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Περιεχόμενο της πρότασης

Η δημιουργία της εσωτερικής αγοράς προϊόντων αποτελεί έναν από τους στόχους της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η εσωτερική αγορά αποτελεί ένα χώρο χωρίς (εσωτερικά) σύνορα 
στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων, προσώπων, υπηρεσιών και 
κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης ΕΚ.

Ο στόχος της παρούσας πρότασης της Επιτροπής συνίσταται στη θέσπιση κοινού πλαισίου 
για τις υφιστάμενες υποδομές που αφορούν τη διαπίστευση, τον έλεγχο των οργανισμών 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης και την εποπτεία της αγοράς με στόχο τον έλεγχο των 
προϊόντων και των οικονομικών φορέων.

Κύριος στόχος της πρότασης είναι η διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
εμπορευμάτων στον εναρμονισμένο χώρο. Ως αποτέλεσμα, η Επιτροπή αναμένει τη μείωση 
των αποκλινόντων εθνικών μέτρων όσον αφορά τα προϊόντα στην αγορά και τη μεγαλύτερη 
αποδοχή και εμπιστοσύνη για τις εκθέσεις δοκιμών και τα πιστοποιητικά πιστοποίησης/ 
ελέγχου.

Η Επιτροπή αποφάσισε να υποδιαιρέσει τις προτάσεις της σε έναν κανονισμό για τη θέσπιση 
της διαπίστευσης και την εποπτεία της αγοράς, καθώς και μια απόφαση που δημιουργεί το 
πλαίσιο μελλοντικών νομοθετικών πράξεων. Ο κανονισμός παρέχει το ξεχωριστό πλαίσιο το 
οποίο επανεξετάζει και συμπληρώνει όλες τις ισχύουσες διατάξεις για τη διαπίστευση και την 
εποπτεία της αγοράς. Ο κανονισμός δεν τροποποιεί ισχύουσες διατάξεις της ΕΕ. Η απόφαση
καθορίζει κατευθυντήριες γραμμές για νομοθεσία που θα θεσπιστεί μελλοντικά.

Η σήμανση CE που υποστηρίζει η Επιτροπή καλύπτεται από την απόφαση στην οποία 
διατυπώνεται ενιαίος ορισμός της. Ωστόσο, στην πρόταση κανονισμού η Επιτροπή 
επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι "στόχος της παρούσας πρότασης είναι ... να εξασφαλιστεί το 
κατάλληλο επίπεδο αξιοπιστίας ... και να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη ... ιδίως όσον αφορά το 
σύστημα σήμανσης CE".

Ειδικά προβλήματα της πρότασης κανονισμού

Πρέπει κατ' αρχήν να επιδοκιμαστεί η πρόταση της Επιτροπής να βελτιώσει τη νομοθεσία και 
την εφαρμογή της και να διατυπώσει σαφέστερα τις διατάξεις αναθεωρώντας το νομοθετικό 
πλαίσιο της νέας προσέγγισης. Ειδικότερα, οι ορισμοί που ισχύουν γενικότερα για τις οδηγίες 
θα συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση και στη συνεκτικότερη εφαρμογή.

Εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών

Οι προτάσεις της Επιτροπής καθιστούν σαφές ότι προσδίδουν κεντρική σπουδαιότητα στην 
ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων που συνιστά έναν από τους βασικούς πυλώνες της 
εσωτερικής αγοράς και συμβάλλει στην ανάπτυξη και στην ανταγωνιστικότητα μόνον όταν 
υπάρχει η απαραίτητη εμπιστοσύνη των καταναλωτών (στα προϊόντα αυτά). Η εξάλειψη των 
φραγμών για τους οικονομικούς φορείς και η δημιουργία ευνοϊκών οικονομικών συνθηκών 
για τις επιχειρήσεις πρέπει να εξακολουθούν πάντοτε να αντικατοπτρίζουν υψηλό επίπεδο 
προστασίας των καταναλωτών, και η δημιουργία ή διατήρηση υψηλών προδιαγραφών υγείας 
και ασφάλειας των καταναλωτών πρέπει να συνιστούν κεντρικό μέλημα κάθε πολιτικής της 
ΕΕ. Οι εβδομαδιαίες δημοσιεύσεις του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για την 
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Ασφάλεια των Τροφίμων (RAPEX) παρουσιάζουν επί του παρόντος διαφορετική εικόνα 
διότι, παρά τη νομική υποχρέωση που περιλαμβάνει η οδηγία για τη γενική ασφάλεια των 
προϊόντων (2001/95/ΕΚ), να κυκλοφορούν στην αγορά μόνον ασφαλή προϊόντα, 
εντοπίζονται συνεχώς σε όλη την Ευρώπη επικίνδυνα προϊόντα.

Για το λόγο αυτό, δεν επαρκεί μόνον η νομοθεσία αυτή καθεαυτή αλλά πρέπει να 
διαμορφώνονται και κυρίως να εφαρμόζονται τα απαραίτητα μέσα για την επιβολή της 
εφαρμογής της.

Πεδίο εφαρμογής της οδηγίας

Η παρούσα πρόταση της Επιτροπής προβλέπει ότι ορισμένοι τομείς πολιτικής αποκλείονται ή 
πρέπει να αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής της νέας προσέγγισης (λ.χ. τρόφιμα, είδη 
διατροφής, ζωοτροφές). Εκτός από τα νομικά προβλήματα που συνεπάγεται η τυχόν 
επέκταση του πεδίου εφαρμογής ώστε να περιλάβει τους εν λόγω (και ενδεχομένως και 
άλλους) τομείς πολιτικής, πρέπει επίσης να αναφερθεί το ζήτημα της προστασίας των 
καταναλωτών το οποίο σε ευαίσθητους και σχετικούς με την υγεία τομείς είναι ιδιαίτερα 
δύσκολο να διατηρεί ή να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών μέσω 
τεχνικών προδιαγραφών (στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί το εξαιρετικά περίπλοκο 
σύστημα της οδηγίας για τα καλλυντικά το οποίο διέπει τη ρύθμιση ουσιών που σχετίζονται 
με την υγεία).

Στην πρόταση οδηγίας δεν προβλέπονται  υπηρεσίες που καλύπτονται από το πεδίο 
εφαρμογής του κανονισμού.

Διαπίστευση και αξιολόγηση της συμμόρφωσης

Η διαπίστευση δεν έχει έως τώρα ρυθμιστεί σε κοινοτικό επίπεδο μολονότι έχει εφαρμοστεί 
και εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη. Κατά συνέπεια έχουν διαμορφωθεί στα κράτη μέλη 
διαφορετικά (και αποκλίνοντα) συστήματα και απαιτήσεις διαπίστευσης. Η πρόταση 
κανονισμού καθορίζει συνεκτικό πλαίσιο για τη διαπίστευση και προβλέπει σε κοινοτικό 
επίπεδο τις αρχές λειτουργίας και οργάνωσής της.

Προβλέπεται ότι η διαπίστευση θα εξακολουθεί να αποτελεί εθνική αρμοδιότητα και ότι δεν 
πρέπει να ασκείται ανταγωνισμός μεταξύ των οργανισμών διαπίστευσης. Εκτός από 
ορισμένες εξαιρέσεις προτείνεται επίσης ότι οι οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης 
προσφεύγουν (σε περίπτωση διαπίστευσης), στον εκάστοτε εθνικό οργανισμό διαπίστευσης.

Ένα σημαντικό ζήτημα δεν εξετάζεται επαρκώς στην πρόταση - τι συμβαίνει όταν οι εθνικοί 
οργανισμοί διαπίστευσης δεν ανταποκρίνονται καθόλου ή επαρκώς στις αρμοδιότητές τους; 
Επί του παρόντος προβλέπεται μόνον ότι η διευθέτηση παραβάσεων και παραλείψεων 
υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Ρόλος της ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη διαπίστευση (ΕΣΔ)

Όσον αφορά το μελλοντικό ρόλο του οργανισμού ΕΣΔ που καθορίζεται στην πρόταση 
κανονισμού, φαίνεται ότι εξακολουθούν να απαιτούνται σημαντικές διευκρινίσεις διότι, 
αφενός, προβλέπεται ότι η Επιτροπή μεταβιβάζει εκτεταμένες αρμοδιότητες στον οργανισμό 
αυτό (που επεκτείνονται σε τέτοιο βαθμό ώστε ο ιδιωτικός αυτός οργανισμός να μπορεί να 
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συνιστά εκτεταμένες οδηγίες στα κράτη μέλη) και, αφετέρου, οι αρμοδιότητες ανάθεσης 
εντολής ή τα μέσα ελέγχου της Επιτροπής (και των κρατών μελών) έναντι του ΕΣΔ δεν 
προσδιορίζονται επαρκώς. Η ανάγκη να παρασχεθούν διευκρινίσεις ισχύει επίσης για τη 
μελλοντική χρηματοδότηση των αρμοδιοτήτων που αναλαμβάνει ο οργανισμός ΕΣΔ.

Εποπτεία της αγοράς και τελωνειακές αρχές

Στα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί συνεχής μείωση του προσωπικού στις αρμόδιες για 
την εποπτεία της αγοράς αρχές των κρατών μελών. Κατά συνέπεια, εδώ και μεγάλο χρονικό 
διάστημα η εποπτεία της αγοράς δεν έχει προληπτικό αλλά κατασταλτικό χαρακτήρα. Με τις 
προτάσεις της Επιτροπής που περιλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό θα αυξανόταν 
ακόμη περισσότερο ο φόρτος εργασίας για την εποπτεία της αγοράς.

Η Επιτροπή δεν είναι προς το παρόν σε θέση να εξετάσει αποτελεσματικά εάν και κατά 
πόσον τα κράτη μέλη πληρούν τις υποχρεώσεις τους στον τομέα της εποπτείας της αγοράς, 
και δεν περιλαμβάνονται επίσης προτάσεις σχετικά με νέους ή καλύτερους μηχανισμούς ή 
μέσα ελέγχου. Ενόσω η φύση και η έκταση της εποπτείας της αγοράς και των κυρώσεων των 
κρατών μελών δεν ενοποιούνται και δεν συγκεκριμενοποιούνται σε όλη την ΕΕ, θα είναι 
δύσκολο να εξασφαλιστεί ενιαίο επίπεδο προδιαγραφών ασφάλειας για τα προϊόντα στην 
εσωτερική αγορά.

Αρμοδιότητες των εθνικών φορέων

Η πρόταση θα κωδικοποιούσε εκτεταμένες αρμοδιότητες για τα κράτη μέλη μέσω των 
εθνικών οργανισμών διαπίστευσής τους, των αρχών εποπτείας της αγοράς και των 
τελωνειακών αρχών. Ο τρόπος με τον οποίο ασκούνται οι αρμοδιότητες αυτές θα είχε 
σημαντικό αντίκτυπο τόσο στους καταναλωτές όσο και σε μεμονωμένους οικονομικούς 
φορείς. Η πρόταση θίγει το ζήτημα των διαθέσιμων ενδίκων μέσων σε περιπτώσεις κατά τις 
οποίες οι αρμοδιότητες ενδέχεται να μην ασκούνται ορθά ή και καθόλου, αλλά εξετάζει το 
ζήτημα αυτό μόνον εν μέρει και χωρίς να διευκρινίζει τα ένδικα μέσα που θα μπορούσαν να 
ισχύουν.

Δυνατότητες αξιολόγησης του κινδύνου

Προκειμένου να αυξηθεί η ασφάλεια των προϊόντων στην εσωτερική αγορά προς το 
συμφέρον των καταναλωτών είναι απαραίτητο να ενισχυθούν οι δυνατότητες αξιολόγησης 
του κινδύνου.

Υπάρχουν ήδη θετικά παραδείγματα σε κοινοτικό επίπεδο όσον αφορά τη δημιουργία και 
χρήση πόρων για την από κοινού αξιολόγηση των κινδύνων. Οι προσπάθειες αυτές 
αναλαμβάνονται προς το παρόν, λ.χ. στους τομείς της ασφάλειας των τροφίμων (EFSA), της 
ασφάλειας στη θάλασσα (ΕΜSΑ) και της ασφάλειας της αεροπορίας (ΕΑSΑ).


