόνων των αρµόδιων

για τις διάφορες ειδικές οδηγίες. Η Επιτροπή θα αναπτύξει επίσης κριτήρια που να
αποβλέπουν στη διευκόλυνση της εφαρµογής του ορισµού του σοβαρού κινδύνου,
τα οποία θα εισαχθούν στις κατευθυντήριες γραµµές που αναφέρονται στο
παράρτηµα II, παράγραφος 8, µε τη βοήθεια της λεγόµενης συµβουλευτικής

επιτροπής."

5.2. Υπηρεσίες

"Η Επιτροπή έχει την πρόθεση να προσδιορίσει τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τις
προτεραιότητες κοινοτικής δράσης όσον αφορά την ασφάλεια των υπηρεσιών και

την ευθύνη των παρόχων υπηρεσιών και να προβεί σε κατάλληλες προτάσεις σ’
αυτόν τον τοµέα."

5.3. Λειτουργία ευρωπαϊκού δικτύου αρµόδιων αρχών

"Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων διαβούλευσης µε τα κράτη µέλη που αποβλέπουν
στην καθιέρωση και τη διευκόλυνση της λειτουργίας ευρωπαϊκού δικτύου αρµόδιων
αρχών για την ασφάλεια των προϊόντων, η Επιτροπή έχει την πρόθεση να

ακολουθήσει τις διαδικασίες και τις µεθόδους πρακτικής που εφαρµόζει συνήθως,
συµπεριλαµβανοµένης και της γλωσσικής πρακτικής, για τη λειτουργία των οµάδων
κυβερνητικών εµπειρογνωµόνων αυτής."


