
DT\664264EL.doc PE 388.498v01-00

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

23.4.2007

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
σχετικά με πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για ένα κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Εισηγήτρια: Christel Schaldemose



PE 388.498v01-00 2/5 DT\664264EL.doc

EL

Εισαγωγή

§ Η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων εντός της ενιαίας αγοράς αποτέλεσε τον
σημαντικότερο οδηγό για την ανταγωνιστικότητα και την οικονομική ανάπτυξη στην
ΕΕ. Η κοινοτική τεχνική νομοθεσία που διασφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των
προϊόντων προέβλεπε όχι μόνο δικαιότερο πεδίο δράσης για τους οικονομικούς φορείς
αλλά και υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας των προϊόντων και προστασίας των
καταναλωτών.

§ Ωστόσο, η εφαρμογή της εν λόγω τεχνικής νομοθεσίας αντιμετώπισε ορισμένες
δυσλειτουργίες. Ειδικότερα, στρέβλωση του ανταγωνισμού λόγω διαφορετικών
πρακτικών στα κράτη μέλη όσον αφορά τον καθορισμό των ελεγκτικών οργάνων για 
τη συμμόρφωση και διαφορετικές υποδομές εποπτείας της αγοράς, καθώς και έλλειψη
εμπιστοσύνης και κατανόησης της κοινοτικής σήμανσης πιστότητας.

§ Τα νομοθετικά μέτρα που περιλαμβάνονται στη δέσμη της εσωτερικής αγοράς για τα
προϊόντα που πρότεινε η Επιτροπή, αποσκοπούν στην καθιέρωση κοινού πλαισίου για
τη βελτίωση των υφισταμένων υποδομών εποπτείας και τη θέσπιση εναρμονισμένων
αναφορών για την ανάπτυξη της μελλοντικής νομοθεσίας σχετικά με την εμπορία 
προϊόντων.

§ Από τα τρία νομοθετικά μέτρα που προτείνονται στη δέσμη για την εμπορία
προϊόντων, δύο προτάσεις1 αφορούν τον εναρμονισμένο τομέα των προϊόντων, 
διασφαλίζοντας τις ίδιες ελάχιστες απαιτήσεις σε όλα τα κράτη μέλη και καλύπτοντας 
περίπου το 75% του ενδοκοινοτικού εμπορίου. Μία πρόταση2 αφορά τον μη
εναρμονισμένο τομέα προϊόντων που καλύπτει περίπου το 25% του ενδοκοινοτικού 
εμπορίου. 

§ Σχετικά με τον "εναρμονισμένο τομέα", η Επιτροπή υιοθέτησε την άποψη του
χωρισμού της πρότασης σε δύο χωριστά νομοθετικά κείμενα: 

1. Έναν κανονισμό για τη δημιουργία ενός γενικού πλαισίου που συμπληρώνει
την υφιστάμενη νομοθεσία σχετικά με την πιστοποίηση και την εποπτεία της 
αγοράς

2. Μια απόφαση που θεσπίζει τα κοινά στοιχεία της μελλοντικής νομοθεσίας για
τον εναρμονισμένο τομέα των προϊόντων, που συνοδεύεται και από 
κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της.

§ Αντικείμενο του παρόντος εγγράφου εργασίας είναι η πρόταση απόφασης του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ένα κοινό πλαίσιο εμπορίας των
προϊόντων, που συνδέει τα εναρμονισμένα νομικά κείμενα που μπορούν να 

  
1 COM (2007) 53 τελικό: πρόταση απόφασης για ένα κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων και COM (2007) 
37 τελικό: πρόταση κανονισμού για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς 
όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων. 
2 COM (2007) 36 τελικό: πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση διαδικασιών σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων 
εθνικών τεχνικών κανόνων στα προϊόντα που κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους και για 
την κατάργηση της απόφασης 3052/95/ΕΚ.
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εφαρμοστούν, ανεξαρτήτως της χρησιμοποιούμενης νομοθετικής τεχνικής (οι 
αποκαλούμενες 'παλαιά' και 'νέα' νομοθετική προσέγγιση).

§ 'Παλαιά' κατά 'Νέας' προσέγγισης: Σε ένα εναρμονισμένο χώρο, μπορούν να
χρησιμοποιηθούν δύο διαφορετικές νομοθετικές τεχνικές: 1) η 'νέα' προσέγγιση1 όπου
η κοινοτική νομοθεσία περιορίζεται στο να καθορίζει τις ουσιώδεις προϋποθέσεις όσον 
αφορά ζητήματα όπως η υγεία, η ασφάλεια, η προστασία των καταναλωτών και η 
προστασία του περιβάλλοντος. Οι τεχνικές προδιαγραφές, υπό μορφή προτύπων, 
επιτρέπουν στα προϊόντα να πληρούν τις ουσιώδεις αναγκαίες προϋποθέσεις, και 2) η 
'παλαιά' προσέγγιση σύμφωνα με την οποία η κοινοτική νομοθεσία καθορίζει όλες τις 
λεπτομερείς τεχνικές προϋποθέσεις.

§ Η νέα προσέγγιση αναγνωρίζεται ευρέως ως ένα καλό παράδειγμα ελαφρύτερης και
πιο ευέλικτης νομοθετικής πρακτικής και με την έγκριση 25 μόνο οδηγιών πέτυχε να
απελευθερώσει την κυκλοφορία περίπου του 60% των προϊόντων της Ένωσης. 
Συγκριτικά, η παλαιά προσέγγιση αφορά περίπου 600 οδηγίες και καλύπτει περίπου
το 10% των προϊόντων που κυκλοφορούν στην ΕΕ.

Σημεία προς συζήτηση

Η εισηγήτρια επιθυμεί να θέσει ορισμένα προκαταρκτικά σημεία που χρήζουν ενδελεχούς
εξέτασης:

Επιλογή του νομοθετικού μέσου

Ένα κομβικό ερώτημα είναι κατά πόσον η πρόταση οδηγίας αποτελεί το αναγκαίο 
νομοθετικό μέσο για τη διασφάλιση της συνοχής στη μελλοντική τομεακή νομοθεσία σε έναν 
εναρμονισμένο χώρο. Η εισηγήτρια επιθυμεί να εξετάσει κατά πόσον πρέπει να περιληφθούν 
στον κανονισμό όσο το δυνατόν περισσότερες διατάξεις, αντί να διασφαλιστεί η εφαρμογή 
και η επιβολή τους όσο το δυνατόν συντομότερα.

Συνοχή με την πρόταση κανονισμού

Εν πάση περιπτώσει, το σχέδιο έκθεσης επί της προτεινόμενης απόφασης πρέπει να
συντονιστεί στενά με το σχέδιο έκθεσης για την πρόταση κανονισμού για τον καθορισμό των
απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων
(COM(2007)0037). Η εισηγήτρια θα πρέπει να εξετάσει κατά πόσον υφίστανται επικαλύψεις
ή αντιφάσεις όσον αφορά την ορολογία και τους ορισμούς που περιέχουν τα δύο αυτά 
κείμενα.

Επίπεδο προστασίας του δημοσίου συμφέροντος (άρθρο 2)

Η προτεινόμενη απόφαση προτείνει η μελλοντική τομεακή νομοθεσία στον εναρμονισμένο
χώρο να βασίζεται στη μέθοδο της 'νέας' προσέγγισης και μόνο αν η μέθοδος αυτή (που
καθορίζει μόνο τις θεμελιώδεις προϋποθέσεις στη νομοθεσία) δεν είναι εφικτή ή είναι 

  
1 Ψήφισμα του Συμβουλίου της 7ης Μαΐου 1985 σχετικά με τη νέα προσέγγιση στην τεχνική εναρμόνιση και 
τυποποίηση. Μέχρι στιγμής έχουν εγκριθεί 25 οδηγίας με βάση τη νέα προσέγγιση.
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απρόσφορη, μπορεί να χρησιμοποιείται η 'παλαιά' νομοθετική προσέγγιση (που καθορίζει 
λεπτομερείς προδιαγραφές στη νομοθεσία). 

Η εισηγήτρια πιστεύει ότι πρέπει να εξεταστούν περαιτέρω οι επιπτώσεις στον δημοκρατικό 
έλεγχο. Συνεπώς, οι προϋποθέσεις που διέπουν την επιλογή μεταξύ 'νέας' ή 'παλαιάς' 
προσέγγισης χρήζουν περαιτέρω εξέτασης, ιδίως αυτό που στην πράξη θεωρείται 'μη εφικτό' 
ή απρόσφορο.

Υποχρεώσεις των οικονομικών φορέων (Κεφάλαιο 2)

Ένα από τα κομβικά σημεία της παρούσας πρότασης απόφασης είναι οι νομικές υποχρεώσεις 
και οι ευθύνες των οικονομικών φορέων - είτε πρόκειται περί παραγωγών, είτε εισαγωγέων 
είτε διανομέων - κατά την εμπορική διάθεση των προϊόντων, καθώς και το δικαίωμα 
πρόσβασης στην αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, η κομβική αρχή της εσωτερικής αγοράς περί 
κατάργησης των διακρίσεων μεταξύ οικονομικών φορέων πρέπει να γίνει σεβαστή από τη 
νομοθεσία και να εφαρμοστεί πλήρως από τα κράτη μέλη.

Επί πλέον, η νομοθεσία που επιβάλλει νομικές υποχρεώσεις στους οικονομικούς φορείς 
πρέπει να διασφαλίζει τη συνοχή με τους κανόνες της αναλογικότητας, δηλαδή, πρέπει να 
διασφαλιστεί ότι η διοικητική επιβάρυνση των οικονομικών φορέων θα είναι ανάλογη με 
τους επιδιωκόμενους στόχους.

Ο ρόλος της σήμανσης CE (άρθρο 17)

Με την τοποθέτηση της σήμανσης CE σε ένα προϊόν, ο κατασκευαστής δηλώνει ότι το 
προϊόν πληροί τις ουσιώδεις απαιτήσεις των ισχυουσών οδηγιών της νέας προσέγγισης. Ένα
προϊόν που φέρει το σήμα CE επωφελείται της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της ενιαίας 
αγοράς. Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι μεγάλο μερίδιο των καταναλωτών, και ιδίως οι
καταναλωτές χαμηλότερου μορφωτικού επιπέδου, δεν αντιλαμβάνονται τον ρόλο και τη
σημασία της σήμανσης CE στα προϊόντα που αγοράζουν1: συχνά μπορεί να εκληφθεί ως 
ένδειξη προέλευσης ή ως απόδειξη ότι το προϊόν έχει δοκιμαστεί και εγκριθεί από κάποια 
εθνική εποπτική αρχή. Επί πλέον, το σήμα CE επικρίθηκε για την έλλειψη αξιοπιστίας, 
καθόσον τα προϊόντα που φέρουν το σήμα CE ενίοτε δεν συμμορφούνται προς τη νομοθεσία.

Η εισηγήτρια πρέπει να εξετάσει κατά πόσον η πρόταση οδηγίας είναι το πλέον ενδεδειγμένο 
νομοθετικό μέσο για τη διασφάλιση της συνειδητοποίησης σχετικά με το σήμα CE. Επί
πλέον, πρέπει να εξεταστεί κατά πόσον είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη και η
αξιοπιστία του σήματος CE. 

Κοινοποίηση των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης (Κεφάλαιο 4)

Ο ορισμός και ο ρόλος των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης πρέπει να
εξεταστούν ενδελεχώς και να αξιολογηθούν στο πλαίσιο του προτεινομένου κανονισμού.

  
1 CE - Μελέτη της συνειδητοποίησης των καταναλωτών και των εμπόρων λιανικής όσον αφορά το σήμα CE, 
Σουηδικό Ινστιτούτο Έρευνας Εμπορίου, 2004.
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Κοινοποιούσες αρχές (άρθρο 19)

Πρέπει να αποσαφηνιστεί αν οι κοινοποιούσες αρχές, όπως ορίζονται στο άρθρο 19, πρέπει
να είναι ένα ανεξάρτητο διοικητικό όργανο, ή στην πραγματικότητα τμήμα του αρμόδιου
υπουργείου, καθόσον υπάρχει κίνδυνος  πολλαπλασιασμού των διοικητικών διαδικασιών σε
βάρος των εμπλεκομένων στη διαδικασία κοινοποίησης μερών, και ιδίως των ΜΜΕ.

Απαιτήσεις για τους κοινοποιημένους οργανισμούς (άρθρο 22)

Οι απαιτήσεις που αναφέρονται στους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης
περιγράφονται λεπτομερώς στις παραγράφους 2-11 του άρθρου 22. Η συνοχή των 
πολυάριθμων λεπτομερών απαιτήσεων πρέπει να εξεταστεί, καθώς επίσης πρέπει να 
εξεταστεί και η εφαρμογή της αρχής της διαφάνειας.

Κοινοτική διαδικασία διασφάλισης (άρθρα 6-37)

Το τμήμα αυτό αναφέρεται στην εκτίμηση κινδύνου και τις ενδεχόμενες δράσεις στην 
περίπτωση των νομίμως διατιθέμενων στην αγορά προϊόντων που ενδέχεται να ενέχουν 
κινδύνους, και ιδίως κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των προσώπων ή θεμάτων που 
άπτονται της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος. Είναι επιτακτική ανάγκη να 
θεσπιστούν τόσο εθνικές όσο και κοινοτικές διαδικασίες διασφάλισης που θα εγγυώνται 
στους καταναλωτές και τους πολίτες υψηλότατα επίπεδα προστασίας. Τα κράτη μέλη δεν 
πρέπει να έχουν δυνατότητα να εκμεταλλεύονται τις διαδικασίες αυτές για τη  θέσπιση 
περιττών φραγμών στο εμπόριο, σε αντίθεση με τις αρχές της εσωτερικής αγοράς.
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