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Τροπολογία  66 
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen Creutzmann 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Προκειμένου να κατοχυρωθεί η 
ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων 
εντός της Ένωσης, είναι απαραίτητο να 
εξασφαλιστεί ότι πληρούν απαιτήσεις που 
εγγυώνται υψηλό επίπεδο προστασίας του 
δημόσιου συμφέροντος, όπως είναι η υγεία 
και η ασφάλεια γενικά, η υγεία και η 
ασφάλεια στον χώρο εργασίας, η 
προστασία των καταναλωτών, η προστασία 
του περιβάλλοντος και η δημόσια 
ασφάλεια. Η αυστηρή επιβολή των 
απαιτήσεων αυτών είναι ουσιώδης για την 
ορθή προστασία των παραπάνω 
εκφάνσεων του δημόσιου συμφέροντος και 
για τη δημιουργία των συνθηκών που θα 
επιτρέψουν να ανθήσει ο θεμιτός 
ανταγωνισμός στην αγορά προϊόντων της 
Ένωσης. Επομένως, είναι αναγκαίο να 
θεσπιστούν κανόνες για την εποπτεία της 
αγοράς, καθώς και για τους ελέγχους 
προϊόντων που εισέρχονται στην Ένωση 
από τρίτες χώρες. 

(1) Προκειμένου να κατοχυρωθεί η 
ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων 
εντός της Ένωσης, είναι απαραίτητο να 
εξασφαλιστεί ότι πληρούν απαιτήσεις που 
εγγυώνται υψηλό επίπεδο προστασίας του 
δημόσιου συμφέροντος, όπως είναι η υγεία 
και η ασφάλεια γενικά, η υγεία και η 
ασφάλεια στον χώρο εργασίας, η 
προστασία των καταναλωτών, η προστασία 
του περιβάλλοντος, τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας και η δημόσια 
ασφάλεια. Η αυστηρή επιβολή των 
απαιτήσεων αυτών είναι ουσιώδης για την 
ορθή προστασία των παραπάνω 
εκφάνσεων του δημόσιου συμφέροντος και 
για τη δημιουργία των συνθηκών που θα 
επιτρέψουν να ανθήσει ο θεμιτός 
ανταγωνισμός στην αγορά προϊόντων της 
Ένωσης. Επομένως, είναι αναγκαίο να 
θεσπιστούν κανόνες για την εποπτεία της 
αγοράς, καθώς και για τους ελέγχους 
προϊόντων που εισέρχονται στην Ένωση 
από τρίτες χώρες. 

Or. de 

Τροπολογία  67 
Constance Le Grip 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Προκειμένου να κατοχυρωθεί η 
ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων 
εντός της Ένωσης, είναι απαραίτητο να 
εξασφαλιστεί ότι πληρούν απαιτήσεις που 
εγγυώνται υψηλό επίπεδο προστασίας του 
δημόσιου συμφέροντος, όπως είναι η υγεία 
και η ασφάλεια γενικά, η υγεία και η 
ασφάλεια στον χώρο εργασίας, η 
προστασία των καταναλωτών, η προστασία 
του περιβάλλοντος και η δημόσια 
ασφάλεια. Η αυστηρή επιβολή των 
απαιτήσεων αυτών είναι ουσιώδης για την 
ορθή προστασία των παραπάνω 
εκφάνσεων του δημόσιου συμφέροντος και 
για τη δημιουργία των συνθηκών που θα 
επιτρέψουν να ανθήσει ο θεμιτός 
ανταγωνισμός στην αγορά προϊόντων της 
Ένωσης. Επομένως, είναι αναγκαίο να 
θεσπιστούν κανόνες για την εποπτεία της 
αγοράς, καθώς και για τους ελέγχους 
προϊόντων που εισέρχονται στην Ένωση 
από τρίτες χώρες. 

(1) Προκειμένου να κατοχυρωθεί η 
ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων 
εντός της Ένωσης, είναι απαραίτητο να 
εξασφαλιστεί ότι πληρούν απαιτήσεις που 
εγγυώνται υψηλό επίπεδο προστασίας του 
δημόσιου συμφέροντος, όπως είναι η υγεία 
και η ασφάλεια γενικά, η υγεία και η 
ασφάλεια στον χώρο εργασίας, το θεμιτό 
εμπόριο, η προστασία των καταναλωτών, 
η προστασία του περιβάλλοντος, η 
προστασία των δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας και η δημόσια 
ασφάλεια. Η αυστηρή επιβολή των 
απαιτήσεων αυτών είναι ουσιώδης για την 
ορθή προστασία των παραπάνω 
εκφάνσεων του δημόσιου συμφέροντος και 
για τη δημιουργία των συνθηκών που θα 
επιτρέψουν να ανθήσει ο θεμιτός 
ανταγωνισμός στην αγορά προϊόντων της 
Ένωσης, είτε εντός είτε εκτός διαδικτύου. 
Επομένως, είναι αναγκαίο να θεσπιστούν 
κανόνες για την εποπτεία της πραγματικής 
και της ψηφιακής αγοράς, καθώς και για 
τους ελέγχους προϊόντων που εισέρχονται 
στην Ένωση από τρίτες χώρες. 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Στην εσωτερική αγορά υφίστανται πολλοί τρόποι διάθεσης των προϊόντων στους καταναλωτές. 
Η εποπτεία της αγοράς πρέπει να είναι εξίσου αποτελεσματική είτε πρόκειται για τους 
παραδοσιακούς διαύλους είτε για τη διαδικτυακή αγορά. Τέλος, η γνησιότητα ενός προϊόντος 
εξασφαλίζει στον καταναλωτή ότι πρόκειται για ένα ασφαλές προϊόν που συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις της νομοθεσίας. 

Τροπολογία  68 
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 8 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει (8) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει 
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επομένως να ενσωματώσει τις διατάξεις 
του κανονισμού 765/2008, της οδηγίας 
2001/95/ΕΚ και διαφόρων τομεακών 
πράξεων της εναρμονιστικής νομοθεσίας 
της Ένωσης όσον αφορά την εποπτεία της 
αγοράς σε έναν ενιαίο κανονισμό ο οποίος 
να καλύπτει προϊόντα τόσο στους 
εναρμονισμένους και μη εναρμονισμένους 
τομείς της νομοθεσίας της Ένωσης, 
ανεξαρτήτως του εάν προορίζονται για 
χρήση, ή είναι πιθανό να χρησιμοποιηθούν 
από τους καταναλωτές ή τους 
επαγγελματίες. 

επομένως να ενσωματώσει τις διατάξεις 
του κανονισμού 765/2008, της οδηγίας 
2001/95/ΕΚ και διαφόρων τομεακών 
πράξεων της εναρμονιστικής νομοθεσίας 
της Ένωσης όσον αφορά την εποπτεία της 
αγοράς σε έναν ενιαίο κανονισμό ο οποίος 
να καλύπτει προϊόντα τόσο στους 
εναρμονισμένους και μη εναρμονισμένους 
τομείς της νομοθεσίας της Ένωσης, 
ανεξαρτήτως του εάν προορίζονται για 
χρήση, ή είναι πιθανό να χρησιμοποιηθούν 
από τους καταναλωτές ή τους 
επαγγελματίες ή του εάν πωλούνται 
απογραμμικά ή επιγραμμικά. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Δεν πρέπει να υπάρχουν διαφορές στους κανόνες εποπτείας της αγοράς στο επιγραμμικό και το 
απογραμμικό περιβάλλον, έτσι ώστε η επιγραμμική αγορά να μην αποτελέσει σημείο εισόδου μη 
ασφαλών προϊόντων στην αγορά της ΕΕ. Κατά συνέπεια, οι δραστηριότητες εποπτείας της 
αγοράς πρέπει να καλύπτουν τα προϊόντα στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού 
ανεξαρτήτως του διαύλου διανομής τους. 

Τροπολογία  69 
Constance Le Grip 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 8 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει 
επομένως να ενσωματώσει τις διατάξεις 
του κανονισμού 765/2008, της οδηγίας 
2001/95/ΕΚ και διαφόρων τομεακών 
πράξεων της εναρμονιστικής νομοθεσίας 
της Ένωσης όσον αφορά την εποπτεία της 
αγοράς σε έναν ενιαίο κανονισμό ο οποίος 
να καλύπτει προϊόντα τόσο στους 
εναρμονισμένους και μη εναρμονισμένους 
τομείς της νομοθεσίας της Ένωσης, 
ανεξαρτήτως του εάν προορίζονται για 
χρήση, ή είναι πιθανό να χρησιμοποιηθούν 
από τους καταναλωτές ή τους 
επαγγελματίες. 

(8) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει 
επομένως να ενσωματώσει τις διατάξεις 
του κανονισμού 765/2008, της οδηγίας 
2001/95/ΕΚ και διαφόρων τομεακών 
πράξεων της εναρμονιστικής νομοθεσίας 
της Ένωσης όσον αφορά την εποπτεία της 
αγοράς σε έναν ενιαίο κανονισμό ο οποίος 
να καλύπτει προϊόντα τόσο στους 
εναρμονισμένους και μη εναρμονισμένους 
τομείς της νομοθεσίας της Ένωσης, 
ανεξαρτήτως του εάν τα προϊόντα αυτά 
διατίθενται εντός ή εκτός διαδικτύου, 
προορίζονται για χρήση, ή είναι πιθανό να 
χρησιμοποιηθούν από τους καταναλωτές ή 
τους επαγγελματίες. 
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Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Στην εσωτερική αγορά υφίστανται πολλοί τρόποι διάθεσης των προϊόντων στους καταναλωτές. 
Η εποπτεία της αγοράς πρέπει να είναι εξίσου αποτελεσματική είτε πρόκειται για τους 
παραδοσιακούς διαύλους είτε για τη διαδικτυακή αγορά. 

Τροπολογία  70 
Constance Le Grip 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 12 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
θεσπίσει ένα συνολικό πλαίσιο για την 
εποπτεία της αγοράς στην Ένωση. Θα 
πρέπει να ορίσει το εύρος των 
καλυπτόμενων προϊόντων καθώς και των 
προϊόντων που εξαιρούνται, να επιβάλει 
στα κράτη μέλη την υποχρέωση να 
οργανώνουν και να φέρουν εις πέρας την 
εποπτεία της αγοράς, να απαιτούν από τα 
κράτη μέλη να ορίζουν τις αρχές εποπτείας 
της αγοράς και να διευκρινίζουν τις 
αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους και 
να καθιστούν τα κράτη μέλη υπεύθυνα για 
τη σύσταση γενικών και τομεακών 
προγραμμάτων εποπτείας της αγοράς. 

(12) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
θεσπίσει ένα συνολικό πλαίσιο για την 
εποπτεία της αγοράς στην Ένωση. Θα 
πρέπει να ορίσει το εύρος των 
καλυπτόμενων προϊόντων καθώς και των 
προϊόντων που εξαιρούνται, να επιβάλει 
στα κράτη μέλη την υποχρέωση να 
οργανώνουν και να φέρουν εις πέρας την 
εποπτεία της αγοράς, να απαιτούν από τα 
κράτη μέλη να ορίζουν τις αρχές εποπτείας 
της αγοράς και να διευκρινίζουν τις 
αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους και 
να καθιστούν τα κράτη μέλη υπεύθυνα για 
τη σύσταση γενικών και τομεακών 
προγραμμάτων εποπτείας της πραγματικής 
και της ψηφιακής αγοράς. 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Στην εσωτερική αγορά υφίστανται πολλοί τρόποι διάθεσης των προϊόντων στους καταναλωτές. 
Η εποπτεία της αγοράς πρέπει να είναι εξίσου αποτελεσματική είτε πρόκειται για τους 
παραδοσιακούς διαύλους είτε για τη διαδικτυακή αγορά. 

Τροπολογία  71 
Lara Comi 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 14 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Για να καταστεί η όλη διαδικασία 
εποπτείας της αγοράς διαφανής και να 
είναι εύκολη η παρακολούθησή της, τόσο 
για τις αρχές εποπτείας της αγοράς όσο και 
για τους οικονομικούς φορείς, ο 
κανονισμός θα πρέπει να καθορίζει με 
σαφήνεια τα χρονολογικά βήματα της εν 
λόγω διαδικασίας, από τη στιγμή που οι 
αρχές εποπτείας της αγοράς ταυτοποιούν 
ένα προϊόν το οποίο πιστεύουν ότι 
ενδέχεται να εγκυμονεί κίνδυνο, έως την 
αξιολόγηση του κινδύνου που 
παρουσιάζει, τη διορθωτική δράση που 
πρέπει να αναληφθεί από τον σχετικό 
οικονομικό φορέα εντός ορισμένης 
προθεσμίας και τα μέτρα που πρέπει να 
λαμβάνουν οι αρχές εποπτείας της αγοράς, 
σε περίπτωση που δεν συμμορφώνονται οι 
οικονομικοί φορείς ή σε επείγουσες 
περιπτώσεις. 

(14) Για να καταστεί η όλη διαδικασία 
εποπτείας της αγοράς διαφανής και να 
είναι εύκολη η παρακολούθησή της, τόσο 
για τις αρχές εποπτείας της αγοράς όσο και 
για τους οικονομικούς φορείς, ο 
κανονισμός θα πρέπει να καθορίζει με 
σαφήνεια τα χρονολογικά βήματα της εν 
λόγω διαδικασίας, από τη στιγμή που οι 
αρχές εποπτείας της αγοράς ταυτοποιούν 
ένα προϊόν το οποίο πιστεύουν ότι 
ενδέχεται να εγκυμονεί κίνδυνο, έως την 
αξιολόγηση του κινδύνου που 
παρουσιάζει, τη διορθωτική δράση που 
πρέπει να αναληφθεί από τον σχετικό 
υπεύθυνο για την πρώτη διάθεση στην 
αγορά εντός ορισμένης προθεσμίας και τα 
μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν οι αρχές 
εποπτείας της αγοράς, σε περίπτωση που 
δεν συμμορφώνονται οι υπεύθυνοι για την 
πρώτη διάθεση στην αγορά ή σε 
επείγουσες περιπτώσεις. 

Or. it 

Τροπολογία  72 
Constance Le Grip 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 14 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Για να καταστεί η όλη διαδικασία 
εποπτείας της αγοράς διαφανής και να 
είναι εύκολη η παρακολούθησή της, τόσο 
για τις αρχές εποπτείας της αγοράς όσο και 
για τους οικονομικούς φορείς, ο 
κανονισμός θα πρέπει να καθορίζει με 
σαφήνεια τα χρονολογικά βήματα της εν 
λόγω διαδικασίας, από τη στιγμή που οι 
αρχές εποπτείας της αγοράς ταυτοποιούν 
ένα προϊόν το οποίο πιστεύουν ότι 
ενδέχεται να εγκυμονεί κίνδυνο, έως την 
αξιολόγηση του κινδύνου που 
παρουσιάζει, τη διορθωτική δράση που 

(14) Για να καταστεί η όλη διαδικασία 
εποπτείας της αγοράς διαφανής και να 
είναι εύκολη η παρακολούθησή της, τόσο 
για τις αρχές εποπτείας της αγοράς όσο και 
για τους οικονομικούς φορείς, ο 
κανονισμός θα πρέπει να καθορίζει με 
σαφήνεια τα χρονολογικά βήματα της εν 
λόγω διαδικασίας, από τη στιγμή που οι 
αρχές εποπτείας της αγοράς ταυτοποιούν 
ένα προϊόν το οποίο πιστεύουν ότι 
ενδέχεται να εγκυμονεί κίνδυνο, έως την 
αξιολόγηση του κινδύνου που 
παρουσιάζει, τη διορθωτική δράση που 
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πρέπει να αναληφθεί από τον σχετικό 
οικονομικό φορέα εντός ορισμένης 
προθεσμίας και τα μέτρα που πρέπει να 
λαμβάνουν οι αρχές εποπτείας της αγοράς, 
σε περίπτωση που δεν συμμορφώνονται οι 
οικονομικοί φορείς ή σε επείγουσες 
περιπτώσεις. 

πρέπει να αναληφθεί από τον σχετικό 
οικονομικό φορέα, είτε στην πραγματική 
είτε στην ψηφιακή οικονομία, εντός 
ορισμένης προθεσμίας και τα μέτρα που 
πρέπει να λαμβάνουν οι αρχές εποπτείας 
της αγοράς, σε περίπτωση που δεν 
συμμορφώνονται οι οικονομικοί φορείς ή 
σε επείγουσες περιπτώσεις. 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Στην εσωτερική αγορά υφίστανται πολλοί τρόποι διάθεσης των προϊόντων στους καταναλωτές. 
Η εποπτεία της αγοράς πρέπει να είναι εξίσου αποτελεσματική είτε πρόκειται για τους 
παραδοσιακούς διαύλους είτε για τη διαδικτυακή αγορά. 

Τροπολογία  73 
Matteo Salvini 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 14 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Για να καταστεί η όλη διαδικασία 
εποπτείας της αγοράς διαφανής και να 
είναι εύκολη η παρακολούθησή της, τόσο 
για τις αρχές εποπτείας της αγοράς όσο και 
για τους οικονομικούς φορείς, ο 
κανονισμός θα πρέπει να καθορίζει με 
σαφήνεια τα χρονολογικά βήματα της εν 
λόγω διαδικασίας, από τη στιγμή που οι 
αρχές εποπτείας της αγοράς ταυτοποιούν 
ένα προϊόν το οποίο πιστεύουν ότι 
ενδέχεται να εγκυμονεί κίνδυνο, έως την 
αξιολόγηση του κινδύνου που 
παρουσιάζει, τη διορθωτική δράση που 
πρέπει να αναληφθεί από τον σχετικό 
οικονομικό φορέα εντός ορισμένης 
προθεσμίας και τα μέτρα που πρέπει να 
λαμβάνουν οι αρχές εποπτείας της αγοράς, 
σε περίπτωση που δεν συμμορφώνονται οι 
οικονομικοί φορείς ή σε επείγουσες 
περιπτώσεις. 

(14) Για να καταστεί η όλη διαδικασία 
εποπτείας της αγοράς διαφανής και να 
είναι εύκολη η παρακολούθησή της, τόσο 
για τις αρχές εποπτείας της αγοράς όσο και 
για τους οικονομικούς φορείς, ο 
κανονισμός θα πρέπει να καθορίζει με 
σαφήνεια τα χρονολογικά βήματα της εν 
λόγω διαδικασίας, από τη στιγμή που οι 
αρχές εποπτείας της αγοράς ταυτοποιούν 
ένα προϊόν το οποίο πιστεύουν ότι 
ενδέχεται να εγκυμονεί κίνδυνο, έως την 
αξιολόγηση του κινδύνου που 
παρουσιάζει, τη διορθωτική δράση που 
πρέπει να αναληφθεί από τον σχετικό 
υπεύθυνο για την πρώτη διάθεση στην 
αγορά εντός ορισμένης προθεσμίας και τα 
μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν οι αρχές 
εποπτείας της αγοράς, σε περίπτωση που 
δεν συμμορφώνονται οι υπεύθυνοι για την 
πρώτη διάθεση στην αγορά ή σε 
επείγουσες περιπτώσεις. 

Or. it 
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Τροπολογία  74 
Norica Nicolai 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (14α) Προκειμένου να διευκολυνθεί το 
έργο των αρχών εποπτείας της αγοράς, οι 
οικονομικοί φορείς πρέπει να 
καταστήσουν διαθέσιμες όλες τις 
πληροφορίες και την τεκμηρίωση που 
χρειάζονται οι εν λόγω αρχές με σκοπό να 
εκτελέσουν τις δραστηριότητές τους. Οι 
αρχές εποπτείας της αγοράς πρέπει να 
ζητούν μόνο την τεκμηρίωση και τις 
πληροφορίες που ο σχετικός οικονομικός 
φορέας αναμένεται να κατέχει σύμφωνα 
με τον ρόλο του στην αλυσίδα 
εφοδιασμού.  

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι διευκρινήσεις για τις υποχρεώσεις των οικονομικών φορέων παρουσιάζονται στο άρθρο 8. 

Τροπολογία  75 
Preslav Borissov 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 15 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Η εποπτεία της αγοράς θα πρέπει να 
βασίζεται στην εκτίμηση της 
επικινδυνότητας που παρουσιάζει το 
προϊόν και να λαμβάνει υπόψη όλα τα 
σχετικά δεδομένα. Ένα προϊόν που 
υπόκειται σε εναρμονιστική νομοθετική 
πράξη της Ένωσης της Ένωσης η οποία 
καθορίζει ουσιώδεις απαιτήσεις για την 
προστασία ορισμένων εκφάνσεων του 
δημόσιου συμφέροντος, θα πρέπει να 

(15) Η εποπτεία της αγοράς θα πρέπει να 
βασίζεται στην εκτίμηση της 
επικινδυνότητας που παρουσιάζει το 
προϊόν και να λαμβάνει υπόψη όλα τα 
σχετικά δεδομένα. Η μεθοδολογία και τα 
κριτήρια εκτίμησης των κινδύνων πρέπει 
να είναι ομοιογενή σε όλα τα κράτη μέλη 
προκειμένου να διασφαλιστούν ίσοι όροι 
ανταγωνισμού για όλους τους 
οικονομικούς φορείς. Ένα προϊόν που 
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θεωρείται ότι δεν εγκυμονεί κίνδυνο για τις 
εν λόγω εκφάνσεις, αν συμμορφώνεται με 
τις εν λόγω ουσιώδεις απαιτήσεις. 

υπόκειται σε εναρμονιστική νομοθετική 
πράξη της Ένωσης η οποία καθορίζει 
ουσιώδεις απαιτήσεις για την προστασία 
ορισμένων εκφάνσεων του δημόσιου 
συμφέροντος, θα πρέπει να θεωρείται ότι 
δεν εγκυμονεί κίνδυνο για τις εν λόγω 
εκφάνσεις, αν συμμορφώνεται με τις εν 
λόγω ουσιώδεις απαιτήσεις. 

Or. en 

Τροπολογία  76 
Constance Le Grip 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 15 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Η εποπτεία της αγοράς θα πρέπει να 
βασίζεται στην εκτίμηση της 
επικινδυνότητας που παρουσιάζει το 
προϊόν και να λαμβάνει υπόψη όλα τα 
σχετικά δεδομένα. Ένα προϊόν που 
υπόκειται σε εναρμονιστική νομοθετική 
πράξη της Ένωσης της Ένωσης η οποία 
καθορίζει ουσιώδεις απαιτήσεις για την 
προστασία ορισμένων εκφάνσεων του 
δημόσιου συμφέροντος, θα πρέπει να 
θεωρείται ότι δεν εγκυμονεί κίνδυνο για τις 
εν λόγω εκφάνσεις, αν συμμορφώνεται με 
τις εν λόγω ουσιώδεις απαιτήσεις. 

(15) Η εποπτεία της αγοράς θα πρέπει να 
βασίζεται στην εκτίμηση της 
επικινδυνότητας που παρουσιάζει το 
προϊόν, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα 
σχετικά δεδομένα, καθώς και στην αρχή 
του καθήκοντος της επιμέλειας που 
δεσμεύει όλους τους σχετικούς 
οικονομικούς φορείς, είτε το εν λόγω 
προϊόν διατίθεται μέσω διαδικτύου είτε 
εκτός διαδικτύου. Ένα προϊόν που 
υπόκειται σε εναρμονιστική νομοθετική 
πράξη της Ένωσης της Ένωσης η οποία 
καθορίζει ουσιώδεις απαιτήσεις για την 
προστασία ορισμένων εκφάνσεων του 
δημόσιου συμφέροντος, θα πρέπει να 
θεωρείται ότι δεν εγκυμονεί κίνδυνο για τις 
εν λόγω εκφάνσεις, αν συμμορφώνεται με 
τις εν λόγω ουσιώδεις απαιτήσεις. 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Στην εσωτερική αγορά υφίστανται πολλοί τρόποι διάθεσης των προϊόντων στους καταναλωτές. 
Η εποπτεία της αγοράς πρέπει να είναι εξίσου αποτελεσματική είτε πρόκειται για τους 
παραδοσιακούς διαύλους είτε για τη διαδικτυακή αγορά. 

Τροπολογία  77 
Sirpa Pietikäinen 
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Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (15α) Οι καταναλωτές μπορούν να 
διαδραματίσουν ενεργό και σημαντικό 
ρόλο συμβάλλοντας στην εποπτεία της 
αγοράς, καθώς συνήθως έρχονται άμεσα 
σε επαφή με τα προϊόντα που 
παρουσιάζουν κίνδυνο, 
συμπεριλαμβανομένων προϊόντων που 
δεν συμμορφώνονται με την ισχύουσα 
νομοθεσία της Ένωσης. Σε αυτό το 
πλαίσιο, τα κράτη μέλη πρέπει να 
ενημερώνουν τους καταναλωτές όσον 
αφορά τα δικαιώματά τους για υποβολή 
καταγγελιών σχετικά με θέματα που 
αφορούν την ασφάλεια των προϊόντων 
και τις δραστηριότητες εποπτείας της 
αγοράς και να διασφαλίζουν ότι η 
διαδικασία κοινοποίησης είναι εύκολα 
προσβάσιμη, σχετικά απλή και 
αποτελεσματική. Η Επιτροπή πρέπει να 
διερευνήσει περαιτέρω τις ευκαιρίες για 
εναρμόνιση της υποβολής των εν λόγω 
καταγγελιών σε όλη την Ένωση, για 
παράδειγμα μέσω της δημιουργίας μιας 
κεντρικής βάσης δεδομένων όπου θα 
μπορούν να αποθηκεύονται οι 
καταγγελίες που υποβάλλουν οι 
καταναλωτές, καθώς και να εξετάσει τις 
δυνατότητες δημοσίευσης των εν λόγω 
καταγγελιών, αναθεώρησης και 
απάντησης από τους ενδιαφερόμενους 
οικονομικούς φορείς. 

Or. en 

Τροπολογία  78 
Christel Schaldemose 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 18 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, θα πρέπει να 
πραγματοποιείται εκτίμηση 
επικινδυνότητας για τον εντοπισμό των 
προϊόντων που έχουν τη δυνατότητα να 
επηρεάσουν αρνητικά τα δημόσια 
συμφέροντα που προστατεύονται με [τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XXXX (για την 
ασφάλεια των καταναλωτικών 
προϊόντων)], την τομεακή εναρμονιστική 
νομοθεσία της Ένωσης και τη λοιπή 
ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με τα 
προϊόντα που υπόκεινται στον παρόντα 
κανονισμό. Θα πρέπει να περιλαμβάνει, 
εφόσον υπάρχουν, δεδομένα για τους 
κινδύνους που έχουν επισυμβεί 
προηγουμένως σε σχέση με το οικείο 
προϊόν. Επίσης, θα πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη κάθε μέτρο που έχει ενδεχομένως 
ληφθεί από τον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα για τη μείωση του κινδύνου. Θα 
πρέπει να ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη 
δυνητική ευπάθεια των καταναλωτών, σε 
αντίθεση με τους επαγγελματίες χρήστες, 
όπως επίσης και η αυξημένη ευαισθησία 
ορισμένων κατηγοριών καταναλωτών, 
όπως είναι τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και τα 
άτομα με ειδικές ανάγκες. 

(18) Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, θα πρέπει να 
πραγματοποιείται εκτίμηση 
επικινδυνότητας για τον εντοπισμό των 
προϊόντων που έχουν τη δυνατότητα να 
επηρεάσουν αρνητικά τα δημόσια 
συμφέροντα που προστατεύονται με [τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XXXX (για την 
ασφάλεια των καταναλωτικών 
προϊόντων)], την τομεακή εναρμονιστική 
νομοθεσία της Ένωσης και τη λοιπή 
ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με τα 
προϊόντα που υπόκεινται στον παρόντα 
κανονισμό. Θα πρέπει να περιλαμβάνει, 
εφόσον υπάρχουν, δεδομένα για τους 
κινδύνους που έχουν επισυμβεί 
προηγουμένως σε σχέση με το οικείο 
προϊόν. Επίσης, θα πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη κάθε μέτρο που έχει ενδεχομένως 
ληφθεί από τον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα για τη μείωση του κινδύνου. Θα 
πρέπει να ληφθεί ιδιαιτέρως υπόψη η 
ιδιαίτερη δυνητική ευπάθεια των 
καταναλωτών, σε αντίθεση με τους 
επαγγελματίες χρήστες, όπως επίσης και η 
αυξημένη ευαισθησία ορισμένων 
κατηγοριών καταναλωτών, όπως είναι τα 
παιδιά, οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με 
ειδικές ανάγκες. 

Or. en 

Τροπολογία  79 
Constance Le Grip 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 18 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, θα πρέπει να 
πραγματοποιείται εκτίμηση 
επικινδυνότητας για τον εντοπισμό των 
προϊόντων που έχουν τη δυνατότητα να 

(18) Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, θα πρέπει να 
πραγματοποιείται εκτίμηση 
επικινδυνότητας για τον εντοπισμό των 
προϊόντων που έχουν τη δυνατότητα να 
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επηρεάσουν αρνητικά τα δημόσια 
συμφέροντα που προστατεύονται με [τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XXXX (για την 
ασφάλεια των καταναλωτικών 
προϊόντων)], την τομεακή εναρμονιστική 
νομοθεσία της Ένωσης και τη λοιπή 
ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με τα 
προϊόντα που υπόκεινται στον παρόντα 
κανονισμό. Θα πρέπει να περιλαμβάνει, 
εφόσον υπάρχουν, δεδομένα για τους 
κινδύνους που έχουν επισυμβεί 
προηγουμένως σε σχέση με το οικείο 
προϊόν. Επίσης, θα πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη κάθε μέτρο που έχει ενδεχομένως 
ληφθεί από τον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα για τη μείωση του κινδύνου. Θα 
πρέπει να ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη 
δυνητική ευπάθεια των καταναλωτών, σε 
αντίθεση με τους επαγγελματίες χρήστες, 
όπως επίσης και η αυξημένη ευαισθησία 
ορισμένων κατηγοριών καταναλωτών, 
όπως είναι τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και τα 
άτομα με ειδικές ανάγκες. 

επηρεάσουν αρνητικά τα δημόσια 
συμφέροντα που προστατεύονται με [τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XXXX (για την 
ασφάλεια των καταναλωτικών 
προϊόντων)], την τομεακή εναρμονιστική 
νομοθεσία της Ένωσης και τη λοιπή 
ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με τα 
προϊόντα που υπόκεινται στον παρόντα 
κανονισμό. Θα πρέπει να περιλαμβάνει, 
εφόσον υπάρχουν, δεδομένα για τους 
κινδύνους που έχουν επισυμβεί 
προηγουμένως σε σχέση με το οικείο 
προϊόν. Επίσης, θα πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη κάθε μέτρο που έχει ενδεχομένως 
ληφθεί από τον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα, στο πλαίσιο του καθήκοντος της 
επιμέλειας, για τη μείωση του κινδύνου. 
Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη 
δυνητική ευπάθεια των καταναλωτών, σε 
αντίθεση με τους επαγγελματίες χρήστες, 
όπως επίσης και η αυξημένη ευαισθησία 
ορισμένων κατηγοριών καταναλωτών, 
όπως είναι τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και τα 
άτομα με ειδικές ανάγκες. 

Or. fr 

Τροπολογία  80 
Constance Le Grip 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 21 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(21) Οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα 
πρέπει να αποκτήσουν την αρμοδιότητα να 
καταστρέφουν προϊόντα, να τα 
αχρηστεύουν ή να διατάσσουν την 
καταστροφή τους από τον σχετικό 
οικονομικό φορέα, εάν το κρίνουν 
αναγκαίο και αναλογικό, ούτως ώστε να 
εξασφαλίσουν ότι τα εν λόγω εμπορεύματα 
δεν θα συνιστούν περαιτέρω απειλή. 

(21) Οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα 
πρέπει να αποκτήσουν την αρμοδιότητα να 
καταστρέφουν προϊόντα, να τα 
αχρηστεύουν ή να διατάσσουν την 
καταστροφή τους από τον σχετικό 
οικονομικό φορέα, είτε αυτός 
δραστηριοποιείται στο διαδίκτυο είτε 
εκτός διαδικτύου, εάν το κρίνουν 
αναγκαίο και αναλογικό, ούτως ώστε να 
εξασφαλίσουν ότι τα εν λόγω εμπορεύματα 
δεν θα συνιστούν περαιτέρω απειλή. 

Or. fr 
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Αιτιολόγηση 

Στην εσωτερική αγορά υφίστανται πολλοί τρόποι διάθεσης των προϊόντων στους καταναλωτές. 
Η εποπτεία της αγοράς πρέπει να είναι εξίσου αποτελεσματική είτε πρόκειται για τους 
παραδοσιακούς διαύλους είτε για τη διαδικτυακή αγορά. 

Τροπολογία  81 
Matteo Salvini 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 21 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(21) Οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα 
πρέπει να αποκτήσουν την αρμοδιότητα να 
καταστρέφουν προϊόντα, να τα 
αχρηστεύουν ή να διατάσσουν την 
καταστροφή τους από τον σχετικό 
οικονομικό φορέα, εάν το κρίνουν 
αναγκαίο και αναλογικό, ούτως ώστε να 
εξασφαλίσουν ότι τα εν λόγω εμπορεύματα 
δεν θα συνιστούν περαιτέρω απειλή. 

(21) Οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα 
πρέπει να αποκτήσουν την αρμοδιότητα να 
καταστρέφουν προϊόντα, να τα 
αχρηστεύουν ή να διατάσσουν την 
καταστροφή τους από τον σχετικό 
οικονομικό φορέα, εάν το κρίνουν 
αναγκαίο και αναλογικό, ούτως ώστε να 
εξασφαλίσουν ότι τα εν λόγω εμπορεύματα 
δεν θα συνιστούν περαιτέρω απειλή. Ο 
σχετικός οικονομικός φορέας πρέπει να 
αναλαμβάνει όλα τα έξοδα που αφορούν 
τις εν λόγω δράσεις. 

Or. en 

Τροπολογία  82 
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 23 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(23) Θα πρέπει να υπάρχει 
αποτελεσματική, ταχεία και ακριβής 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 
κρατών μελών και μεταξύ των κρατών 
μελών και της Επιτροπής. Είναι, συνεπώς, 
αναγκαίο να προβλεφθούν 
αποτελεσματικοί μηχανισμοί για την 
ανταλλαγή αυτή. Το σύστημα ταχείας 
ανταλλαγής πληροφοριών (RAPEX) της 
Ένωσης έχει αποδείξει την 

(23) Θα πρέπει να υπάρχει 
αποτελεσματική, ταχεία και ακριβής 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 
κρατών μελών και μεταξύ των κρατών 
μελών και της Επιτροπής. Είναι, συνεπώς, 
αναγκαίο να προβλεφθούν 
αποτελεσματικοί μηχανισμοί για την 
ανταλλαγή αυτή. Το σύστημα ταχείας 
ανταλλαγής πληροφοριών (RAPEX) της 
Ένωσης έχει αποδείξει την 
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αποτελεσματικότητα και την 
αποδοτικότητά του. Το RAPEX επιτρέπει 
να ληφθούν μέτρα σε όλη την Ένωση όσον 
αφορά προϊόντα που παρουσιάζουν 
κίνδυνο πέραν του εδάφους ενός και μόνο 
κράτους μέλους. Για να αποφευχθεί η 
άσκοπη αλληλεπικάλυψη, το σύστημα 
αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιείται για 
όλες τις κοινοποιήσεις προειδοποίησης που 
απαιτούνται από τον παρόντα κανονισμό 
όσον αφορά τα προϊόντα που 
παρουσιάζουν κίνδυνο. 

αποτελεσματικότητα και την 
αποδοτικότητά του. Το RAPEX επιτρέπει 
να ληφθούν μέτρα σε όλη την Ένωση όσον 
αφορά προϊόντα που παρουσιάζουν 
σοβαρό κίνδυνο πέραν του εδάφους ενός 
και μόνο κράτους μέλους. Για να 
αποφευχθεί η άσκοπη αλληλεπικάλυψη, το 
σύστημα αυτό θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται για όλες τις κοινοποιήσεις 
προειδοποίησης που απαιτούνται από τον 
παρόντα κανονισμό όσον αφορά τα 
προϊόντα που παρουσιάζουν σοβαρό 
κίνδυνο. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με τις τροπολογίες στα άρθρα 19 και 20. 

Τροπολογία  83 
Sirpa Pietikäinen 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 23 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(23) Θα πρέπει να υπάρχει 
αποτελεσματική, ταχεία και ακριβής 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 
κρατών μελών και μεταξύ των κρατών 
μελών και της Επιτροπής. Είναι, συνεπώς, 
αναγκαίο να προβλεφθούν 
αποτελεσματικοί μηχανισμοί για την 
ανταλλαγή αυτή. Το σύστημα ταχείας 
ανταλλαγής πληροφοριών (RAPEX) της 
Ένωσης έχει αποδείξει την 
αποτελεσματικότητα και την 
αποδοτικότητά του. Το RAPEX επιτρέπει 
να ληφθούν μέτρα σε όλη την Ένωση όσον 
αφορά προϊόντα που παρουσιάζουν 
κίνδυνο πέραν του εδάφους ενός και μόνο 
κράτους μέλους. Για να αποφευχθεί η 
άσκοπη αλληλεπικάλυψη, το σύστημα 
αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιείται για 
όλες τις κοινοποιήσεις προειδοποίησης που 
απαιτούνται από τον παρόντα κανονισμό 

(23) Θα πρέπει να υπάρχει 
αποτελεσματική, ταχεία και ακριβής 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 
κρατών μελών και μεταξύ των κρατών 
μελών και της Επιτροπής. Είναι, συνεπώς, 
αναγκαίο να προβλεφθούν 
αποτελεσματικοί μηχανισμοί για την 
ανταλλαγή αυτή. Το σύστημα ταχείας 
ανταλλαγής πληροφοριών (RAPEX) της 
Ένωσης έχει αποδείξει την 
αποτελεσματικότητα και την 
αποδοτικότητά του. Το RAPEX επιτρέπει 
να ληφθούν μέτρα σε όλη την Ένωση όσον 
αφορά προϊόντα που παρουσιάζουν 
κίνδυνο πέραν του εδάφους ενός και μόνο 
κράτους μέλους. Για να αποφευχθεί η 
άσκοπη αλληλεπικάλυψη, το σύστημα 
αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιείται για 
όλες τις κοινοποιήσεις προειδοποίησης που 
απαιτούνται από τον παρόντα κανονισμό 
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όσον αφορά τα προϊόντα που 
παρουσιάζουν κίνδυνο. 

όσον αφορά τα προϊόντα που 
παρουσιάζουν κίνδυνο. Το RAPEX θα 
πρέπει επίσης να περιλαμβάνει 
κοινοποιήσεις που αφορούν υλικά που 
έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα, οι 
οποίες θα μεταφέρονται εκεί από την 
πλατφόρμα έγκαιρης προειδοποίησης για 
τρόφιμα και ζωοτροφές (RASFF). 

Or. en 

Τροπολογία  84 
Josef Weidenholzer 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 27 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(27) Θα πρέπει να συσταθεί ένα ευρωπαϊκό 
φόρουμ για την εποπτεία της αγοράς που 
θα απαρτίζεται από εκπροσώπους των 
αρχών εποπτείας της αγοράς. Το φόρουμ 
θα πρέπει να αποτελεί έναν χώρο 
συμμετοχής όλων των ενδιαφερόμενων 
μερών, συμπεριλαμβανομένων των 
επαγγελματικών οργανώσεων και των 
οργανώσεων καταναλωτών, έτσι ώστε να 
αξιοποιούν τις διαθέσιμες πληροφορίες 
σχετικά με την εποπτεία της αγοράς κατά 
την κατάρτιση, την εφαρμογή και την 
επικαιροποίηση προγραμμάτων εποπτείας 
της αγοράς. 

(27) Θα πρέπει να συσταθεί ένα ευρωπαϊκό 
φόρουμ για την εποπτεία της αγοράς που 
θα απαρτίζεται από εκπροσώπους των 
αρχών εποπτείας της αγοράς. Το φόρουμ 
θα πρέπει να αποτελεί έναν χώρο 
συμμετοχής όλων των ενδιαφερόμενων 
μερών, συμπεριλαμβανομένων των 
επαγγελματικών οργανώσεων και κυρίως 
των οργανώσεων καταναλωτών, έτσι ώστε 
να αξιοποιούν τις διαθέσιμες πληροφορίες 
σχετικά με την εποπτεία της αγοράς κατά 
την κατάρτιση, την εφαρμογή και την 
επικαιροποίηση προγραμμάτων εποπτείας 
της αγοράς. 

Or. de 

Τροπολογία  85 
Sirpa Pietikäinen 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 30 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(30) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
βρει τη χρυσή τομή μεταξύ της διαφάνειας 
δημοσιοποιώντας τον μέγιστο αριθμό 
πληροφοριών και της διαφύλαξης της 

(30) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
βρει τη χρυσή τομή μεταξύ της διαφάνειας 
δημοσιοποιώντας τον μέγιστο αριθμό 
πληροφοριών και της διαφύλαξης της 
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εμπιστευτικότητας, για παράδειγμα για 
λόγους προστασίας των προσωπικών 
δεδομένων, του εμπορικού απορρήτου ή 
της προστασίας των ερευνών, σύμφωνα με 
τους κανόνες περί εμπιστευτικότητας 
βάσει της κείμενης εθνικής νομοθεσίας ή, 
όσον αφορά την Επιτροπή, του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του 
κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής. Η οδηγία 95/46/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, 
για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για 
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 
45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 
2000 σχετικά με την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από τα όργανα και τους 
οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά 
με την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών εφαρμόζονται στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού. 

εμπιστευτικότητας, για παράδειγμα για 
λόγους του εμπορικού απορρήτου ή της 
προστασίας των ερευνών, σύμφωνα με 
τους κανόνες περί εμπιστευτικότητας 
βάσει της κείμενης εθνικής νομοθεσίας ή, 
όσον αφορά την Επιτροπή, του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του 
κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής. Επιπλέον, ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει να σέβεται τις 
αρχές προστασίας των δεδομένων, όπως 
ο εμπιστευτικός χειρισμός των 
προσωπικών δεδομένων, η υποχρέωση 
θεμιτής και σύννομης επεξεργασίας 
δεδομένων και για ειδικό σκοπό, 
διασφαλίζοντας την ποιότητά τους και 
επιτρέποντας στα ενδιαφερόμενα άτομα 
να ασκούν τα δικαιώματά τους. Η οδηγία 
95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 
1995, για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για 
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 
45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 
2000 σχετικά με την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από τα όργανα και τους 
οργανισμούς της Κοινότητας και σχετικά 
με την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών εφαρμόζονται στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού. 

Or. en 

Τροπολογία  86 
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 33 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(33) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεσπίσουν κανόνες σχετικά με τις 
κυρώσεις που θα ισχύουν για τις 
παραβάσεις του παρόντος κανονισμού και 
θα εξασφαλίζουν την εφαρμογή τους. Οι εν 
λόγω κυρώσεις πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές. 

(33) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεσπίσουν κανόνες σχετικά με τις 
κυρώσεις που θα ισχύουν για τις 
παραβάσεις του παρόντος κανονισμού και 
θα εξασφαλίζουν την εφαρμογή τους. Οι εν 
λόγω κυρώσεις πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές. Το επίπεδό τους θα πρέπει 
να οριστεί κατ’ αναλογία της αξίας των 
πωλήσεων των σχετικών κατά το πλήρες 
τελευταίο έτος της παράβασης, ανάλογα 
με τη σοβαρότητά της, τη διάρκεια και 
τον εκούσιο ή επαναλαμβανόμενο 
χαρακτήρα της παράβασης. Σε κάθε 
περίπτωση, οι κυρώσεις δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνουν το 10% του συνολικού 
κύκλου εργασιών της εταιρείας κατά την 
προηγούμενη λογιστική χρήση. Όπου 
είναι δυνατό βάσει του εθνικού δικαίου, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενθαρρύνονται να διοχετεύουν τα έσοδα 
από αυτές τις κυρώσεις σε 
δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς. 

Or. en 

Τροπολογία  87 
Matteo Salvini 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 33 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(33) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεσπίσουν κανόνες σχετικά με τις 
κυρώσεις που θα ισχύουν για τις 
παραβάσεις του παρόντος κανονισμού και 
θα εξασφαλίζουν την εφαρμογή τους. Οι εν 
λόγω κυρώσεις πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές. 

(33) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεσπίσουν κανόνες σχετικά με τις 
κυρώσεις που θα ισχύουν για τις 
παραβάσεις του παρόντος κανονισμού και 
θα εξασφαλίζουν την εφαρμογή τους. Οι εν 
λόγω κυρώσεις πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές και να συμπεριλαμβάνουν 
διοικητικές κυρώσεις που θα είναι 
εναρμονισμένες σε ολόκληρη την Ένωση. 
Για τον σκοπό αυτό είναι απαραίτητο να 
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λαμβάνεται υπόψη η σοβαρότητα της 
παράβασης, το μέγεθος των επιχειρήσεων 
και ιδίως η κατάσταση των ΜΜΕ, καθώς 
και ο αντίστοιχος ρόλος τους στην 
αλυσίδα εφοδιασμού, κυρίως όσον αφορά 
την πραγματική δραστηριότητα που 
ασκεί ο οικονομικός φορέας στο πλαίσιο 
της παραγωγικής διαδικασίας και την 
ικανότητά του να επηρεάζει την ασφάλεια 
του προϊόντος. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
εξασφαλίζουν ότι τα έσοδα που 
συγκεντρώνονται από τις εν λόγω 
διοικητικές κυρώσεις θα διατίθενται για 
δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς. 

Or. it 

Τροπολογία  88 
Matteo Salvini 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 34 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(34) Η εποπτεία της αγοράς θα πρέπει να 
χρηματοδοτείται τουλάχιστον εν μέρει από 
τα τέλη που χρεώνονται στους 
οικονομικούς φορείς, όταν απαιτούνται 
τέλη από τις αρχές εποπτείας της αγοράς, 
ούτως ώστε να αναλάβουν διορθωτικές 
ενέργειες ή όταν οι εν λόγω αρχές 
οφείλουν να αναλάβουν δράση από μόνες 
τους. 

(34) Η εποπτεία της αγοράς θα πρέπει να 
χρηματοδοτείται κυρίως από τα κράτη 
μέλη και μόνο κατ' ελάχιστον από τις 
κυρώσεις που βαρύνουν τους 
οικονομικούς φορείς οι οποίοι είναι 
υπεύθυνοι για την πρώτη διάθεση στην 
αγορά, όταν απαιτούνται τέλη από τις 
αρχές εποπτείας της αγοράς, ούτως ώστε 
να αναλάβουν διορθωτικές ενέργειες ή 
όταν οι εν λόγω αρχές οφείλουν να 
αναλάβουν δράση από μόνες τους. Σε 
αυτήν την περίπτωση, είναι επομένως 
απαραίτητο να λαμβάνεται υπόψη το 
μέγεθος των επιχειρήσεων και ιδίως η 
κατάσταση των ΜΜΕ, καθώς και ο 
αντίστοιχος ρόλος τους στην αλυσίδα 
εφοδιασμού, κυρίως όσον αφορά την 
πραγματική δραστηριότητα που ασκεί ο 
οικονομικός φορέας στο πλαίσιο της 
παραγωγικής διαδικασίας και την 
ικανότητά του να επηρεάζει την ασφάλεια 
του προϊόντος. 
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Or. it 

Τροπολογία  89 
Lara Comi 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 38 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(38) Προκειμένου να εξασφαλιστούν 
ενιαίοι όροι εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, ενδείκνυται να εκχωρηθούν 
εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή 
σχετικά με τις ενιαίες προϋποθέσεις για τη 
διενέργεια ελέγχων με αναφορά σε 
συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων ή 
τομείς, όπου να προβλέπεται και η κλίμακα 
των ελέγχων που πρέπει να διενεργούνται 
και η καταλληλότητα των δειγμάτων που 
πρέπει να ελεγχθούν. Θα πρέπει επίσης να 
εκχωρηθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες 
όσον αφορά τις ρυθμίσεις για την παροχή 
πληροφοριών στις αρχές εποπτείας της 
αγοράς από τους οικονομικούς φορείς και 
όσον αφορά τη θέσπιση ενιαίων 
προϋποθέσεων για τον καθορισμό των 
περιπτώσεων στις οποίες οι εν λόγω 
πληροφορίες δεν χρειάζεται να παρέχονται. 
Θα πρέπει επίσης να εκχωρηθούν 
εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά τις 
ρυθμίσεις και τις διαδικασίες για την 
ανταλλαγή πληροφοριών μέσω του 
RAPEX και την έκδοση προσωρινών ή 
μόνιμων περιορισμών εμπορίας για τα 
προϊόντα που εγκυμονούν σοβαρό κίνδυνο. 
Θα πρέπει, όπου αυτό κρίνεται κατάλληλο, 
να προσδιορίζονται τα αναγκαία μέτρα 
ελέγχου που πρέπει να λαμβάνονται από τα 
κράτη μέλη για την αποτελεσματική 
εφαρμογή τους, στην περίπτωση που άλλες 
ενωσιακές νομοθετικές πράξεις δεν 
προβλέπουν ειδική διαδικασία για την 
αντιμετώπιση των σχετικών κινδύνων. Οι 
εξουσίες αυτές θα πρέπει να ασκούνται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

(38) Προκειμένου να εξασφαλιστούν 
ενιαίοι όροι εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, ενδείκνυται να εκχωρηθούν 
εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή 
σχετικά με τις ενιαίες προϋποθέσεις για τη 
διενέργεια ελέγχων με αναφορά σε 
συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων ή 
τομείς, όπου να προβλέπεται και η κλίμακα 
των ελέγχων που πρέπει να διενεργούνται 
και η καταλληλότητα των δειγμάτων που 
πρέπει να ελεγχθούν. Θα πρέπει επίσης να 
εκχωρηθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες 
όσον αφορά τις ρυθμίσεις για την παροχή 
πληροφοριών στις αρχές εποπτείας της 
αγοράς από τους οικονομικούς φορείς και 
όσον αφορά τη θέσπιση ενιαίων 
προϋποθέσεων για τον καθορισμό των 
περιπτώσεων στις οποίες οι εν λόγω 
πληροφορίες δεν χρειάζεται να παρέχονται. 
Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να 
υπάρχει η απαίτηση από τους 
οικονομικούς φορείς να παρέχουν 
πληροφορίες διαφορετικές από αυτές που 
οφείλουν να γνωρίζουν με βάση τον ρόλο 
τους στην αλυσίδα εφοδιασμού. Θα 
πρέπει επίσης να εκχωρηθούν εκτελεστικές 
αρμοδιότητες όσον αφορά τις ρυθμίσεις 
και τις διαδικασίες για την ανταλλαγή 
πληροφοριών μέσω του RAPEX και την 
έκδοση προσωρινών ή μόνιμων 
περιορισμών εμπορίας για τα προϊόντα που 
εγκυμονούν σοβαρό κίνδυνο. Θα πρέπει, 
όπου αυτό κρίνεται κατάλληλο, να 
προσδιορίζονται τα αναγκαία μέτρα 
ελέγχου που πρέπει να λαμβάνονται από τα 
κράτη μέλη για την αποτελεσματική 
εφαρμογή τους, στην περίπτωση που άλλες 
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και του Συμβουλίου για τη θέσπιση 
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με 
τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη 
της άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή. 

ενωσιακές νομοθετικές πράξεις δεν 
προβλέπουν ειδική διαδικασία για την 
αντιμετώπιση των σχετικών κινδύνων. Οι 
εξουσίες αυτές θα πρέπει να ασκούνται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για τη θέσπιση 
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με 
τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη 
της άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή. 

Or. it 

Τροπολογία  90 
Matteo Salvini 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 38 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(38) Προκειμένου να εξασφαλιστούν 
ενιαίοι όροι εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, ενδείκνυται να εκχωρηθούν 
εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή 
σχετικά με τις ενιαίες προϋποθέσεις για τη 
διενέργεια ελέγχων με αναφορά σε 
συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων ή 
τομείς, όπου να προβλέπεται και η κλίμακα 
των ελέγχων που πρέπει να διενεργούνται 
και η καταλληλότητα των δειγμάτων που 
πρέπει να ελεγχθούν. Θα πρέπει επίσης να 
εκχωρηθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες 
όσον αφορά τις ρυθμίσεις για την παροχή 
πληροφοριών στις αρχές εποπτείας της 
αγοράς από τους οικονομικούς φορείς και 
όσον αφορά τη θέσπιση ενιαίων 
προϋποθέσεων για τον καθορισμό των 
περιπτώσεων στις οποίες οι εν λόγω 
πληροφορίες δεν χρειάζεται να παρέχονται. 
Θα πρέπει επίσης να εκχωρηθούν 
εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά τις 
ρυθμίσεις και τις διαδικασίες για την 
ανταλλαγή πληροφοριών μέσω του 
RAPEX και την έκδοση προσωρινών ή 
μόνιμων περιορισμών εμπορίας για τα 
προϊόντα που εγκυμονούν σοβαρό κίνδυνο. 

(38) Προκειμένου να εξασφαλιστούν 
ενιαίοι όροι εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, ενδείκνυται να εκχωρηθούν 
εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή 
σχετικά με τις ενιαίες προϋποθέσεις για τη 
διενέργεια ελέγχων με αναφορά σε 
συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων ή 
τομείς, όπου να προβλέπεται και η κλίμακα 
των ελέγχων που πρέπει να διενεργούνται 
και η καταλληλότητα των δειγμάτων που 
πρέπει να ελεγχθούν. Θα πρέπει επίσης να 
εκχωρηθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες 
όσον αφορά τις ρυθμίσεις για την παροχή 
πληροφοριών στις αρχές εποπτείας της 
αγοράς από τους οικονομικούς φορείς και 
όσον αφορά τη θέσπιση ενιαίων 
προϋποθέσεων για τον καθορισμό των 
περιπτώσεων στις οποίες οι εν λόγω 
πληροφορίες δεν χρειάζεται να παρέχονται. 
Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να 
υπάρχει η απαίτηση από τους 
οικονομικούς φορείς να παρέχουν 
πληροφορίες διαφορετικές από αυτές που 
οφείλουν να γνωρίζουν με βάση τον ρόλο 
τους στην αλυσίδα εφοδιασμού. Θα 
πρέπει επίσης να εκχωρηθούν εκτελεστικές 
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Θα πρέπει, όπου αυτό κρίνεται κατάλληλο, 
να προσδιορίζονται τα αναγκαία μέτρα 
ελέγχου που πρέπει να λαμβάνονται από τα 
κράτη μέλη για την αποτελεσματική 
εφαρμογή τους, στην περίπτωση που άλλες 
ενωσιακές νομοθετικές πράξεις δεν 
προβλέπουν ειδική διαδικασία για την 
αντιμετώπιση των σχετικών κινδύνων. Οι 
εξουσίες αυτές θα πρέπει να ασκούνται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για τη θέσπιση 
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με 
τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη 
της άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή. 

αρμοδιότητες όσον αφορά τις ρυθμίσεις 
και τις διαδικασίες για την ανταλλαγή 
πληροφοριών μέσω του RAPEX και την 
έκδοση προσωρινών ή μόνιμων 
περιορισμών εμπορίας για τα προϊόντα που 
εγκυμονούν σοβαρό κίνδυνο. Θα πρέπει, 
όπου αυτό κρίνεται κατάλληλο, να 
προσδιορίζονται τα αναγκαία μέτρα 
ελέγχου που πρέπει να λαμβάνονται από τα 
κράτη μέλη για την αποτελεσματική 
εφαρμογή τους, στην περίπτωση που άλλες 
ενωσιακές νομοθετικές πράξεις δεν 
προβλέπουν ειδική διαδικασία για την 
αντιμετώπιση των σχετικών κινδύνων. Οι 
εξουσίες αυτές θα πρέπει να ασκούνται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για τη θέσπιση 
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με 
τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη 
της άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή. 

Or. it 

Τροπολογία  91 
Constance Le Grip 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 41 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(41) Ο στόχος του παρόντος κανονισμού 
είναι τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην 
αγορά, διέπονται από την ενωσιακή 
νομοθεσία και να πληρούν τις απαιτήσεις 
για υψηλού επιπέδου προστασία της υγείας 
και της ασφάλειας και άλλων δημόσιων 
συμφερόντων και για τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς μέσω ενός πλαισίου 
συνεκτικής εποπτείας της ενωσιακής 
αγοράς. Ο στόχος αυτός δεν μπορεί να 
επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, 
καθώς η επίτευξή του απαιτεί πολύ υψηλού 
βαθμού συνεργασία, αλληλεπίδραση και 
ομοιομορφία λειτουργίας μεταξύ όλων των 
αρμόδιων αρχών από όλα τα κράτη μέλη. 

(41) Ο στόχος του παρόντος κανονισμού 
είναι τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην 
πραγματική και στη ψηφιακή αγορά, να 
διέπονται από την ενωσιακή νομοθεσία και 
να πληρούν τις απαιτήσεις για υψηλού 
επιπέδου προστασία της υγείας και της 
ασφάλειας και άλλων δημόσιων 
συμφερόντων και για τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, είτε της πραγματικής 
είτε της ψηφιακής, μέσω ενός πλαισίου 
συνεκτικής εποπτείας της ενωσιακής 
αγοράς. Ο στόχος αυτός δεν μπορεί να 
επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, 
καθώς η επίτευξή του απαιτεί πολύ υψηλού 
βαθμού συνεργασία, αλληλεπίδραση και 
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Δεδομένου, κατά συνέπεια, ότι μπορεί 
λόγω της κλίμακας και των 
αποτελεσμάτων του, να επιτευχθεί 
καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η 
Ένωση μπορεί να θεσπίζει μέτρα, 
σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 
5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν 
λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 
επίτευξη του στόχου αυτού. 

ομοιομορφία λειτουργίας μεταξύ όλων των 
αρμόδιων αρχών από όλα τα κράτη μέλη. 
Δεδομένου, κατά συνέπεια, ότι μπορεί 
λόγω της κλίμακας και των 
αποτελεσμάτων του, να επιτευχθεί 
καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η 
Ένωση μπορεί να θεσπίζει μέτρα, 
σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 
5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν 
λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 
επίτευξη του στόχου αυτού. 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Στην εσωτερική αγορά υφίστανται πολλοί τρόποι διάθεσης των προϊόντων στους καταναλωτές. 
Η εποπτεία της αγοράς πρέπει να είναι εξίσου αποτελεσματική είτε πρόκειται για τους 
παραδοσιακούς διαύλους είτε για τη διαδικτυακή αγορά. 

Τροπολογία  92 
Pablo Arias Echeverría 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 42 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (42a) Ο παρών κανονισμός πρέπει να 
τηρεί την αρχή της προφύλαξης ώστε να 
διασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας 
της ανθρώπινης υγείας, των 
καταναλωτών και του περιβάλλοντος. 

Or. es 

Τροπολογία  93 
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón 
 
Πρόταση κανονισμού 
Αιτιολογική σκέψη 42 β (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (42β) Ο παρών κανονισμός πρέπει να 
τηρεί την αρχή της προφύλαξης ώστε να 
διασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας 
της ανθρώπινης υγείας, των 
καταναλωτών και του περιβάλλοντος. 

Or. es 

Τροπολογία  94 
Constance Le Grip 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο παρών κανονισμός καθορίζει το πλαίσιο 
που επιτρέπει να εξακριβώνεται ότι τα 
προϊόντα ικανοποιούν τις απαιτήσεις που 
διαφυλάσσουν σε υψηλό επίπεδο την υγεία 
και την ασφάλεια των ατόμων γενικά, την 
υγεία και την ασφάλεια στον χώρο 
εργασίας, την προστασία των 
καταναλωτών, το περιβάλλον, τη δημόσια 
ασφάλεια και άλλες εκφάνσεις του 
δημόσιου συμφέροντος. 

Ο παρών κανονισμός καθορίζει το πλαίσιο 
που επιτρέπει να εξακριβώνεται ότι τα 
προϊόντα που διατίθενται εντός και εκτός 
διαδικτύου, ικανοποιούν τις απαιτήσεις 
που διαφυλάσσουν σε υψηλό επίπεδο την 
υγεία και την ασφάλεια των ατόμων 
γενικά, την υγεία και την ασφάλεια στον 
χώρο εργασίας, το θεμιτό εμπόριο, την 
προστασία των καταναλωτών, το 
περιβάλλον, την προστασία των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, 
τη δημόσια ασφάλεια και άλλες εκφάνσεις 
του δημόσιου συμφέροντος. 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Στην εσωτερική αγορά υφίστανται πολλοί τρόποι διάθεσης των προϊόντων στους καταναλωτές. 
Η εποπτεία της αγοράς πρέπει να είναι εξίσου αποτελεσματική είτε πρόκειται για τους 
παραδοσιακούς διαύλους είτε για τη διαδικτυακή αγορά. Τέλος, η γνησιότητα ενός προϊόντος 
εξασφαλίζει στον καταναλωτή ότι πρόκειται για ένα ασφαλές προϊόν που συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις της νομοθεσίας. 

Τροπολογία  95 
Norica Nicolai 
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Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο παρών κανονισμός καθορίζει το πλαίσιο 
που επιτρέπει να εξακριβώνεται ότι τα 
προϊόντα ικανοποιούν τις απαιτήσεις που 
διαφυλάσσουν σε υψηλό επίπεδο την υγεία 
και την ασφάλεια των ατόμων γενικά, την 
υγεία και την ασφάλεια στον χώρο 
εργασίας, την προστασία των 
καταναλωτών, το περιβάλλον, τη δημόσια 
ασφάλεια και άλλες εκφάνσεις του 
δημόσιου συμφέροντος. 

Ο παρών κανονισμός καθορίζει το πλαίσιο 
που επιτρέπει να εξακριβώνεται ότι τα 
προϊόντα, τα οποία είναι διαθέσιμα στην 
αγορά είτε επιγραμμικά είτε 
απογραμμικά, ικανοποιούν τις απαιτήσεις 
που διαφυλάσσουν σε υψηλό επίπεδο την 
υγεία και την ασφάλεια των ατόμων 
γενικά, την υγεία και την ασφάλεια στον 
χώρο εργασίας, την προστασία των 
καταναλωτών, το περιβάλλον, τη δημόσια 
ασφάλεια, τους ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού μεταξύ των φορέων της 
αγοράς και άλλες εκφάνσεις του δημόσιου 
συμφέροντος. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι ο παρών κανονισμός αφορά προϊόντα, τα οποία είναι ήδη 
τοποθετημένα στην αγορά, καθώς πραγματοποιούνται έλεγχοι πριν από τη διάθεση στην αγορά 
από οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Δε θα πρέπει να γίνει καμία διάκριση 
σύμφωνα με τους διαύλους διανομής. Επιπλέον, ένας από τους πρωτεύοντες στόχους του 
παρόντος κανονισμού είναι η δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των 
οικονομικών φορέων, για τους οποίους απαιτείται έλεγχος της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις, 
καθώς και επακόλουθες ενέργειες από τις αρχές εποπτείας της αγοράς. 

Τροπολογία  96 
Heide Rühle 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο παρών κανονισμός καθορίζει το πλαίσιο 
που επιτρέπει να εξακριβώνεται ότι τα 
προϊόντα ικανοποιούν τις απαιτήσεις που 
διαφυλάσσουν σε υψηλό επίπεδο την υγεία 
και την ασφάλεια των ατόμων γενικά, την 
υγεία και την ασφάλεια στον χώρο 
εργασίας, την προστασία των 
καταναλωτών, το περιβάλλον, τη δημόσια 

Ο παρών κανονισμός καθορίζει το πλαίσιο 
που επιτρέπει να εξακριβώνεται ότι τα 
προϊόντα, τα οποία είναι τοποθετημένα ή 
διαθέσιμα στην αγορά, ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις που διαφυλάσσουν σε υψηλό 
επίπεδο την υγεία και την ασφάλεια των 
ατόμων γενικά, την υγεία και την 
ασφάλεια στον χώρο εργασίας, την 
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ασφάλεια και άλλες εκφάνσεις του 
δημόσιου συμφέροντος. 

προστασία των καταναλωτών, το 
περιβάλλον, τη δημόσια ασφάλεια, 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ 
των φορέων της αγοράς και άλλες 
εκφάνσεις του δημόσιου συμφέροντος. 

Or. en 

Τροπολογία  97 
Christel Schaldemose 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο παρών κανονισμός καθορίζει το πλαίσιο 
που επιτρέπει να εξακριβώνεται ότι τα 
προϊόντα ικανοποιούν τις απαιτήσεις που 
διαφυλάσσουν σε υψηλό επίπεδο την υγεία 
και την ασφάλεια των ατόμων γενικά, την 
υγεία και την ασφάλεια στον χώρο 
εργασίας, την προστασία των 
καταναλωτών, το περιβάλλον, τη δημόσια 
ασφάλεια και άλλες εκφάνσεις του 
δημόσιου συμφέροντος. 

Ο παρών κανονισμός καθορίζει το πλαίσιο 
που επιτρέπει να εξακριβώνεται ότι τα 
προϊόντα ικανοποιούν τις απαιτήσεις που 
διαφυλάσσουν σε υψηλό επίπεδο την υγεία 
και την ασφάλεια των ατόμων γενικά, την 
υγεία και την ασφάλεια στον χώρο 
εργασίας, την προστασία των 
καταναλωτών, το περιβάλλον, τη δημόσια 
ασφάλεια και άλλες εκφάνσεις του 
δημόσιου συμφέροντος, και να 
διασφαλίζονται ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού για τους οικονομικούς 
φορείς. 

Or. en 

Τροπολογία  98 
Pablo Arias Echeverría 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο παρών κανονισμός καθορίζει το πλαίσιο 
που επιτρέπει να εξακριβώνεται ότι τα 
προϊόντα ικανοποιούν τις απαιτήσεις που 
διαφυλάσσουν σε υψηλό επίπεδο την υγεία 
και την ασφάλεια των ατόμων γενικά, την 
υγεία και την ασφάλεια στον χώρο 
εργασίας, την προστασία των 
καταναλωτών, το περιβάλλον, τη δημόσια 

Ο παρών κανονισμός καθορίζει το πλαίσιο 
που επιτρέπει να εξακριβώνεται ότι τα 
προϊόντα ικανοποιούν τις απαιτήσεις που 
διαφυλάσσουν σε υψηλό επίπεδο την υγεία 
και την ασφάλεια των ατόμων γενικά, την 
υγεία και την ασφάλεια στον χώρο 
εργασίας, την προστασία των 
καταναλωτών, το περιβάλλον, τη δημόσια 
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ασφάλεια και άλλες εκφάνσεις του 
δημόσιου συμφέροντος. 

ασφάλεια και άλλες εκφάνσεις του 
δημόσιου συμφέροντος και, σε γενικές 
γραμμές, τη συμμόρφωση με τη 
νομοθεσία της ΕΕ. 

Or. es 

 

Τροπολογία  99 
Pablo Arias Echeverría 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) «προϊόν»: το προϊόν που λαμβάνεται 
μέσω μεταποιητικής διεργασίας· 

(1) «προϊόν»: κάθε προϊόν που παρέχεται 
ή διατίθεται στο πλαίσιο εμπορικής 
δραστηριότητας, είτε έναντι αμοιβής είτε 
δωρεάν· 

Or. es 

Αιτιολόγηση 

Αποσαφήνιση της έννοιας «προϊόν». Διαγράφεται η επισήμανση ότι λαμβάνεται μέσω 
μεταποιητικής διαδικασίας, καθώς υπάρχουν αμφιβολίες για την ερμηνεία αυτής της απαίτησης 
(φυτό, ξύλο, κλπ.). Προτείνεται μία διατύπωση που συνοψίζει το περιεχόμενο της οδηγίας για τη 
γενική ασφάλεια των προϊόντων (ΟΓΑΠ). 

Τροπολογία  100 
Constance Le Grip 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) «διαθεσιμότητα στην αγορά»: κάθε 
προσφορά προϊόντος για διανομή, 
κατανάλωση ή χρήση στην ενωσιακή 
αγορά στο πλαίσιο εμπορικής 
δραστηριότητας, είτε επί πληρωμή είτε 
δωρεάν· 

(2) «διαθεσιμότητα στην αγορά»: κάθε 
προσφορά προϊόντος για διανομή, 
κατανάλωση ή χρήση στην ενωσιακή 
πραγματική και ψηφιακή αγορά στο 
πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας, είτε 
επί πληρωμή είτε δωρεάν· 

Or. fr 
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Αιτιολόγηση 

Στην εσωτερική αγορά υφίστανται πολλοί τρόποι διάθεσης των προϊόντων στους καταναλωτές. 
Η εποπτεία της αγοράς πρέπει να είναι εξίσου αποτελεσματική είτε πρόκειται για τους 
παραδοσιακούς διαύλους είτε για τη διαδικτυακή αγορά. 

Τροπολογία  101 
Constance Le Grip 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) «διάθεση στην αγορά»: η πρώτη φορά 
κατά την οποία ένα προϊόν καθίσταται 
διαθέσιμο στην αγορά της Ένωσης· 

(3) «διάθεση στην αγορά»: η πρώτη φορά 
κατά την οποία ένα προϊόν καθίσταται 
διαθέσιμο στην πραγματική και στην 
ψηφιακή αγορά της Ένωσης· 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Στην εσωτερική αγορά υφίστανται πολλοί τρόποι διάθεσης των προϊόντων στους καταναλωτές. 
Η εποπτεία της αγοράς πρέπει να είναι εξίσου αποτελεσματική είτε πρόκειται για τους 
παραδοσιακούς διαύλους είτε για τη διαδικτυακή αγορά. 

Τροπολογία  102 
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 7 α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7α) «μεσάζοντες παροχής υπηρεσιών»: 
κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
επιτρέπει την τοποθέτηση ή τη διάθεση 
στην αγορά κάποιου προϊόντος με τη 
χρήση ηλεκτρονικών μέσων, όπως η 
εκμετάλλευση πλατφορμών ηλεκτρονικού 
εμπορίου ή η φιλοξενία ιστοσελίδων· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι μεσάζοντες παροχής υπηρεσιών, όπως οι υπηρεσίες επιγραμμικής φιλοξενίας και οι 
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καταχωρητές, οι οποίοι παρέχουν ηλεκτρονικές πλατφόρμες σε οικονομικούς φορείς τρίτων 
χωρών προκειμένου αυτοί να πωλήσουν επιγραμμικά τα προϊόντα τους (όπως ορίζεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 7 στοιχείο α νέο), συχνά έχουν την έδρα τους στην επικράτεια της ΕΕ. Οι 
εν λόγω μεσάζοντες θα πρέπει να είναι υποχρεωμένοι να συνεργάζονται με τις αρχές εποπτείας 
της αγοράς και να προβαίνουν σε διορθωτικές ενέργειες όπου απαιτείται, όπως άλλοι 
οικονομικοί φορείς, προκειμένου να αποτραπεί η επιγραμμική πώληση μη ασφαλών ή άλλως μη 
συμμορφούμενων προϊόντων. 

Τροπολογία  103 
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 8 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) «οικονομικοί φορείς»: ο 
κατασκευαστής, ο εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπος, ο εισαγωγέας και ο 
διανομέας· 

(8) «οικονομικοί φορείς»: ο 
κατασκευαστής, ο εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπος, ο εισαγωγέας, ο διανομέας 
και ο μεσάζων παροχής υπηρεσιών· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι μεσάζοντες παροχής υπηρεσιών, όπως οι υπηρεσίες επιγραμμικής φιλοξενίας και οι 
καταχωρητές, οι οποίοι παρέχουν ηλεκτρονικές πλατφόρμες σε οικονομικούς φορείς τρίτων 
χωρών προκειμένου αυτοί να πωλήσουν επιγραμμικά τα προϊόντα τους (όπως ορίζεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 7 στοιχείο α νέο), συχνά έχουν την έδρα τους στην επικράτεια της ΕΕ. Οι 
εν λόγω μεσάζοντες θα πρέπει να είναι υποχρεωμένοι να συνεργάζονται με τις αρχές εποπτείας 
της αγοράς και να προβαίνουν σε διορθωτικές ενέργειες όπου απαιτείται, όπως άλλοι 
οικονομικοί φορείς, προκειμένου να αποτραπεί η επιγραμμική πώληση μη ασφαλών ή άλλως μη 
συμμορφούμενων προϊόντων. 

Τροπολογία  104 
Constance Le Grip 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 11 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) «εποπτεία της αγοράς»: οι 
δραστηριότητες που διεξάγουν και τα 
μέτρα που λαμβάνουν οι δημόσιες αρχές 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα 
προϊόντα δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία, 

(11) «εποπτεία της αγοράς»: οι 
δραστηριότητες που διεξάγουν και τα 
μέτρα που λαμβάνουν οι δημόσιες αρχές 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα 
προϊόντα που διατίθενται εντός και εκτός 
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την ασφάλεια ή άλλες πτυχές της 
προστασίας του δημοσίου συμφέροντος 
και, όταν πρόκειται για προϊόντα που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
εναρμονιστικής νομοθετικής πράξης της 
Ένωσης, ότι συμμορφώνονται με τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στην εν λόγω 
νομοθετική πράξη· 

διαδικτύου δεν θέτουν σε κίνδυνο την 
υγεία, την ασφάλεια ή άλλες πτυχές της 
προστασίας του δημοσίου συμφέροντος 
και, όταν πρόκειται για προϊόντα που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
εναρμονιστικής νομοθετικής πράξης της 
Ένωσης, ότι συμμορφώνονται με τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στην εν λόγω 
νομοθετική πράξη· 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Στην εσωτερική αγορά υφίστανται πολλοί τρόποι διάθεσης των προϊόντων στους καταναλωτές. 
Η εποπτεία της αγοράς πρέπει να είναι εξίσου αποτελεσματική είτε πρόκειται για τους 
παραδοσιακούς διαύλους είτε για τη διαδικτυακή αγορά. 

Τροπολογία  105 
Constance Le Grip 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 12 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) «αρχή εποπτείας της αγοράς»: η αρχή 
του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνη 
για την πραγματοποίηση της εποπτείας της 
αγοράς στην επικράτειά του· 

(12) «αρχή εποπτείας της αγοράς»: η αρχή 
του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνη 
για την πραγματοποίηση της εποπτείας της 
πραγματικής και της ψηφιακής αγοράς 
στην επικράτειά του· 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Στην εσωτερική αγορά υφίστανται πολλοί τρόποι διάθεσης των προϊόντων στους καταναλωτές. 
Η εποπτεία της αγοράς πρέπει να είναι εξίσου αποτελεσματική είτε πρόκειται για τους 
παραδοσιακούς διαύλους είτε για τη διαδικτυακή αγορά. 

Τροπολογία  106 
Pablo Arias Echeverría 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 12 



 

PE516.934v02-00 32/196 AM\1002709EL.doc 

EL 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) «αρχή εποπτείας της αγοράς»: η αρχή 
του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνη 
για την πραγματοποίηση της εποπτείας 
της αγοράς στην επικράτειά του· 

(12) «αρχή εποπτείας της αγοράς»: η αρχή 
του κράτους μέλους που είναι αρμόδια να 
ασκήσει τις εξουσίες όπως διέπονται από 
τον παρόντα κανονισμό· 

Or. es 

Αιτιολόγηση 

Οι αρμοδιότητες των αρχών εποπτείας της αγοράς που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό 
δεν αναφέρονται στην εποπτεία της αγοράς, με την αυστηρή έννοια του όρου. Εκτός από τη 
διενέργεια ελέγχων στα προϊόντα, θα πρέπει επίσης να συγκεντρώνονται καταγγελίες, να 
ειδοποιούνται οι χρήστες, να προστίθενται δεδομένα στο σύστημα πληροφόρησης και 
επικοινωνίας για την εποπτεία της αγοράς (ICSMS), να υπάρχει συνεργασία με τους 
οικονομικούς φορείς όσον αφορά την κατάρτιση κωδίκων ορθής πρακτικής, κλπ. Υπάρχουν και 
άλλα καθήκοντα πέρα από την απλή εποπτεία της αγοράς. 

Τροπολογία  107 
Heide Rühle 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 12 α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12α) «μη συμμορφούμενο προϊόν»: το 
προϊόν που δεν συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις που καθορίζονται στην 
εναρμονιστική νομοθεσία της Ένωσης 
που ισχύει για αυτό· 

Or. en 

Τροπολογία  108 
Ashley Fox 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 12 β (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (12β) «μη συμμορφούμενο προϊόν»: το 
προϊόν που δεν πληροί τις απαιτήσεις της 
νομοθεσίας της Ένωσης 

Or. en 
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Τροπολογία  109 
Heide Rühle 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 13 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) «προϊόν που παρουσιάζει κίνδυνο»: 
προϊόν που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά 
την υγεία και την ασφάλεια των προσώπων 
γενικά, την υγεία και την ασφάλεια στον 
χώρο εργασίας, την προστασία των 
καταναλωτών, το περιβάλλον και τη 
δημόσια ασφάλεια καθώς και άλλες 
εκφάνσεις του δημόσιου συμφέροντος σε 
βαθμό που υπερβαίνει αυτό που θεωρείται 
εύλογο και αποδεκτό υπό φυσιολογικές ή 
εύλογα προβλέψιμες συνθήκες χρήσης του 
εν λόγω προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων 
των απαιτήσεων σχετικά με τη διάρκεια 
χρήσης και, κατά περίπτωση, τη θέση σε 
λειτουργία, την εγκατάσταση και τη 
συντήρησή του· 

(13) «προϊόν που παρουσιάζει κίνδυνο για 
την ασφάλεια»: προϊόν που επηρεάζει 
αρνητικά την υγεία και την ασφάλεια των 
προσώπων γενικά, την υγεία και την 
ασφάλεια στον χώρο εργασίας, την 
προστασία των καταναλωτών, το 
περιβάλλον και τη δημόσια ασφάλεια 
καθώς και άλλες εκφάνσεις του δημόσιου 
συμφέροντος σε βαθμό που υπερβαίνει 
αυτό που θεωρείται εύλογο και αποδεκτό 
υπό φυσιολογικές ή εύλογα προβλέψιμες 
συνθήκες χρήσης του εν λόγω προϊόντος, 
συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων 
σχετικά με τη διάρκεια χρήσης και, κατά 
περίπτωση, τη θέση σε λειτουργία, την 
εγκατάσταση και τη συντήρησή του· 

Or. en 

Τροπολογία  110 
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 13 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) «προϊόν που παρουσιάζει κίνδυνο»: 
προϊόν που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά 
την υγεία και την ασφάλεια των προσώπων 
γενικά, την υγεία και την ασφάλεια στον 
χώρο εργασίας, την προστασία των 
καταναλωτών, το περιβάλλον και τη 
δημόσια ασφάλεια καθώς και άλλες 
εκφάνσεις του δημόσιου συμφέροντος σε 
βαθμό που υπερβαίνει αυτό που θεωρείται 
εύλογο και αποδεκτό υπό φυσιολογικές ή 
εύλογα προβλέψιμες συνθήκες χρήσης του 
εν λόγω προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων 
των απαιτήσεων σχετικά με τη διάρκεια 

(13) «προϊόν που παρουσιάζει κίνδυνο για 
την ασφάλεια»: προϊόν που επηρεάζει 
αρνητικά την υγεία και την ασφάλεια των 
προσώπων γενικά, την υγεία και την 
ασφάλεια στον χώρο εργασίας, την 
προστασία των καταναλωτών, το 
περιβάλλον και τη δημόσια ασφάλεια 
καθώς και άλλες εκφάνσεις του δημόσιου 
συμφέροντος σε βαθμό που υπερβαίνει 
αυτό που θεωρείται εύλογο και αποδεκτό 
υπό φυσιολογικές ή εύλογα προβλέψιμες 
συνθήκες χρήσης του εν λόγω προϊόντος, 
συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων 
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χρήσης και, κατά περίπτωση, τη θέση σε 
λειτουργία, την εγκατάσταση και τη 
συντήρησή του· 

σχετικά με τη διάρκεια χρήσης και, κατά 
περίπτωση, τη θέση σε λειτουργία, την 
εγκατάσταση και τη συντήρησή του· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να υπάρξει διαφοροποίηση ως προς τον ορισμό του κινδύνου, δεδομένου ότι για τους 
σκοπούς της εποπτείας της αγοράς, τα μη συμμορφούμενα προϊόντα με τη νομοθεσία της ΕΕ θα 
πρέπει να απαγορεύονται από την αγορά της ΕΕ. Ωστόσο, ορισμένα προϊόντα που δεν είναι 
συμμορφούμενα ενδέχεται να μην είναι και ασφαλή, αλλά όχι όλα εξ αυτών. 

Τροπολογία  111 
Matteo Salvini 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 13  
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) «προϊόν που παρουσιάζει κίνδυνο»: 
προϊόν που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά 
την υγεία και την ασφάλεια των προσώπων 
γενικά, την υγεία και την ασφάλεια στον 
χώρο εργασίας, την προστασία των 
καταναλωτών, το περιβάλλον και τη 
δημόσια ασφάλεια καθώς και άλλες 
εκφάνσεις του δημόσιου συμφέροντος σε 
βαθμό που υπερβαίνει αυτό που θεωρείται 
εύλογο και αποδεκτό υπό φυσιολογικές ή 
εύλογα προβλέψιμες συνθήκες χρήσης του 
εν λόγω προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων 
των απαιτήσεων σχετικά με τη διάρκεια 
χρήσης και, κατά περίπτωση, τη θέση σε 
λειτουργία, την εγκατάσταση και τη 
συντήρησή του· 

(13) «προϊόν που παρουσιάζει κίνδυνο για 
την ασφάλεια»: προϊόν που επηρεάζει 
αρνητικά την υγεία και την ασφάλεια των 
προσώπων γενικά, την υγεία και την 
ασφάλεια στον χώρο εργασίας, την 
προστασία των καταναλωτών, το 
περιβάλλον και τη δημόσια ασφάλεια 
καθώς και άλλες εκφάνσεις του δημόσιου 
συμφέροντος σε βαθμό που υπερβαίνει 
αυτό που θεωρείται εύλογο και αποδεκτό 
υπό φυσιολογικές ή εύλογα προβλέψιμες 
συνθήκες χρήσης του εν λόγω προϊόντος, 
συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων 
σχετικά με τη διάρκεια χρήσης και, κατά 
περίπτωση, τη θέση σε λειτουργία, την 
εγκατάσταση και τη συντήρησή του· 

Or. en 

Τροπολογία  112 
Jürgen Creutzmann 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 13 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) «προϊόν που παρουσιάζει κίνδυνο»: 
προϊόν που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά 
την υγεία και την ασφάλεια των προσώπων 
γενικά, την υγεία και την ασφάλεια στον 
χώρο εργασίας, την προστασία των 
καταναλωτών, το περιβάλλον και τη 
δημόσια ασφάλεια καθώς και άλλες 
εκφάνσεις του δημόσιου συμφέροντος σε 
βαθμό που υπερβαίνει αυτό που θεωρείται 
εύλογο και αποδεκτό υπό φυσιολογικές ή 
εύλογα προβλέψιμες συνθήκες χρήσης του 
εν λόγω προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων 
των απαιτήσεων σχετικά με τη διάρκεια 
χρήσης και, κατά περίπτωση, τη θέση σε 
λειτουργία, την εγκατάσταση και τη 
συντήρησή του· 

(13) «προϊόν που παρουσιάζει κίνδυνο»: 
προϊόν που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά 
την υγεία και την ασφάλεια των προσώπων 
γενικά, την υγεία και την ασφάλεια στον 
χώρο εργασίας, την προστασία των 
καταναλωτών, το περιβάλλον και τη 
δημόσια ασφάλεια σε βαθμό που 
υπερβαίνει αυτό που θεωρείται εύλογο και 
αποδεκτό υπό φυσιολογικές ή εύλογα 
προβλέψιμες συνθήκες χρήσης του εν 
λόγω προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων 
των απαιτήσεων σχετικά με τη διάρκεια 
χρήσης και, κατά περίπτωση, τη θέση σε 
λειτουργία, την εγκατάσταση και τη 
συντήρησή του· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η διαγραφή της φράσης «άλλες εκφάνσεις του δημόσιου συμφέροντος» αυξάνει την ασφάλεια 
δικαίου, καθώς η σημασία της είναι ασαφής. 

Τροπολογία  113 
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 13 α 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (13α) «προϊόν που παρουσιάζει 
κανονιστικό κίνδυνο»: προϊόν που δεν 
συμμορφώνεται με την ισχύουσα 
ενωσιακή νομοθεσία· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να υπάρξει διαφοροποίηση ως προς τον ορισμό του κινδύνου, δεδομένου ότι για τους 
σκοπούς της εποπτείας της αγοράς, τα μη συμμορφούμενα προϊόντα με τη νομοθεσία της ΕΕ θα 
πρέπει να απαγορεύονται από την αγορά της ΕΕ. Ωστόσο, ορισμένα προϊόντα που δεν είναι 
συμμορφούμενα ενδέχεται να μην είναι και ασφαλή, αλλά όχι όλα εξ αυτών. 
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Τροπολογία  114 
Matteo Salvini 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 13 β (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (13β) «προϊόν που παρουσιάζει 
κανονιστικό κίνδυνο»: προϊόν που δεν 
συμμορφώνεται με την ισχύουσα 
ενωσιακή νομοθεσία· 

Or. en 

Τροπολογία  115 
Heide Rühle 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 13 γ (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (13γ) «προϊόν που παρουσιάζει 
κανονιστικό κίνδυνο»: προϊόν που δεν 
συμμορφώνεται με την ισχύουσα 
ενωσιακή νομοθεσία· 

Or. en 

Τροπολογία  116 
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 13 δ (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (13δ) «προϊόν που παρουσιάζει νέο 
κίνδυνο»: προϊόν που δεν υπόκειται στην 
εναρμονιστική νομοθεσία της ΕΕ και για 
το οποίο υπάρχουν βάσιμα επιστημονικά 
στοιχεία ότι παρουσιάζει 
νεοαναπτυσσόμενο κίνδυνο ή γνωστό 
κίνδυνο εφόσον πωληθεί για χρήση υπό 
νέες ή άγνωστες συνθήκες τις οποίες δεν 
έχει προβλέψει ο κατασκευαστής. 
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Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίζουν προϊόντα που 
παρουσιάζουν νέο κίνδυνο. Ο προτεινόμενος ορισμός αποσκοπεί στην αποσαφήνιση 
προκειμένου να μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα με εναρμονισμένο τρόπο σε όλη την ΕΕ. 

Τροπολογία  117 
Wim van de Camp 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 14 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) «προϊόν που παρουσιάζει σοβαρό 
κίνδυνο»: προϊόν που παρουσιάζει κίνδυνο 
ο οποίος απαιτεί ταχεία επέμβαση και 
παρακολούθηση, συμπεριλαμβανομένων 
των περιπτώσεων στις οποίες οι επιπτώσεις 
μπορεί να μην είναι άμεσες· 

(14) «προϊόν που παρουσιάζει σοβαρό 
κίνδυνο»: προϊόν που παρουσιάζει κίνδυνο 
ο οποίος απαιτεί ταχεία επέμβαση και 
παρακολούθηση, συμπεριλαμβανομένων 
των περιπτώσεων στις οποίες οι επιπτώσεις 
μπορεί να μην είναι άμεσες· κάθε προϊόν 
το οποίο δεν πληροί κάποια βασική 
απαίτηση όπως ορίζεται στην 
εναρμονιστική νομοθεσία της Ένωσης, 
καθώς και κάθε προϊόν το οποίο δεν 
πληροί τη γενική απαίτηση ασφάλειας 
όπως ορίζεται στην εντολή που δόθηκε 
από την Επιτροπή στον οργανισμό 
τυποποίησης θα θεωρείται πως 
παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο· 

Or. en 

Τροπολογία  118 
Matteo Salvini 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 14 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) «προϊόν που παρουσιάζει σοβαρό 
κίνδυνο»: προϊόν που παρουσιάζει κίνδυνο 
ο οποίος απαιτεί ταχεία επέμβαση και 
παρακολούθηση, συμπεριλαμβανομένων 
των περιπτώσεων στις οποίες οι επιπτώσεις 

(14) «προϊόν που παρουσιάζει σοβαρό 
κίνδυνο»: προϊόν που παρουσιάζει κίνδυνο 
ο οποίος απαιτεί ταχεία επέμβαση και 
παρακολούθηση, συμπεριλαμβανομένων 
των περιπτώσεων στις οποίες οι επιπτώσεις 
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μπορεί να μην είναι άμεσες· μπορεί να μην είναι άμεσες· κάθε προϊόν 
το οποίο δεν πληροί κάποια βασική 
απαίτηση όπως ορίζεται στην 
εναρμονιστική νομοθεσία της Ένωσης, 
καθώς και κάθε προϊόν το οποίο δεν 
πληροί τη γενική απαίτηση ασφάλειας 
όπως ορίζεται στην εντολή που δόθηκε 
από την Επιτροπή στον οργανισμό 
τυποποίησης θα θεωρείται πως 
παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο· 

Or. en 

Τροπολογία  119 
Wim van de Camp 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 14 α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (14α) «μοντέλα προϊόντων»: προϊόντα, τα 
οποία θεωρούνται διακριτά, καθώς 
παρουσιάζουν ίδια ή παρόμοια βασικά 
χαρακτηριστικά, με διαφορές, εφόσον 
υπάρχουν, που δεν επηρεάζουν το επίπεδο 
ασφάλειάς τους, εκτός εάν αποδειχθεί 
διαφορετικά από τον κατασκευαστή και/ή 
τον εισαγωγέα. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η έννοια του μοντέλου αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του έργου των αρχών εποπτείας της αγοράς. 
Η δοκιμή και η εποπτεία πραγματοποιούνται με μοντέλα. Ωστόσο, ορισμένοι συντελεστές της 
αγοράς είτε δεν διαθέτουν ταυτοποίηση μοντέλων ή πολλαπλασιάζουν τον αριθμό μοντέλων για 
προϊόντα που είναι στην πραγματικότητα ίδια, γεγονός που παρεμποδίζει το έργο των αρχών 
εποπτείας της αγοράς και τις αποθαρρύνει από την εκτέλεση ελέγχων, καθώς αυξάνει 
σημαντικά το επίπεδο των πόρων που χρειάζονται για τους ελέγχους. 

Τροπολογία  120 
Matteo Salvini 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 14 β (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (14β) «μοντέλα προϊόντων»: προϊόντα, τα 
οποία θεωρούνται διακριτά, καθώς 
παρουσιάζουν ίδια ή παρόμοια βασικά 
χαρακτηριστικά, με διαφορές, εφόσον 
υπάρχουν, που δεν επηρεάζουν το επίπεδο 
ασφάλειάς τους, εκτός εάν αποδειχθεί 
διαφορετικά από τον κατασκευαστή κα/ή 
τον εισαγωγέα. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η έννοια του μοντέλου αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του έργου των αρχών εποπτείας της αγοράς. 
Η δοκιμή και η εποπτεία πραγματοποιούνται με μοντέλα. Ωστόσο, ορισμένοι συντελεστές της 
αγοράς είτε δεν διαθέτουν ταυτοποίηση μοντέλων ή πολλαπλασιάζουν τον αριθμό μοντέλων για 
προϊόντα που είναι στην πραγματικότητα ίδια, γεγονός που παρεμποδίζει το έργο των αρχών 
εποπτείας της αγοράς και τις αποθαρρύνει από την εκτέλεση ελέγχων, καθώς αυξάνει 
σημαντικά το επίπεδο των πόρων που χρειάζονται για τους ελέγχους. 

Τροπολογία  121 
Preslav Borissov 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 14 γ (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (14γ) «μοντέλο προϊόντος»: προϊόν που 
πρέπει να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικό 
μιας διακριτής ομάδας προϊόντων, τα 
οποία παρουσιάζουν παρόμοια βασικά 
χαρακτηριστικά, με διαφορές, εφόσον 
υπάρχουν, που δεν επηρεάζουν το επίπεδο 
ασφάλειάς τους· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η έννοια του μοντέλου είναι καίριας σημασίας για το έργο των αρχών εποπτείας της αγοράς 
προκειμένου να τις συνδράμει στην καλύτερη ταυτοποίηση των προϊόντων κατά την 
πραγματοποίηση δοκιμών. 
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Τροπολογία  122 
Heide Rühle 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 18 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) «εναρμονιστική νομοθεσία ή 
νομοθετική πράξη της Ένωσης»: κάθε 
νομοθεσία ή νομοθετική πράξη της 
Ένωσης η οποία εναρμονίζει τους όρους 
εμπορίας των προϊόντων. 

(18) «εναρμονιστική νομοθεσία ή 
νομοθετική πράξη της Ένωσης»: κάθε 
νομοθεσία ή νομοθετική πράξη της 
Ένωσης η οποία εναρμονίζει τους όρους 
εμπορίας των προϊόντων· καθορίζει τις 
βασικές απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να 
πληρούν τα προϊόντα προκειμένου να 
διατεθούν στην αγορά της Ένωσης· 

Or. en 

Τροπολογία  123 
Constance Le Grip 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 18 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) «εναρμονιστική νομοθεσία ή 
νομοθετική πράξη της Ένωσης»: κάθε 
νομοθεσία ή νομοθετική πράξη της 
Ένωσης η οποία εναρμονίζει τους όρους 
εμπορίας των προϊόντων. 

(18) «εναρμονιστική νομοθεσία ή 
νομοθετική πράξη της Ένωσης»: κάθε 
νομοθεσία ή νομοθετική πράξη της 
Ένωσης η οποία εναρμονίζει τους όρους 
διάθεσης των προϊόντων στη διαδικτυακή 
και μη διαδικτυακή αγορά. 

Or. fr 

Τροπολογία  124 
Heide Rühle 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η εποπτεία της αγοράς οργανώνεται και 
εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι τα προϊόντα που 

2. Η εποπτεία της αγοράς οργανώνεται και 
εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι τα προϊόντα, τα οποία 
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παρουσιάζουν κίνδυνο δεν καθίστανται 
διαθέσιμα στην αγορά της Ένωσης και, αν 
τα προϊόντα αυτά έχουν καταστεί 
διαθέσιμα, λαμβάνονται αποτελεσματικά 
μέτρα για να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος 
που παρουσιάζουν τα προϊόντα. 

δεν συμμορφώνονται με την ισχύουσα 
νομοθεσία της Ένωσης και τα οποία 
παρουσιάζουν κίνδυνο, δεν καθίστανται 
διαθέσιμα στην αγορά της Ένωσης και, αν 
τα προϊόντα αυτά έχουν καταστεί 
διαθέσιμα, λαμβάνονται αποτελεσματικά 
και αναλογικά μέτρα για να 
αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος που 
παρουσιάζουν τα προϊόντα ή για να τεθεί 
τέλος στη μη συμμόρφωσή τους. 

Or. en 

Τροπολογία  125 
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η εποπτεία της αγοράς οργανώνεται και 
εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι τα προϊόντα που 
παρουσιάζουν κίνδυνο δεν καθίστανται 
διαθέσιμα στην αγορά της Ένωσης και, αν 
τα προϊόντα αυτά έχουν καταστεί 
διαθέσιμα, λαμβάνονται αποτελεσματικά 
μέτρα για να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος 
που παρουσιάζουν τα προϊόντα. 

2. Η εποπτεία της αγοράς οργανώνεται και 
εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι τα προϊόντα που 
παρουσιάζουν κίνδυνο, και τα προϊόντα 
που δεν συμμορφώνονται με την 
ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης, δεν 
καθίστανται διαθέσιμα στην αγορά της 
Ένωσης και, αν τα προϊόντα αυτά έχουν 
καταστεί διαθέσιμα, λαμβάνονται 
αποτελεσματικά μέτρα για να 
αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος που 
παρουσιάζουν τα προϊόντα και για να τεθεί 
τέλος στη μη συμμόρφωσή τους. 

Or. en 

Τροπολογία  126 
Matteo Salvini 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η εποπτεία της αγοράς οργανώνεται και 
εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

2. Η εποπτεία της αγοράς οργανώνεται και 
εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
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παρόντος κανονισμού, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι τα προϊόντα που 
παρουσιάζουν κίνδυνο δεν καθίστανται 
διαθέσιμα στην αγορά της Ένωσης και, αν 
τα προϊόντα αυτά έχουν καταστεί 
διαθέσιμα, λαμβάνονται αποτελεσματικά 
μέτρα για να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος 
που παρουσιάζουν τα προϊόντα. 

παρόντος κανονισμού, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι τα προϊόντα που 
παρουσιάζουν κίνδυνο, και τα προϊόντα 
που δεν συμμορφώνονται με την 
ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης, δεν 
καθίστανται διαθέσιμα στην αγορά της 
Ένωσης και, αν τα προϊόντα αυτά έχουν 
καταστεί διαθέσιμα, λαμβάνονται 
αποτελεσματικά μέτρα για να 
αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος που 
παρουσιάζουν τα προϊόντα και για να τεθεί 
τέλος στη μη συμμόρφωσή τους. 

Or. en 

Τροπολογία  127 
Pablo Arias Echeverría 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η εποπτεία της αγοράς οργανώνεται και 
εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι τα προϊόντα που 
παρουσιάζουν κίνδυνο δεν καθίστανται 
διαθέσιμα στην αγορά της Ένωσης και, αν 
τα προϊόντα αυτά έχουν καταστεί 
διαθέσιμα, λαμβάνονται αποτελεσματικά 
μέτρα για να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος 
που παρουσιάζουν τα προϊόντα. 

2. Η εποπτεία της αγοράς οργανώνεται και 
εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι τα προϊόντα που 
παρουσιάζουν κίνδυνο και γενικά τα 
προϊόντα που δεν συμμορφώνονται με την 
εφαρμοστέα νομοθεσία της Ένωσης, δεν 
καθίστανται διαθέσιμα στην αγορά της 
Ένωσης και, αν τα προϊόντα αυτά έχουν 
καταστεί διαθέσιμα, λαμβάνονται 
αποτελεσματικά μέτρα για να 
αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος που 
παρουσιάζουν τα προϊόντα και για να 
εξαλειφθούν οι περιπτώσεις μη 
συμμόρφωσης. 

Or. es 

Αιτιολόγηση 

Η εποπτεία της αγοράς θα πρέπει να καλύπτει τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης που δεν 
παρουσιάζουν κίνδυνο. 

Τροπολογία  128 
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón 
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Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η εποπτεία της αγοράς οργανώνεται και 
εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι τα προϊόντα που 
παρουσιάζουν κίνδυνο δεν καθίστανται 
διαθέσιμα στην αγορά της Ένωσης και, αν 
τα προϊόντα αυτά έχουν καταστεί 
διαθέσιμα, λαμβάνονται αποτελεσματικά 
μέτρα για να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος 
που παρουσιάζουν τα προϊόντα. 

2. Η εποπτεία της αγοράς οργανώνεται και 
εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι τα προϊόντα που 
παρουσιάζουν κίνδυνο και γενικά τα 
προϊόντα που δεν συμμορφώνονται με την 
εφαρμοστέα νομοθεσία της Ένωσης, δεν 
καθίστανται διαθέσιμα στην αγορά της 
Ένωσης και, αν τα προϊόντα αυτά έχουν 
καταστεί διαθέσιμα, λαμβάνονται 
αποτελεσματικά μέτρα για να 
αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος που 
παρουσιάζουν τα προϊόντα και για να 
εξαλειφθούν οι περιπτώσεις μη 
συμμόρφωσης. 

Or. es 

Τροπολογία  129 
Anja Weisgerber, Markus Ferber 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η εφαρμογή των δραστηριοτήτων 
εποπτείας της αγοράς και των ελέγχων 
στα εξωτερικά σύνορα θα πρέπει να 
παρακολουθούνται από τα κράτη μέλη, 
τα οποία υποβάλλουν ετήσια έκθεση για 
τις εν λόγω δραστηριότητες και ελέγχους 
στην Επιτροπή. Οι παρεχόμενες 
πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνουν 
στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον 
αριθμό των ελέγχων που διενεργήθηκαν 
και θα ανακοινώνονται σε όλα τα κράτη 
μέλη. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
συντάσσουν περίληψη των 
αποτελεσμάτων στην οποία έχει 
πρόσβαση το κοινό. 

διαγράφεται 
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Or. de 

Αιτιολόγηση 

Υπάρχει ήδη το σύστημα πληροφόρησης και επικοινωνίας για την εποπτεία της αγοράς 
(ICSMS). Περαιτέρω δραστηριότητες εποπτείας για τα κράτη μέλη θα ήταν εις βάρος της 
ποιότητας της εποπτείας για λόγους χρόνου.  

Τροπολογία  130 
Franz Obermayr 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η εφαρμογή των δραστηριοτήτων 
εποπτείας της αγοράς και των ελέγχων στα 
εξωτερικά σύνορα θα πρέπει να 
παρακολουθούνται από τα κράτη μέλη, τα 
οποία υποβάλλουν ετήσια έκθεση για τις εν 
λόγω δραστηριότητες και ελέγχους στην 
Επιτροπή. Οι παρεχόμενες πληροφορίες 
πρέπει να περιλαμβάνουν στατιστικά 
στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των 
ελέγχων που διενεργήθηκαν και θα 
ανακοινώνονται σε όλα τα κράτη μέλη. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να συντάσσουν 
περίληψη των αποτελεσμάτων στην οποία 
έχει πρόσβαση το κοινό. 

3. Η εφαρμογή των δραστηριοτήτων 
εποπτείας της αγοράς και των ελέγχων στα 
εξωτερικά σύνορα θα πρέπει να 
παρακολουθούνται από τα κράτη μέλη, τα 
οποία υποβάλλουν ετήσια έκθεση για τις εν 
λόγω δραστηριότητες και ελέγχους στην 
Επιτροπή. Οι παρεχόμενες πληροφορίες 
πρέπει να περιλαμβάνουν στατιστικά 
στοιχεία σχετικά με τον αριθμό ελέγχων 
που διενεργήθηκαν, τον σχετιζόμενο 
αριθμό των αμφισβητούμενων προϊόντων 
καθώς και τον αριθμό και το είδος των 
διορθωτικών μέτρων που θα 
δρομολογηθούν εν συνεχεία και θα 
ανακοινώνονται σε όλα τα κράτη μέλη. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να συντάσσουν 
περίληψη των αποτελεσμάτων και των 
στατιστικών στοιχείων στα οποία έχει 
πρόσβαση το κοινό. 

Or. de 

Τροπολογία  131 
Ashley Fox 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η εφαρμογή των δραστηριοτήτων 3. Η εφαρμογή των δραστηριοτήτων 
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εποπτείας της αγοράς και των ελέγχων στα 
εξωτερικά σύνορα θα πρέπει να 
παρακολουθούνται από τα κράτη μέλη, τα 
οποία υποβάλλουν ετήσια έκθεση για τις 
εν λόγω δραστηριότητες και ελέγχους στην 
Επιτροπή. Οι παρεχόμενες πληροφορίες 
πρέπει να περιλαμβάνουν στατιστικά 
στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των 
ελέγχων που διενεργήθηκαν και θα 
ανακοινώνονται σε όλα τα κράτη μέλη. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να συντάσσουν 
περίληψη των αποτελεσμάτων στην οποία 
έχει πρόσβαση το κοινό. 

εποπτείας της αγοράς και των ελέγχων στα 
εξωτερικά σύνορα θα πρέπει να 
παρακολουθούνται από τα κράτη μέλη, τα 
οποία υποβάλλουν έκθεση κάθε τρία έτη 
για τις εν λόγω δραστηριότητες και 
ελέγχους στην Επιτροπή. Η Επιτροπή 
κοινοποιεί τις πληροφορίες αυτές σε όλα 
τα κράτη μέλη. Μια περίληψη αυτών των 
πληροφοριών μπορεί να καταστεί 
διαθέσιμη στο κοινό. 

Or. en 

Τροπολογία  132 
Preslav Borissov 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η εφαρμογή των δραστηριοτήτων 
εποπτείας της αγοράς και των ελέγχων στα 
εξωτερικά σύνορα θα πρέπει να 
παρακολουθούνται από τα κράτη μέλη, τα 
οποία υποβάλλουν ετήσια έκθεση για τις εν 
λόγω δραστηριότητες και ελέγχους στην 
Επιτροπή. Οι παρεχόμενες πληροφορίες 
πρέπει να περιλαμβάνουν στατιστικά 
στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των 
ελέγχων που διενεργήθηκαν και θα 
ανακοινώνονται σε όλα τα κράτη μέλη. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να συντάσσουν 
περίληψη των αποτελεσμάτων στην 
οποία έχει πρόσβαση το κοινό. 

3. Η εφαρμογή των δραστηριοτήτων 
εποπτείας της αγοράς και των ελέγχων στα 
εξωτερικά σύνορα θα πρέπει να 
παρακολουθούνται από τα κράτη μέλη, τα 
οποία υποβάλλουν ετήσια έκθεση για τις εν 
λόγω δραστηριότητες και ελέγχους στην 
Επιτροπή. Οι παρεχόμενες πληροφορίες 
πρέπει να περιλαμβάνουν στατιστικά 
στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των 
ελέγχων κάθε τύπου που διενεργήθηκαν 
και με τα αποτελέσματά τους. Τα εν λόγω 
στατιστικά στοιχεία θα ανακοινώνονται 
σε όλα τα κράτη μέλη και θα καθίστανται 
προσβάσιμα στο κοινό. 

Or. en 

Τροπολογία  133 
Christel Schaldemose 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η εφαρμογή των δραστηριοτήτων 
εποπτείας της αγοράς και των ελέγχων στα 
εξωτερικά σύνορα θα πρέπει να 
παρακολουθούνται από τα κράτη μέλη, τα 
οποία υποβάλλουν ετήσια έκθεση για τις εν 
λόγω δραστηριότητες και ελέγχους στην 
Επιτροπή. Οι παρεχόμενες πληροφορίες 
πρέπει να περιλαμβάνουν στατιστικά 
στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των 
ελέγχων που διενεργήθηκαν και θα 
ανακοινώνονται σε όλα τα κράτη μέλη. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να συντάσσουν 
περίληψη των αποτελεσμάτων στην 
οποία έχει πρόσβαση το κοινό. 

3. Η εφαρμογή των δραστηριοτήτων 
εποπτείας της αγοράς και των ελέγχων στα 
εξωτερικά σύνορα θα πρέπει να 
παρακολουθούνται από τα κράτη μέλη, τα 
οποία υποβάλλουν ετήσια έκθεση για τις εν 
λόγω δραστηριότητες και ελέγχους στην 
Επιτροπή. Οι παρεχόμενες πληροφορίες 
πρέπει να περιλαμβάνουν στατιστικά 
στοιχεία σχετικά με τον αριθμό και τα 
αποτελέσματα των ελέγχων κάθε τύπου 
που διενεργήθηκαν. Τα εν λόγω 
στατιστικά στοιχεία θα ανακοινώνονται 
σε όλα τα κράτη μέλη και θα καθίστανται 
διαθέσιμα στο κοινό. 

Or. en 

Τροπολογία  134 
Pablo Arias Echeverría 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η εφαρμογή των δραστηριοτήτων 
εποπτείας της αγοράς και των ελέγχων στα 
εξωτερικά σύνορα θα πρέπει να 
παρακολουθούνται από τα κράτη μέλη, τα 
οποία υποβάλλουν ετήσια έκθεση για τις εν 
λόγω δραστηριότητες και ελέγχους στην 
Επιτροπή. Οι παρεχόμενες πληροφορίες 
πρέπει να περιλαμβάνουν στατιστικά 
στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των 
ελέγχων που διενεργήθηκαν και θα 
ανακοινώνονται σε όλα τα κράτη μέλη. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να συντάσσουν 
περίληψη των αποτελεσμάτων στην 
οποία έχει πρόσβαση το κοινό. 

3. Η εφαρμογή των δραστηριοτήτων 
εποπτείας της αγοράς και των ελέγχων στα 
εξωτερικά σύνορα θα πρέπει να 
παρακολουθούνται από τα κράτη μέλη, τα 
οποία υποβάλλουν ετήσια έκθεση για τις εν 
λόγω δραστηριότητες και ελέγχους στην 
Επιτροπή. Οι παρεχόμενες πληροφορίες 
πρέπει να περιλαμβάνουν στατιστικά 
στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των 
ελέγχων που διενεργήθηκαν και θα 
ανακοινώνονται σε όλα τα κράτη μέλη 
μέσω της Επιτροπής. 

Or. es 

Τροπολογία  135 
Constance Le Grip 
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Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η εφαρμογή των δραστηριοτήτων 
εποπτείας της αγοράς και των ελέγχων στα 
εξωτερικά σύνορα θα πρέπει να 
παρακολουθούνται από τα κράτη μέλη, τα 
οποία υποβάλλουν ετήσια έκθεση για τις εν 
λόγω δραστηριότητες και ελέγχους στην 
Επιτροπή. Οι παρεχόμενες πληροφορίες 
πρέπει να περιλαμβάνουν στατιστικά 
στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των 
ελέγχων που διενεργήθηκαν και θα 
ανακοινώνονται σε όλα τα κράτη μέλη. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να συντάσσουν 
περίληψη των αποτελεσμάτων στην οποία 
έχει πρόσβαση το κοινό. 

3. Η εφαρμογή των δραστηριοτήτων 
εποπτείας της αγοράς και των ελέγχων στα 
εξωτερικά σύνορα θα πρέπει να 
παρακολουθούνται από τα κράτη μέλη, τα 
οποία υποβάλλουν ετήσια έκθεση για τις εν 
λόγω δραστηριότητες, τους ελέγχους και 
τις χρησιμοποιηθείσες μεθόδους ελέγχου 
στην Επιτροπή. Οι παρεχόμενες 
πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνουν 
στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό 
των ελέγχων που διενεργήθηκαν και θα 
ανακοινώνονται σε όλα τα κράτη μέλη. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να συντάσσουν 
περίληψη των αποτελεσμάτων στην οποία 
έχει πρόσβαση το κοινό. 

Or. fr 

Τροπολογία  136 
Ashley Fox 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας 
παρακολούθησης και αξιολόγησης των 
δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς 
που διεξάγεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 τίθενται στη διάθεση του 
κοινού, με ηλεκτρονικά μέσα και, όπου 
ενδείκνυται, με άλλα μέσα. 

διαγράφεται 

Or. en 

Τροπολογία  137 
Franz Obermayr 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας 
παρακολούθησης και αξιολόγησης των 
δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς που 
διεξάγεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 
τίθενται στη διάθεση του κοινού, με 
ηλεκτρονικά μέσα και, όπου ενδείκνυται, 
με άλλα μέσα. 

4. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας 
παρακολούθησης και αξιολόγησης των 
δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς που 
διεξάγεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 
τίθενται στη διάθεση του κοινού, με 
ηλεκτρονικά μέσα και, όπου ενδείκνυται, 
με άλλα μέσα. Τούτο πρέπει να 
πραγματοποιείται εντός 3 μηνών από την 
ανακοίνωσή τους στα υπόλοιπα κράτη 
μέλη. 

Or. de 

Τροπολογία  138 
Pablo Arias Echeverría 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας 
παρακολούθησης και αξιολόγησης των 
δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς που 
διεξάγεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 
τίθενται στη διάθεση του κοινού, με 
ηλεκτρονικά μέσα και, όπου ενδείκνυται, 
με άλλα μέσα. 

4. Τα κράτη μέλη συνοψίζουν τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας 
παρακολούθησης και αξιολόγησης των 
δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς που 
διεξάγεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 
και τα θέτουν στη διάθεση του κοινού, με 
ηλεκτρονικά μέσα και, όπου ενδείκνυται, 
με άλλα μέσα. 

Or. es 

Αιτιολόγηση 

Η Επιτροπή πρέπει να ενημερώνει τα κράτη μέλη σχετικά με τους ελέγχους. Φαίνεται ότι δεν 
υπάρχει διαφορά στις πληροφορίες της παραγράφου 3 που διατίθενται στο κοινό και στις 
πληροφορίες της παραγράφου 4 και, ως εκ τούτου, προτείνεται η σύνδεσή τους. 

Τροπολογία  139 
Christel Schaldemose 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κάθε κράτος μέλος συστήνει ή ορίζει 
αρχές εποπτείας της αγοράς και καθορίζει 
τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και την 
οργάνωσή τους. 

1. Κάθε κράτος μέλος συστήνει ή ορίζει 
αρχές εποπτείας της αγοράς. 

Or. en 

Τροπολογία  140 
Christel Schaldemose 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Στις αρχές εποπτείας της αγοράς 
ανατίθενται οι αρμοδιότητες, οι πόροι και 
τα μέσα που είναι αναγκαία για τη σωστή 
εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

2. Στις αρχές εποπτείας της αγοράς 
ανατίθενται οι αρμοδιότητες, οι πόροι και 
τα μέσα για τη σωστή και ολοκληρωμένη 
εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

Or. en 

Τροπολογία  141 
Christel Schaldemose 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει 
κατάλληλους μηχανισμούς, προκειμένου 
να διασφαλίσει ότι οι αρχές εποπτείας της 
αγοράς που έχει συστήσει ή ορίσει 
ανταλλάσσουν πληροφορίες, 
συνεργάζονται και συντονίζουν τις 
δραστηριότητές τους, τόσο μεταξύ τους 
όσο και με τις αρχές που είναι αρμόδιες για 
τους ελέγχους των προϊόντων στα 
εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. 

3. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει επαρκείς 
και ολοκληρωμένους μηχανισμούς, 
προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι αρχές 
εποπτείας της αγοράς που έχει συστήσει ή 
ορίσει ανταλλάσσουν πληροφορίες, 
συνεργάζονται και συντονίζουν τις 
δραστηριότητές τους, τόσο μεταξύ τους 
όσο και με τις αρχές που είναι αρμόδιες για 
τους ελέγχους των προϊόντων στα 
εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. 

Or. en 

Τροπολογία  142 
Christel Schaldemose 
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Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν το κοινό 
σχετικά με την ύπαρξη, τις αρμοδιότητες 
και την ταυτότητα των εθνικών αρχών 
εποπτείας της αγοράς, καθώς και με το πώς 
μπορεί να έλθει σε επαφή με τις αρχές 
αυτές. 

5. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν το κοινό 
σχετικά με την ύπαρξη, τις αρμοδιότητες, 
τις εξουσίες, τους διαθέσιμους πόρους, 
τους μηχανισμούς συνεργασίας και την 
ταυτότητα των εθνικών αρχών εποπτείας 
της αγοράς, καθώς και με το πώς μπορεί να 
έλθει σε επαφή με τις αρχές αυτές. 

Or. en 

Τροπολογία  143 
Sirpa Pietikäinen 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς 
πραγματοποιούν κατάλληλους ελέγχους 
σχετικά με τα χαρακτηριστικά των 
προϊόντων σε επαρκή κλίμακα, μέσω 
ελέγχου εγγράφων και, όπου αυτό κρίνεται 
απαραίτητο, μέσω φυσικών και 
εργαστηριακών ελέγχων, χρησιμοποιώντας 
επαρκή δείγματα. Καταγράφουν τους 
ελέγχους αυτούς στο σύστημα 
πληροφόρησης και επικοινωνίας για την 
εποπτεία της αγοράς που αναφέρεται στο 
άρθρο 21. 

1. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς 
οργανώνουν τις δραστηριότητές τους με 
τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να 
επιτευχθεί μέγιστη αποτελεσματικότητα. 
Πραγματοποιούν κατάλληλους ελέγχους 
σχετικά με τα χαρακτηριστικά των 
προϊόντων σε επαρκή κλίμακα, μέσω 
ελέγχου εγγράφων και, όπου αυτό κρίνεται 
απαραίτητο, μέσω φυσικών και 
εργαστηριακών ελέγχων, χρησιμοποιώντας 
επαρκή δείγματα. Εφόσον απαιτείται, μαζί 
με τους εν λόγω παραδοσιακούς 
μηχανισμούς δειγματοληψίας της αγοράς, 
οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα 
προβαίνουν σε προορατικό έλεγχο των 
διαδικασιών αλυσίδας εφοδιασμού 
οντοτήτων που συμμετέχουν στην 
κατασκευή, εισαγωγή, εμπόριο, 
δημιουργία εμπορικού σήματος και 
λιανική πώληση καταναλωτικών 
προϊόντων. Καταγράφουν τους ελέγχους 
αυτούς στο σύστημα πληροφόρησης και 
επικοινωνίας για την εποπτεία της αγοράς 
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που αναφέρεται στο άρθρο 21. 

Or. en 

Τροπολογία  144 
Christel Schaldemose 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς 
πραγματοποιούν κατάλληλους ελέγχους 
σχετικά με τα χαρακτηριστικά των 
προϊόντων σε επαρκή κλίμακα, μέσω 
ελέγχου εγγράφων και, όπου αυτό κρίνεται 
απαραίτητο, μέσω φυσικών και 
εργαστηριακών ελέγχων, χρησιμοποιώντας 
επαρκή δείγματα. Καταγράφουν τους 
ελέγχους αυτούς στο σύστημα 
πληροφόρησης και επικοινωνίας για την 
εποπτεία της αγοράς που αναφέρεται στο 
άρθρο 21. 

1. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς 
πραγματοποιούν κατάλληλους ελέγχους 
σχετικά με τα χαρακτηριστικά των 
προϊόντων, ανεξάρτητα από τους 
διαύλους διανομής και τις τεχνικές 
πώλησης, σε επαρκή κλίμακα, μέσω 
ελέγχου εγγράφων και, όπου αυτό κρίνεται 
απαραίτητο, μέσω φυσικών και 
εργαστηριακών ελέγχων, χρησιμοποιώντας 
επαρκή δείγματα. Για τους 
δειγματοληπτικούς ελέγχους, 
χρησιμοποιούν το 2% όλων των 
προϊόντων που διατίθενται στην αγορά 
ετησίως ως ενδεικτικό στόχο για κάθε 
κράτος μέλος. Καταγράφουν τους 
ελέγχους αυτούς στο σύστημα 
πληροφόρησης και επικοινωνίας για την 
εποπτεία της αγοράς που αναφέρεται στο 
άρθρο 21. 

Or. en 

Τροπολογία  145 
Heide Rühle 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς 
πραγματοποιούν κατάλληλους ελέγχους 
σχετικά με τα χαρακτηριστικά των 
προϊόντων σε επαρκή κλίμακα, μέσω 
ελέγχου εγγράφων και, όπου αυτό κρίνεται 
απαραίτητο, μέσω φυσικών και 

1. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς 
πραγματοποιούν κατάλληλους ελέγχους 
σχετικά με τα χαρακτηριστικά των 
προϊόντων, ανεξάρτητα από τους 
διαύλους διανομής και τις τεχνικές 
πώλησης, σε επαρκή κλίμακα, μέσω 
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εργαστηριακών ελέγχων, χρησιμοποιώντας 
επαρκή δείγματα. Καταγράφουν τους 
ελέγχους αυτούς στο σύστημα 
πληροφόρησης και επικοινωνίας για την 
εποπτεία της αγοράς που αναφέρεται στο 
άρθρο 21. 

ελέγχου εγγράφων και, όπου αυτό κρίνεται 
απαραίτητο, μέσω φυσικών και 
εργαστηριακών ελέγχων, χρησιμοποιώντας 
επαρκή δείγματα. Καταγράφουν τους 
ελέγχους αυτούς στο σύστημα 
πληροφόρησης και επικοινωνίας για την 
εποπτεία της αγοράς που αναφέρεται στο 
άρθρο 21. 

Or. en 

Τροπολογία  146 
Pablo Arias Echeverría 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς 
πραγματοποιούν κατάλληλους ελέγχους 
σχετικά με τα χαρακτηριστικά των 
προϊόντων σε επαρκή κλίμακα, μέσω 
ελέγχου εγγράφων και, όπου αυτό κρίνεται 
απαραίτητο, μέσω φυσικών και 
εργαστηριακών ελέγχων, χρησιμοποιώντας 
επαρκή δείγματα. Καταγράφουν τους 
ελέγχους αυτούς στο σύστημα 
πληροφόρησης και επικοινωνίας για την 
εποπτεία της αγοράς που αναφέρεται στο 
άρθρο 21. 

1. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς 
πραγματοποιούν κατάλληλους ελέγχους 
σχετικά με τα χαρακτηριστικά των 
προϊόντων, ανεξάρτητα από τους 
διαύλους διανομής και τις τεχνικές 
πώλησης, σε επαρκή κλίμακα, μέσω 
ελέγχου εγγράφων και, όπου αυτό κρίνεται 
απαραίτητο, μέσω φυσικών και 
εργαστηριακών ελέγχων, χρησιμοποιώντας 
επαρκή δείγματα. Καταγράφουν τους 
ελέγχους αυτούς στο σύστημα 
πληροφόρησης και επικοινωνίας για την 
εποπτεία της αγοράς που αναφέρεται στο 
άρθρο 21. 

Or. es 

Αιτιολόγηση 

Στόχος της τροπολογίας είναι να διευκρινιστεί ότι πρέπει να πραγματοποιούνται έλεγχοι για τα 
προϊόντα που πωλούνται μέσω διαδικτύου. 

Τροπολογία  147 
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς 
πραγματοποιούν κατάλληλους ελέγχους 
σχετικά με τα χαρακτηριστικά των 
προϊόντων σε επαρκή κλίμακα, μέσω 
ελέγχου εγγράφων και, όπου αυτό κρίνεται 
απαραίτητο, μέσω φυσικών και 
εργαστηριακών ελέγχων, χρησιμοποιώντας 
επαρκή δείγματα. Καταγράφουν τους 
ελέγχους αυτούς στο σύστημα 
πληροφόρησης και επικοινωνίας για την 
εποπτεία της αγοράς που αναφέρεται στο 
άρθρο 21. 

1. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς 
πραγματοποιούν κατάλληλους ελέγχους 
σχετικά με τα χαρακτηριστικά των 
προϊόντων, ανεξάρτητα από τους 
διαύλους διανομής και τις τεχνικές 
πώλησης, σε επαρκή κλίμακα, μέσω 
ελέγχου εγγράφων και, όπου αυτό κρίνεται 
απαραίτητο, μέσω φυσικών και 
εργαστηριακών ελέγχων, χρησιμοποιώντας 
επαρκή δείγματα. Καταγράφουν τους 
ελέγχους αυτούς στο σύστημα 
πληροφόρησης και επικοινωνίας για την 
εποπτεία της αγοράς που αναφέρεται στο 
άρθρο 21. 

Or. es 

Τροπολογία  148 
Anja Weisgerber, Markus Ferber 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς 
πραγματοποιούν κατάλληλους ελέγχους 
σχετικά με τα χαρακτηριστικά των 
προϊόντων σε επαρκή κλίμακα, μέσω 
ελέγχου εγγράφων και, όπου αυτό κρίνεται 
απαραίτητο, μέσω φυσικών και 
εργαστηριακών ελέγχων, χρησιμοποιώντας 
επαρκή δείγματα. Καταγράφουν τους 
ελέγχους αυτούς στο σύστημα 
πληροφόρησης και επικοινωνίας για την 
εποπτεία της αγοράς που αναφέρεται στο 
άρθρο 21. 

1. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς 
πραγματοποιούν κατάλληλους ελέγχους 
σχετικά με τα χαρακτηριστικά των 
προϊόντων, τα οποία αφορούν την 
ασφάλεια ή την υγεία, σε επαρκή κλίμακα, 
μέσω ελέγχου εγγράφων και, όπου αυτό 
κρίνεται απαραίτητο, μέσω φυσικών και 
εργαστηριακών ελέγχων, χρησιμοποιώντας 
επαρκή δείγματα. Καταγράφουν τους 
ελέγχους αυτούς στο σύστημα 
πληροφόρησης και επικοινωνίας για την 
εποπτεία της αγοράς που αναφέρεται στο 
άρθρο 21. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Για όλους τους τομείς που δεν αφορούν την υγεία ή την ασφάλεια, η απόφαση για τη διενέργεια 
ελέγχων πρέπει να έγκειται στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών. 
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Τροπολογία  149 
Preslav Borissov 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς 
πραγματοποιούν κατάλληλους ελέγχους 
σχετικά με τα χαρακτηριστικά των 
προϊόντων σε επαρκή κλίμακα, μέσω 
ελέγχου εγγράφων και, όπου αυτό κρίνεται 
απαραίτητο, μέσω φυσικών και 
εργαστηριακών ελέγχων, χρησιμοποιώντας 
επαρκή δείγματα. Καταγράφουν τους 
ελέγχους αυτούς στο σύστημα 
πληροφόρησης και επικοινωνίας για την 
εποπτεία της αγοράς που αναφέρεται στο 
άρθρο 21. 

1. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς 
πραγματοποιούν κατάλληλους ελέγχους 
σχετικά με τα χαρακτηριστικά των 
προϊόντων σε επαρκή κλίμακα, μέσω 
ελέγχου εγγράφων και, όπου αυτό κρίνεται 
απαραίτητο, μέσω φυσικών και 
εργαστηριακών ελέγχων, χρησιμοποιώντας 
επαρκή δείγματα. Καταγράφουν τους 
ελέγχους αυτούς στο σύστημα 
πληροφόρησης και επικοινωνίας για την 
εποπτεία της αγοράς που αναφέρεται στο 
άρθρο 21, με συγκεκριμένη ταυτοποίηση 
του προϊόντος και αναφορά στον τύπο, το 
μοντέλο, την παρτίδα ή τον αριθμό 
σειράς του. 

Or. en 

Τροπολογία  150 
Wim van de Camp 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Οι αρχές εποπτείας της αγοράς 
αναγνωρίζουν τους κινδύνους που 
προκύπτουν σε σχέση με προϊόντα τα 
οποία καλύπτει ο παρών κανονισμός και 
τα χαρακτηριστικά των εν λόγω κινδύνων 
μέσω της συμμόρφωσης με πιθανές 
ενδείξεις και οδηγίες που ενδέχεται να 
δοθούν από την Επιτροπή. Καταγράφουν 
τις πληροφορίες αυτές στο σύστημα 
πληροφόρησης και επικοινωνίας για την 
εποπτεία της αγοράς που αναφέρεται στο 
άρθρο 21. Η Επιτροπή αναλύει 
συστηματικά τις πληροφορίες αυτές και, 
σε περίπτωση που διαθέτει πληροφορίες 
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οι οποίες την οδηγούν σε υπόνοια περί 
πιθανού κινδύνου ή σε περίπτωση 
αναγνώρισης αποκλίνοντος κινδύνου 
μεταξύ των αρχών των κρατών μελών, 
δύναται να ζητήσει συμπληρωματικές 
πληροφορίες από τις εθνικές αρχές 
εποπτείας της αγοράς και, με δική της 
πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος μιας 
εθνικής αρχής εποπτείας της αγοράς, να 
προβεί σε αναγνώριση του εν λόγω 
κινδύνου. Η Επιτροπή διαβιβάζει την 
αναγνώριση του κινδύνου που 
πραγματοποίησε στις εθνικές αρχές 
εποπτείας της αγοράς. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η προτεινόμενη τροπολογία αποσκοπεί στη δημιουργία κοινής βάσης για την αναγνώριση 
κινδύνου σύμφωνα με την οποία οι εθνικές αρχές εποπτείας πραγματοποιούν τους ελέγχους 
τους. Η ομοιογενής αναγνώριση κινδύνου είναι αναγκαία προκειμένου να μην επιτραπεί σε 
επιχειρήσεις από τρίτες χώρες να επιλέξουν ένα σημείο εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου 
ενδεχομένως να έχει αναγνωριστεί χαμηλότερος κίνδυνος εξαιτίας λιγότερο αυστηρών ελέγχων. 

Τροπολογία  151 
Ashley Fox 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Στην περίπτωση γνωστών ή νέων 
κινδύνων που συνδέονται με τους 
στόχους οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 
1 του παρόντος κανονισμού και αφορούν 
συγκεκριμένο προϊόν ή κατηγορία 
προϊόντων, η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση 
ενιαίων όρων για τη διενέργεια των 
ελέγχων από μία ή περισσότερες αρχές 
εποπτείας της αγοράς σχετικά με το 
συγκεκριμένο προϊόν ή την κατηγορία 
προϊόντων και τα χαρακτηριστικά του εν 
λόγω γνωστού ή νεοεμφανιζόμενου 
κινδύνου. Αυτοί οι όροι ενδέχεται να 
περιλαμβάνουν απαιτήσεις προσωρινή 

διαγράφεται 
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αύξηση της κλίμακας και της συχνότητας 
των ελέγχων που πρέπει να διενεργούνται 
και την καταλληλότητα των δειγμάτων 
που πρέπει να ελέγχοντα Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 2. 

Or. en 

Τροπολογία  152 
Pablo Arias Echeverría 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Στην περίπτωση γνωστών ή νέων 
κινδύνων που συνδέονται με τους 
στόχους οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 
1 του παρόντος κανονισμού και αφορούν 
συγκεκριμένο προϊόν ή κατηγορία 
προϊόντων, η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση 
ενιαίων όρων για τη διενέργεια των 
ελέγχων από μία ή περισσότερες αρχές 
εποπτείας της αγοράς σχετικά με το 
συγκεκριμένο προϊόν ή την κατηγορία 
προϊόντων και τα χαρακτηριστικά του εν 
λόγω γνωστού ή νεοεμφανιζόμενου 
κινδύνου. Αυτοί οι όροι ενδέχεται να 
περιλαμβάνουν απαιτήσεις προσωρινή 
αύξηση της κλίμακας και της συχνότητας 
των ελέγχων που πρέπει να διενεργούνται 
και την καταλληλότητα των δειγμάτων 
που πρέπει να ελέγχοντα Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 2. 

διαγράφεται 

Or. es 

Αιτιολόγηση 

Το κείμενο αυτό εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να θεσπίζει πρόσθετα μέτρα ελέγχου τα οποία θα 
πρέπει να εκτελεί η αρχή εποπτείας, είτε πρόκειται για γνωστό είτε για νέο κίνδυνο, και για κάθε 
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προϊόν ή κατηγορία προϊόντος. Με τον τρόπο αυτόν μπορεί να προκληθεί απροσδόκητη και 
έκτακτη επιβάρυνση για την αρχή εποπτείας. Το συγκεκριμένο θέμα είναι διαφορετικό από το 
θέμα που εξετάζεται στο άρθρο 12. 

Τροπολογία  153 
Sirpa Pietikäinen 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Όπου ενδείκνυται, οι αρχές εποπτείας 
της αγοράς πρέπει να ειδοποιούν τους 
χρήστες στην επικράτειά τους μέσα σε 
εύλογο χρονικό διάστημα για προϊόντα 
που οι εν λόγω αρχές έχουν διαπιστώσει 
ότι παρουσιάζουν κίνδυνο. 

2. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς πρέπει 
να ειδοποιούν τους χρήστες στην 
επικράτειά τους χωρίς καθυστέρηση για 
προϊόντα που οι εν λόγω αρχές έχουν 
διαπιστώσει ότι παρουσιάζουν κίνδυνο. 
Εφόσον υπάρχουν, οι πληροφορίες αυτές 
θα περιλαμβάνουν, επίσης, δεδομένα για 
τον κατασκευαστή, τον δίαυλο λιανικής 
πρόσβασης, την τιμολόγηση και την 
περίοδο πωλήσεων. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Δεν πρέπει να επιτρέπεται στις αρχές εποπτείας της αγοράς καμία καθυστέρηση κατά την 
πληροφόρηση των καταναλωτών σχετικά με προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο. Οι εν λόγω 
πληροφορίες πρέπει να συμπληρώνονται με πιο λεπτομερείς πληροφορίες, όπως δεδομένα 
σχετικά με τον δίαυλο λιανικής πώλησης, εφόσον υπάρχουν, ώστε να βοηθούν τους 
καταναλωτές να αναγνωρίζουν τα επικίνδυνα προϊόντα. 

Τροπολογία  154 
Josef Weidenholzer 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2. Όπου ενδείκνυται, οι αρχές εποπτείας 
της αγοράς πρέπει να ειδοποιούν τους 
χρήστες στην επικράτειά τους μέσα σε 
εύλογο χρονικό διάστημα για προϊόντα 
που οι εν λόγω αρχές έχουν διαπιστώσει 
ότι παρουσιάζουν κίνδυνο. 

2. Οι αρμόδιες αρχές εποπτείας της αγοράς 
και, κατά περίπτωση, οι οικονομικοί 
φορείς ειδοποιούν τους χρήστες το 
συντομότερο δυνατόν για προϊόντα που οι 
εν λόγω αρχές έχουν διαπιστώσει ότι 
παρουσιάζουν κίνδυνο. 
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Or. de 

Τροπολογία  155 
Preslav Borissov 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Όπου ενδείκνυται, οι αρχές εποπτείας 
της αγοράς πρέπει να ειδοποιούν τους 
χρήστες στην επικράτειά τους μέσα σε 
εύλογο χρονικό διάστημα για προϊόντα 
που οι εν λόγω αρχές έχουν διαπιστώσει 
ότι παρουσιάζουν κίνδυνο. 

2. Όπου ενδείκνυται, οι αρχές εποπτείας 
της αγοράς πρέπει να ειδοποιούν τους 
χρήστες στην επικράτειά τους χωρίς 
καθυστέρηση για την ταυτότητα 
προϊόντων που οι εν λόγω αρχές έχουν 
διαπιστώσει ότι παρουσιάζουν κίνδυνο. 

Or. en 

Τροπολογία  156 
Christel Schaldemose 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Όπου ενδείκνυται, οι αρχές εποπτείας 
της αγοράς πρέπει να ειδοποιούν τους 
χρήστες στην επικράτειά τους μέσα σε 
εύλογο χρονικό διάστημα για προϊόντα 
που οι εν λόγω αρχές έχουν διαπιστώσει 
ότι παρουσιάζουν κίνδυνο. 

2. Όπου ενδείκνυται, οι αρχές εποπτείας 
της αγοράς πρέπει να ειδοποιούν τους 
χρήστες στην επικράτειά τους χωρίς 
καθυστέρηση για την ταυτότητα 
προϊόντων που οι εν λόγω αρχές έχουν 
διαπιστώσει ότι παρουσιάζουν κίνδυνο. 

Or. en 

Τροπολογία  157 
Josef Weidenholzer 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Συνεργάζονται με τους οικονομικούς 
φορείς για να προλαμβάνουν ή να 
μειώνουν τους κινδύνους που οφείλονται 

Οι αρχές εποπτείας της αγοράς 
συνεργάζονται με τους οικονομικούς 
φορείς, καθώς και με άλλες αρμόδιες 
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σε προϊόντα που καθίστανται διαθέσιμα 
από αυτούς. Για τον σκοπό αυτό, 
ενθαρρύνουν και προωθούν την ανάληψη 
εθελοντικής δράσης από τους 
οικονομικούς φορείς, η οποία μπορεί να 
περιλαμβάνει, ανά περίπτωση, την 
κατάρτιση και την τήρηση κωδίκων ορθής 
πρακτικής. 

εθνικές αρχές, για να προλαμβάνουν ή να 
μειώνουν τους κινδύνους που οφείλονται 
σε προϊόντα που καθίστανται διαθέσιμα 
από αυτούς τους οικονομικούς φορείς. Για 
τον σκοπό αυτό, ενθαρρύνουν και 
προωθούν την ανάληψη εθελοντικής 
δράσης από τους οικονομικούς φορείς, η 
οποία μπορεί να περιλαμβάνει, ανά 
περίπτωση, την κατάρτιση και την τήρηση 
κωδίκων ορθής πρακτικής. 

Or. de 

Τροπολογία  158 
Pablo Arias Echeverría 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Συνεργάζονται με τους οικονομικούς 
φορείς για να προλαμβάνουν ή να 
μειώνουν τους κινδύνους που οφείλονται 
σε προϊόντα που καθίστανται διαθέσιμα 
από αυτούς. Για τον σκοπό αυτό, 
ενθαρρύνουν και προωθούν την ανάληψη 
εθελοντικής δράσης από τους 
οικονομικούς φορείς, η οποία μπορεί να 
περιλαμβάνει, ανά περίπτωση, την 
κατάρτιση και την τήρηση κωδίκων ορθής 
πρακτικής. 

Οι αρχές εποπτείας ενθαρρύνουν και 
προωθούν την ανάληψη εθελοντικής 
δράσης από τους οικονομικούς φορείς, η 
οποία μπορεί να περιλαμβάνει, ανά 
περίπτωση, την κατάρτιση και την τήρηση 
κωδίκων ορθής πρακτικής. 

Or. es 

Αιτιολόγηση 

Οι οικονομικοί φορείς είναι αυτοί που πρέπει να συνεργάζονται με τις αρχές εποπτείας για τη 
μείωση ή την πρόληψη των κινδύνων που ενδέχεται να παρουσιάζουν τα επισφαλή προϊόντα τα 
οποία τίθενται σε κυκλοφορία από τους εν λόγω οικονομικούς φορείς, όπως ακριβώς ορίζεται 
στην οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (ΟΓΑΠ). Η συνεργασία των οικονομικών 
φορέων με την αρχή εποπτείας πρέπει να μεταφερθεί στα άρθρα 8, 10 και 11 της πρότασης 
κανονισμού για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων. 

Τροπολογία  159 
Christel Schaldemose 
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Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς εκτελούν 
τα καθήκοντά τους με ανεξαρτησία, 
αμεροληψία και χωρίς προκαταλήψεις και 
πληρούν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό· ασκούν τις 
αρμοδιότητές τους σε σχέση με τους 
οικονομικούς φορείς σύμφωνα με την αρχή 
της αναλογικότητας. 

3. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς εκτελούν 
τα καθήκοντά τους με ανεξαρτησία, 
αμεροληψία και χωρίς προκαταλήψεις και 
πληρούν τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό· ασκούν τις 
αρμοδιότητές τους σε σχέση με τους 
οικονομικούς φορείς σύμφωνα με την αρχή 
της αναλογικότητας και λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη την αρχή της 
προφύλαξης όπως ορίζεται στο άρθρο 
191 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ. 

Or. en 

Τροπολογία  160 
Lara Comi 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς 
ενεργούν, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη 
τους τη σοβαρότητα του κινδύνου και την 
αρχή της προφύλαξης. 

 Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται η 
διενέργεια ελέγχου σε δείγμα προϊόντων 
που είναι επαρκές για την αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης και του πραγματικού 
κινδύνου των εν λόγω προϊόντων. 

Or. it 

Τροπολογία  161 
Matteo Salvini 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 β (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3β. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς 
ενεργούν, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη 
τους τη σοβαρότητα του κινδύνου και την 
αρχή της προφύλαξης. Για τον σκοπό 
αυτό, απαιτείται η διενέργεια ελέγχου σε 
δείγμα προϊόντων που είναι επαρκές για 
την αξιολόγηση της συμμόρφωσης και 
του πραγματικού κινδύνου των εν λόγω 
προϊόντων. 

Or. it 

Τροπολογία  162 
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 γ (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3γ. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς 
ενεργούν, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη 
τους τη σοβαρότητα του κινδύνου και την 
αρχή της προφύλαξης. 

Or. es 

Τροπολογία  163 
Bernadette Vergnaud 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Όποτε είναι αναγκαίο και 
δικαιολογημένο για την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους, οι αρχές εποπτείας της 
αγοράς μπορούν να εισέρχονται στις 
εγκαταστάσεις των οικονομικών φορέων 
και να λαμβάνουν τυχόν απαιτούμενα 
δείγματα των προϊόντων. 

4. Όποτε είναι αναγκαίο και 
δικαιολογημένο για την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους, οι αρχές εποπτείας της 
αγοράς μπορούν να εισέρχονται χωρίς 
προειδοποίηση στις εγκαταστάσεις των 
οικονομικών φορέων, να συμβουλεύονται, 
να κατάσχουν ή να λαμβάνουν αντίγραφα 
κάθε εγγράφου, να εισέρχονται στα 
πληροφοριακά συστήματα και να 
λαμβάνουν τυχόν απαραίτητα δείγματα 
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των προϊόντων. 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Για την ασφάλεια των καταναλωτών και την καταπολέμηση της πειρατείας πρέπει να ενισχυθεί 
η ελεγκτική εξουσία των εποπτικών αρχών ώστε να μπορούν να πραγματοποιούν 
αιφνιδιαστικούς ελέγχους, να κατάσχουν έγγραφα και να εισέρχονται στα συστήματα 
πληροφορικής, δεδομένου ότι η πλειονότητα των εγγράφων αποθηκεύονται μόνο σε ψηφιακή 
μορφή. 

Τροπολογία  164 
Pablo Arias Echeverría 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Όποτε είναι αναγκαίο και 
δικαιολογημένο για την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους, οι αρχές εποπτείας της 
αγοράς μπορούν να εισέρχονται στις 
εγκαταστάσεις των οικονομικών φορέων 
και να λαμβάνουν τυχόν απαιτούμενα 
δείγματα των προϊόντων. 

4. Όποτε είναι αναγκαίο και 
δικαιολογημένο για την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους, οι αρχές εποπτείας της 
αγοράς μπορούν να εισέρχονται στις 
εγκαταστάσεις των οικονομικών φορέων, 
να διενεργούν τους κατάλληλους ελέγχους 
σε έγγραφα, να δημιουργούν αντίγραφα 
των σχετικών εγγράφων και να 
λαμβάνουν τυχόν απαιτούμενα δείγματα 
των προϊόντων. 

Or. es 

Αιτιολόγηση 

Η εκχώρηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων στις αρχές εποπτείας της αγοράς θα εξασφαλίσει την 
ορθή εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

Τροπολογία  165 
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Όποτε είναι αναγκαίο και 4. Όποτε είναι αναγκαίο και 
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δικαιολογημένο για την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους, οι αρχές εποπτείας της 
αγοράς μπορούν να εισέρχονται στις 
εγκαταστάσεις των οικονομικών φορέων 
και να λαμβάνουν τυχόν απαιτούμενα 
δείγματα των προϊόντων. 

δικαιολογημένο για την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους, οι αρχές εποπτείας της 
αγοράς μπορούν να εισέρχονται στις 
εγκαταστάσεις των οικονομικών φορέων, 
να διενεργούν τους κατάλληλους ελέγχους 
σε έγγραφα, να δημιουργούν αντίγραφα 
των σχετικών εγγράφων και να 
λαμβάνουν τυχόν απαιτούμενα δείγματα 
των προϊόντων. 

Or. es 

Τροπολογία  166 
Josef Weidenholzer 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – στοιχείο α 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) παρέχουν στους καταναλωτές και σε 
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη την ευκαιρία να 
υποβάλλουν καταγγελίες σχετικά με 
θέματα που αφορούν την ασφάλεια των 
προϊόντων, τις δραστηριότητες εποπτείας 
της αγοράς και τους κινδύνους που 
ανακύπτουν σε σχέση με προϊόντα και την 
παρακολούθηση των εν λόγω καταγγελιών, 
ανάλογα με την περίπτωση· 

α) παρέχουν στους καταναλωτές και σε 
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη την ευκαιρία να 
υποβάλλουν καταγγελίες σχετικά με 
θέματα που αφορούν την ασφάλεια των 
προϊόντων, τις δραστηριότητες εποπτείας 
της αγοράς και τους κινδύνους που 
ανακύπτουν σε σχέση με προϊόντα και την 
παρακολούθηση των εν λόγω καταγγελιών, 
ανάλογα με την περίπτωση και εντός 
εύλογου χρονικού πλαισίου· 

Or. de 

Τροπολογία  167 
Norica Nicolai 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) παρακολουθούν και ενημερώνονται 
σχετικά με τις εξελίξεις των 
επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων που 
άπτονται της ασφάλειας των προϊόντων. 

γ) παρακολουθούν και ενημερώνονται 
σχετικά με τις εξελίξεις των 
επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων που 
άπτονται της ασφάλειας των προϊόντων 
και της συμμόρφωσης των προϊόντων με 
την εναρμονιστική νομοθεσία της 
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Ένωσης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η διάταξη αυτή δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στην ασφάλεια προϊόντων, αλλά πρέπει να 
επεκτείνεται και σε άλλα θέματα που ενδέχεται να σχετίζονται με τη συμμόρφωση των 
προϊόντων με την εναρμονιστική νομοθεσία της Ένωσης. 

Τροπολογία  168 
Christel Schaldemose 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  γ α) παρακολουθούν τα ατυχήματα και 
τις βλάβες στην υγεία που υπάρχει 
υπόνοια ότι προκλήθηκαν από τέτοια 
προϊόντα. 

Or. en 

Τροπολογία  169 
Anna Hedh 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ β (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ β) παρακολουθούν τα ατυχήματα και τις 
επιβλαβείς συνέπειες για την υγεία που 
συνδέονται με τα εν λόγω προϊόντα. 

Or. en 

Τροπολογία  170 
Heide Rühle 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ γ (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ γ) επαληθεύουν τη συμμόρφωση των 
προϊόντων με την ισχύουσα νομοθεσία 
της Ένωσης. 

Or. en 

Τροπολογία  171 
Heide Rühle 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ δ (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ δ) ενθαρρύνονται προκειμένου να 
συμμετάσχουν σε εθνικές δραστηριότητες 
τυποποίησης που αποσκοπούν στην 
ανάπτυξη ή την αναθεώρηση προτύπων 
κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής 
σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1025/2012. 

Or. en 

Τροπολογία  172 
Norica Nicolai 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ ε (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ ε) συμμετέχουν, όπου είναι δυνατό και 
απαιτείται, σε δραστηριότητες 
οργανισμών τυποποίησης με σκοπό την 
ανάπτυξη ή την αναθεώρηση προτύπων 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
1025/2010. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Θα ήταν χρήσιμο οι αρχές εποπτείας της αγοράς να συνδέονται στενά με τη διαδικασία 
τυποποίησης, καθώς αυτό θα τις βοηθούσε να είναι ενημερωμένες σχετικά με τις εξελίξεις της 
επιστημονικής και τεχνικής γνώσης όπως απαιτείται δυνάμει του στοιχείου γ) της παρούσας 
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παραγράφου. 

Τροπολογία  173 
Anna Hedh 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 6 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Θεσπίζονται και δημοσιοποιούνται 
κατάλληλες διαδικασίες, ώστε να 
τηρούνται οι υποχρεώσεις αυτές από τις 
αρχές εποπτείας της αγοράς. 

6. Θεσπίζονται και δημοσιοποιούνται 
κατάλληλες διαδικασίες, ώστε να 
τηρούνται οι υποχρεώσεις αυτές από τις 
αρχές εποπτείας της αγοράς. 
Συγκεκριμένα, οι αρχές εποπτείας της 
αγοράς καθιστούν διαθέσιμα στο κοινό 
κατόπιν αιτήσεως: 

α) την ταυτότητα των προϊόντων εκείνων 
για τα οποία ελήφθησαν καταγγελίες 
σχετικά με την ασφάλεια δυνάμει του 
άρθρου 6 παράγραφος 5 στοιχείο α)· 

β) τη φύση του ελαττώματος που αφορά 
την ασφάλεια και τον πιθανό κίνδυνο από 
το προϊόν από τον αναφέροντα και τυχόν 
επικίνδυνα συμβάντα ή τραυματισμούς 
που αναφέρθηκαν· 

γ) τυχόν σχόλια στην καταγγελία από τους 
οικονομικούς φορείς· 

δ) την επακόλουθη δράση που 
προσδιόρισε ως κατάλληλη η αρχή 
εποπτείας της αγοράς. 

Or. en 

Τροπολογία  174 
Franz Obermayr 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 6 – παράγραφος 8 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

8. Η προστασία του απορρήτου δεν 
αποκλείει τη διαβίβαση συναφών 
πληροφοριών στις αρχές εποπτείας της 
αγοράς με σκοπό να διασφαλιστεί η 

8. Η τήρηση του απορρήτου δεν αποκλείει 
τη διαβίβαση συναφών πληροφοριών στις 
αρχές εποπτείας της αγοράς με σκοπό να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της 
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αποτελεσματικότητα της εποπτείας της 
αγοράς. 

εποπτείας της αγοράς. 

Or. de 

Τροπολογία  175 
Pablo Arias Echeverría 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει ένα 
γενικό πρόγραμμα εποπτείας της αγοράς 
και προβαίνει στην επανεξέταση και, 
εφόσον χρειάζεται, στην επικαιροποίησή 
του τουλάχιστον κάθε τέσσερα έτη. Το 
πρόγραμμα καλύπτει τις δραστηριότητες 
που συνδέονται με την οργάνωση της 
εποπτείας της αγοράς και λαμβάνει υπόψη 
τις ειδικές ανάγκες των επιχειρήσεων 
γενικά και των ΜΜΕ ειδικότερα, κατά 
την εφαρμογή της εναρμονιστικής 
νομοθεσίας της Ένωσης και του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […/…] [για την 
ασφάλεια των καταναλωτικών 
προϊόντων], και προβλέπει συμβουλές και 
βοήθεια. Περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

1. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει ένα 
γενικό πρόγραμμα εποπτείας της αγοράς 
και προβαίνει στην επανεξέταση και, 
εφόσον χρειάζεται, στην επικαιροποίησή 
του τουλάχιστον κάθε τέσσερα έτη. Το 
πρόγραμμα καλύπτει τις δραστηριότητες 
που συνδέονται με την οργάνωση της 
εποπτείας της αγοράς. 

Or. es 

Αιτιολόγηση 

Η εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης δεν θα πρέπει να εξαρτάται από τις ειδικές ανάγκες 
των επιχειρήσεων. Σκοπός της εν λόγω διάταξης, για όλους, είναι να εξακριβώνεται ότι τα 
προϊόντα πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζει η νομοθεσία της ΕΕ. 

Τροπολογία  176 
Josef Weidenholzer 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει ένα 
γενικό πρόγραμμα εποπτείας της αγοράς 

1. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει ένα 
γενικό πρόγραμμα εποπτείας της αγοράς 
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και προβαίνει στην επανεξέταση και, 
εφόσον χρειάζεται, στην επικαιροποίησή 
του τουλάχιστον κάθε τέσσερα έτη. Το 
πρόγραμμα καλύπτει τις δραστηριότητες 
που συνδέονται με την οργάνωση της 
εποπτείας της αγοράς και λαμβάνει υπόψη 
τις ειδικές ανάγκες των επιχειρήσεων 
γενικά και των ΜΜΕ ειδικότερα, κατά 
την εφαρμογή της εναρμονιστικής 
νομοθεσίας της Ένωσης και του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […/…] [για την 
ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων], 
και προβλέπει συμβουλές και βοήθεια. 
Περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

και προβαίνει στην επανεξέταση και, 
εφόσον χρειάζεται, στην επικαιροποίησή 
του τουλάχιστον κάθε τέσσερα έτη. Το 
πρόγραμμα καλύπτει τις δραστηριότητες 
που συνδέονται με την οργάνωση της 
εποπτείας της αγοράς και λαμβάνει υπόψη 
τις ειδικές ανάγκες των καταναλωτών 
κατά την εφαρμογή της εναρμονιστικής 
νομοθεσίας της Ένωσης και του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […/…] [για την 
ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων], 
και προβλέπει συμβουλές και βοήθεια για 
τους οικείους οικονομικούς φορείς. 
Περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

Or. de 

Τροπολογία  177 
Christel Schaldemose 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει ένα 
γενικό πρόγραμμα εποπτείας της αγοράς 
και προβαίνει στην επανεξέταση και, 
εφόσον χρειάζεται, στην επικαιροποίησή 
του τουλάχιστον κάθε τέσσερα έτη. Το 
πρόγραμμα καλύπτει τις δραστηριότητες 
που συνδέονται με την οργάνωση της 
εποπτείας της αγοράς και λαμβάνει υπόψη 
τις ειδικές ανάγκες των επιχειρήσεων 
γενικά και των ΜΜΕ ειδικότερα, κατά 
την εφαρμογή της εναρμονιστικής 
νομοθεσίας της Ένωσης και του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […/…] [για την 
ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων], 
και προβλέπει συμβουλές και βοήθεια. 
Περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

1. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει ένα 
γενικό πρόγραμμα εποπτείας της αγοράς 
και προβαίνει στην επανεξέταση και, 
εφόσον χρειάζεται, στην επικαιροποίησή 
του τουλάχιστον κάθε τέσσερα έτη. Το 
πρόγραμμα καλύπτει τις δραστηριότητες 
που συνδέονται με την οργάνωση της 
εποπτείας της αγοράς και λαμβάνει υπόψη 
τις ειδικές ανάγκες των επιχειρήσεων και 
των καταναλωτών κατά την εφαρμογή της 
εναρμονιστικής νομοθεσίας της Ένωσης 
και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […/…] [για 
την ασφάλεια των καταναλωτικών 
προϊόντων], και προβλέπει συμβουλές και 
βοήθεια. Περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

Or. en 

Τροπολογία  178 
Ashley Fox 
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Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) οι χρηματοδοτικοί πόροι, το 
προσωπικό, τα τεχνικά και άλλα μέσα 
που ανατίθενται στις αρχές· 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Αυτό μπορεί να περιορίσει την ευελιξία των κρατών μελών όσον αφορά την αποτελεσματική 
οργάνωση της δραστηριότητάς τους για την εποπτεία της αγοράς. 

Τροπολογία  179 
Pablo Arias Echeverría 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) οι χρηματοδοτικοί πόροι, το 
προσωπικό, τα τεχνικά και άλλα μέσα 
που ανατίθενται στις αρχές· 

διαγράφεται 

Or. es 

Αιτιολόγηση 

Η παροχή συμβουλών και βοήθειας στους οικονομικούς φορείς δεν συνάδει με τα 
χαρακτηριστικά των αρχών εποπτείας και μπορεί να υπονομεύσει την ανεξαρτησία τους.  
Προτείνεται η διαγραφή του στοιχείου β), καθώς θεωρείται ότι είναι θέμα απορρήτου. 

Τροπολογία  180 
Norica Nicolai 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) τα επίπεδα και οι λεπτομέρειες 
υπολογισμού των ισχυόντων τελών για 
τους οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τα 
άρθρα 10 και 16 του παρόντος 
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κανονισμού· 
Or. en 

Αιτιολόγηση 

Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η διαμόρφωση μιας κοινής πρακτικής όσον αφορά τα τέλη που 
χρεώνονται στους οικονομικούς φορείς, οι οποίοι καθιστούν διαθέσιμα στην αγορά μη ασφαλή 
ή άλλως μη συμμορφούμενα προϊόντα, φαίνεται σκόπιμο να συμπεριληφθούν πληροφορίες για 
αυτά στα γενικά προγράμματα εποπτείας της αγοράς, έτσι ώστε να τηρείται ενήμερη τόσο η 
Επιτροπή όσο και τα λοιπά κράτη μέλη. 

Τροπολογία  181 
Matteo Salvini 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δ α) τα εργαστήρια ανάλυσης που 
ειδικεύονται στις κατηγορίες προϊόντων 
στις οποίες ανήκει το υπό έλεγχο προϊόν, 
σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπει 
το άρθρο 28· 

Or. it 

Τροπολογία  182 
Norica Nicolai 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Τα γενικά και τομεακά προγράμματα 
και οι επικαιροποιήσεις τους 
κοινοποιούνται στα άλλα κράτη μέλη και 
την Επιτροπή και, με την επιφύλαξη του 
άρθρου 6 παράγραφος 6, καθίστανται 
διαθέσιμα στο κοινό με ηλεκτρονικά μέσα 
και, όπου ενδείκνυται, με άλλα μέσα. 

3. Τα γενικά και τομεακά προγράμματα 
και οι επικαιροποιήσεις τους 
καταρτίζονται μετά από διαβούλευση με 
τα ενδιαφερόμενα μέρη και 
κοινοποιούνται στα άλλα κράτη μέλη και 
την Επιτροπή. Με την επιφύλαξη του 
άρθρου 6 παράγραφος 6, καθίστανται 
διαθέσιμα στο κοινό με ηλεκτρονικά μέσα 
και, όπου ενδείκνυται, με άλλα μέσα. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα προγράμματα εποπτείας της αγοράς λαμβάνουν υπόψη τις 
ανάγκες των επιχειρήσεων, των καταναλωτών κ.λπ., είναι σκόπιμο τα κράτη μέλη να 
προβαίνουν σε διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη πριν από την κατάρτιση τέτοιων 
προγραμμάτων. 

Τροπολογία  183 
Pablo Arias Echeverría 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Τα γενικά και τομεακά προγράμματα 
και οι επικαιροποιήσεις τους 
κοινοποιούνται στα άλλα κράτη μέλη και 
την Επιτροπή και, με την επιφύλαξη του 
άρθρου 6 παράγραφος 6, καθίστανται 
διαθέσιμα στο κοινό με ηλεκτρονικά μέσα 
και, όπου ενδείκνυται, με άλλα μέσα. 

3. Τα γενικά και τομεακά προγράμματα 
και οι επικαιροποιήσεις τους 
κοινοποιούνται στα άλλα κράτη μέλη 
μέσω της Επιτροπής και, με την 
επιφύλαξη του άρθρου 6 παράγραφος 6, 
καθίστανται διαθέσιμα στο κοινό με 
ηλεκτρονικά μέσα και, όπου ενδείκνυται, 
με άλλα μέσα. 

Or. es 

Αιτιολόγηση 

Είναι πιο αποτελεσματικό να κοινοποιεί η Επιτροπή στα κράτη μέλη τα προγράμματα. 

Τροπολογία  184 
Sirpa Pietikäinen 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κατόπιν αιτήματος, οι οικονομικοί 
φορείς και, κατά περίπτωση, οι 
οργανισμοί αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης θέτουν στη διάθεση των 
αρχών εποπτείας της αγοράς όλα τα 
έγγραφα και τις πληροφορίες που οι εν 
λόγω αρχές απαιτούν έτσι ώστε να 
διεξαγάγουν τις δραστηριότητές τους, σε 
γλώσσα ευκόλως κατανοητή από αυτές. 

διαγράφεται 



 

PE516.934v02-00 72/196 AM\1002709EL.doc 

EL 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η διαγραφή συνδέεται με τροπολογίες που διατυπώνουν πιο συγκεκριμένα τις υποχρεώσεις των 
διαφορετικών οικονομικών φορέων. 

Τροπολογία  185 
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κατόπιν αιτήματος, οι οικονομικοί 
φορείς και, κατά περίπτωση, οι οργανισμοί 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης θέτουν στη 
διάθεση των αρχών εποπτείας της αγοράς 
όλα τα έγγραφα και τις πληροφορίες που οι 
εν λόγω αρχές απαιτούν έτσι ώστε να 
διεξαγάγουν τις δραστηριότητές τους, σε 
γλώσσα ευκόλως κατανοητή από αυτές. 

1. Κατόπιν αιτιολογημένης απαίτησης, οι 
οικονομικοί φορείς και, κατά περίπτωση, 
οι οργανισμοί αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης θέτουν στη διάθεση των 
αρχών εποπτείας της αγοράς όλα τα 
έγγραφα και τις πληροφορίες που οι εν 
λόγω αρχές απαιτούν έτσι ώστε να 
διεξαγάγουν τις δραστηριότητές τους. Σε 
περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας 
έχει ήδη λάβει τα σχετικά έγγραφα και 
πληροφορίες από έτερο οικονομικό φορέα 
και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΕ και 
των κρατών μελών σχετικά με την 
τήρηση εμπορικού απορρήτου κρίνονται 
εμπιστευτικές, πρέπει να διασφαλίζεται η 
εμπιστευτικότητά τους κατά την παροχή 
των εν λόγω εγγράφων και πληροφοριών. 

Or. de 

Τροπολογία  186 
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κατόπιν αιτήματος, οι οικονομικοί 
φορείς και, κατά περίπτωση, οι οργανισμοί 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης θέτουν στη 
διάθεση των αρχών εποπτείας της αγοράς 

1. Μετά από αιτιολογημένο αίτημα, οι 
οικονομικοί φορείς και, κατά περίπτωση, 
οι οργανισμοί αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης θέτουν στη διάθεση των 
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όλα τα έγγραφα και τις πληροφορίες που οι 
εν λόγω αρχές απαιτούν έτσι ώστε να 
διεξαγάγουν τις δραστηριότητές τους, σε 
γλώσσα ευκόλως κατανοητή από αυτές. 

αρχών εποπτείας της αγοράς όλα τα 
έγγραφα και τις πληροφορίες που οι εν 
λόγω αρχές απαιτούν έτσι ώστε να 
διεξαγάγουν τις δραστηριότητές τους, σε 
ηλεκτρονική ή φυσική μορφή και σε 
γλώσσα ευκόλως κατανοητή από αυτές. Οι 
πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν 
πληροφορίες οι οποίες επιτρέπουν την 
ακριβή ταυτοποίηση του προϊόντος και 
διευκολύνουν την ιχνηλάτησή του, 
ανάλογα με την περίπτωση. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η διατύπωση αυτή αποσκοπεί στο να αποφευχθούν οι περιττές διοικητικές επιβαρύνσεις επί των 
οικονομικών φορέων αποσαφηνίζοντας τις πληροφορίες, τις οποίες μπορεί να ζητήσουν οι 
αρχές εποπτείας της αγοράς. Η δεύτερη παράγραφος του παρόντος άρθρου είναι περιττή και, 
κατά συνέπεια, το σχετικό τμήμα έχει ενσωματωθεί στην παρούσα παράγραφο. 

Τροπολογία  187 
Ashley Fox 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κατόπιν αιτήματος, οι οικονομικοί 
φορείς και, κατά περίπτωση, οι οργανισμοί 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης θέτουν στη 
διάθεση των αρχών εποπτείας της αγοράς 
όλα τα έγγραφα και τις πληροφορίες που οι 
εν λόγω αρχές απαιτούν έτσι ώστε να 
διεξαγάγουν τις δραστηριότητές τους, σε 
γλώσσα ευκόλως κατανοητή από αυτές. 

1. Κατόπιν αιτήματος, οι οικονομικοί 
φορείς και, κατά περίπτωση, οι οργανισμοί 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης θέτουν στη 
διάθεση των αρχών εποπτείας της αγοράς 
όλα τα απαραίτητα έγγραφα και τις 
πληροφορίες που οι εν λόγω αρχές 
απαιτούν έτσι ώστε να διεξαγάγουν τις 
δραστηριότητές τους, σε γλώσσα ευκόλως 
κατανοητή από τους τελικούς χρήστες, 
όπως ορίζεται από το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος. 

Or. en 

Τροπολογία  188 
Heide Rühle 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κατόπιν αιτήματος, οι οικονομικοί 
φορείς και, κατά περίπτωση, οι οργανισμοί 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης θέτουν στη 
διάθεση των αρχών εποπτείας της αγοράς 
όλα τα έγγραφα και τις πληροφορίες που οι 
εν λόγω αρχές απαιτούν έτσι ώστε να 
διεξαγάγουν τις δραστηριότητές τους, σε 
γλώσσα ευκόλως κατανοητή από αυτές. 

1. Κατόπιν αιτήματος και με την 
επιφύλαξη των άρθρων R2 παράγραφος 
9, R4 παράγραφος 9 και R5 παράγραφος 
5 του παραρτήματος Ι της απόφασης 
768/2008/ΕΚ, οι οικονομικοί φορείς και, 
κατά περίπτωση, οι οργανισμοί 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης θέτουν στη 
διάθεση των αρχών εποπτείας της αγοράς 
όλα τα έγγραφα και τις πληροφορίες που οι 
εν λόγω αρχές απαιτούν έτσι ώστε να 
διεξαγάγουν τις δραστηριότητές τους, σε 
γλώσσα ευκόλως κατανοητή από αυτές. 

Or. en 

Τροπολογία  189 
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να 
παρέχουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες 
στις αρχές εποπτείας της αγοράς καθώς 
και πληροφορίες που επιτρέπουν την 
ακριβή ταυτοποίηση του προϊόντος και 
διευκολύνουν την ιχνηλάτησή του. 

2. Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να 
συνεργάζονται με τις αρχές εποπτείας της 
αγοράς κατόπιν αιτήματός τους, σε 
οποιαδήποτε ενέργεια που αναλαμβάνεται 
για την εξάλειψη των κινδύνων τους 
οποίους παρουσιάζουν προϊόντα που 
εκείνοι τοποθέτησαν ή κατέστησαν 
διαθέσιμα στην αγορά. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Κρίνεται σκόπιμο να προβλέπεται υποχρέωση συνεργασίας για τους οικονομικούς φορείς 
σύμφωνα με τις διατάξεις άλλων άρθρων του παρόντος κανονισμού. Σε αυτή περιλαμβάνεται η 
λήψη διορθωτικών μέτρων και οποιωνδήποτε άλλων ενεργειών, οι οποίες ενδέχεται να 
απαιτούνται για την εξάλειψη του κινδύνου. Αυτό συνάδει με τις διατάξεις του νέου νομοθετικού 
πλαισίου. 

Τροπολογία  190 
Wim van de Camp 
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Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς 
αναγράφουν το όνομά τους, την 
καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία τους 
ή το κατατεθέν εμπορικό σήμα τους και 
τη διεύθυνση επικοινωνίας τους στο 
προϊόν ή στη συσκευασία του ή σε 
έγγραφο που το συνοδεύει. Η διεύθυνση 
υποδεικνύει ένα μοναδικό σημείο 
επικοινωνίας με τον κατασκευαστή ή τον 
εισαγωγέα. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Παρόλο που οι απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας έχουν νόημα όταν τα προϊόντα παρουσιάζουν 
κίνδυνο που έχει εντοπιστεί, πρέπει να περιορίζονται στα εν λόγω προϊόντα, εξού και η 
αναφορά σε προϊόντα που διέπονται από συγκεκριμένες απαιτήσεις ασφάλειας. Επίσης, λόγω 
του κόστους του μέτρου, πρέπει πάντοτε να παρέχεται λογική εναλλακτική λύση για τις 
συσκευασίες ή το συνοδευτικό υλικό. 

Τροπολογία  191 
Matteo Salvini 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 β (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2β. Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς 
σημειώνουν το όνομά τους, την 
καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία τους 
ή το κατατεθέν εμπορικό σήμα τους και 
τη διεύθυνση επικοινωνίας τους στο 
προϊόν ή στη συσκευασία του ή σε 
έγγραφο που το συνοδεύει. Η διεύθυνση 
υποδεικνύει ένα μοναδικό σημείο 
επικοινωνίας με τον κατασκευαστή ή τον 
εισαγωγέα. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Παρόλο που οι απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας έχουν νόημα όταν τα προϊόντα παρουσιάζουν 
κίνδυνο που έχει εντοπιστεί, πρέπει να περιορίζονται στα εν λόγω προϊόντα, εξού και η 
αναφορά σε προϊόντα που διέπονται από συγκεκριμένες απαιτήσεις ασφάλειας. Επίσης, λόγω 
του κόστους του μέτρου, πρέπει πάντοτε να παρέχεται λογική εναλλακτική λύση για τις 
συσκευασίες ή το συνοδευτικό υλικό. 

Τροπολογία  192 
Constance Le Grip 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 γ (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2γ. Τα πληροφοριακά στοιχεία που 
διατίθενται ή προσκομίζονται στις αρχές 
εποπτείας της αγοράς δυνάμει του 
συγκεκριμένου άρθρου πρέπει να 
παρουσιάζονται κατά τρόπο 
ευανάγνωστο και οργανωμένο. 

Or. fr 

Τροπολογία  193 
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 8 α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 8α 
 Γενικές υποχρεώσεις των 

κατασκευαστών 
 1. Κατά τη διάθεση των προϊόντων τους 

στην αγορά, οι κατασκευαστές 
εξασφαλίζουν ότι αυτά είναι σχεδιασμένα 
και κατασκευασμένα σύμφωνα με τη 
σχετική νομοθεσία της ΕΕ. 

 2. Οι κατασκευαστές καταρτίζουν την 
απαιτούμενη τεκμηρίωση των τεχνικών 
στοιχείων σύμφωνα με τη σχετική 
εναρμονιστική νομοθεσία της ΕΕ στη 
χώρα τους. 
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 3. Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή 
έχουν λόγο να πιστεύουν ότι το προϊόν 
που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν 
συμμορφώνεται προς τη σχετική 
εναρμονιστική νομοθεσία της ΕΕ 
λαμβάνουν αμέσως τα διορθωτικά μέτρα 
που είναι αναγκαία για να εξασφαλίσουν 
τη συμμόρφωση του προϊόντος, την 
απόσυρση ή την ανάκλησή του, κατά 
περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν το 
προϊόν παρουσιάζει κίνδυνο για την υγεία 
και την ασφάλεια του καταναλωτή, οι 
κατασκευαστές ενημερώνουν αμέσως 
σχετικά με το θέμα αυτό τις αρμόδιες 
εθνικές αρχές των κρατών μελών στα 
οποία καθιστούν διαθέσιμο το προϊόν και 
παραθέτουν λεπτομέρειες για τη μη 
συμμόρφωση και τα τυχόν διορθωτικά 
μέτρα που έλαβαν. 
 

 4. Οι κατασκευαστές που είναι 
εγκατεστημένοι εκτός της Ένωσης, για 
τους σκοπούς της εποπτείας της αγοράς, 
ορίζουν έναν αποκλειστικό 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο 
εγκατεστημένο εντός της Ένωσης· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το άρθρο 8 της πρότασης πρέπει να συμπληρωθεί όσον αφορά τις υποχρεώσεις των 
οικονομικών φορέων. Σε αυτό το πλαίσιο και σύμφωνα με την απόφαση 768/2008/ΕΚ που 
θεσπίζει κοινό πλαίσιο για την εμπορία προϊόντων, τον κανονισμό ΕΕ 167/2013 για την 
έγκριση και την εποπτεία της αγοράς γεωργικών και δασικών οχημάτων, τον κανονισμό ΕΕ 
168/2013 για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων και 
τετράκυκλων και την οδηγία 2009/48/ΕΚ για την ασφάλεια των παιχνιδιών, πρέπει να 
διατυπωθούν ειδικές υποχρεώσεις για τους διαφορετικούς οικονομικούς φορείς, των οποίων οι 
αρμοδιότητες διαφέρουν ανάλογα με τη θέση τους στην αλυσίδα εφοδιασμού. 

Τροπολογία  194 
Sirpa Pietikäinen 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 8 β (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 8β 
 Υποχρεώσεις των κατασκευαστών 
 1. Κατά τη διάθεση των προϊόντων τους 

στην αγορά, οι κατασκευαστές 
εξασφαλίζουν ότι αυτά είναι σχεδιασμένα 
και κατασκευασμένα σύμφωνα με τη 
σχετική νομοθεσία της Ένωσης. 

 2. Αναλογικά με τους πιθανούς κινδύνους 
ενός προϊόντος, οι κατασκευαστές 
διαθέτουν κατάλληλα συστήματα 
διαχείρισης της ποιότητας ώστε να 
διασφαλιστεί η συμμόρφωση και η 
ασφάλεια των προϊόντων τους. 
Διενεργούν δειγματοληπτικές δοκιμές 
προϊόντων, τα οποία καθίστανται 
διαθέσιμα στην αγορά, διερευνούν 
καταγγελίες και τηρούν αρχείο για τις 
καταγγελίες, τα μη συμμορφούμενα 
προϊόντα και τις ανακλήσεις προϊόντων 
και ενημερώνουν τους διανομείς για τις 
δραστηριότητές τους αυτές. 

 3. Οι κατασκευαστές καταρτίζουν την 
απαιτούμενη τεκμηρίωση των τεχνικών 
στοιχείων σύμφωνα με τη σχετική 
εναρμονιστική νομοθεσία της Ένωσης. 

 4. Οι κατασκευαστές τηρούν τον τεχνικό 
φάκελο του προϊόντος επί δέκα έτη από 
τη διάθεσή του στην αγορά και τον 
θέτουν στη διάθεση των αρχών εποπτείας 
της αγοράς, μετά από αιτιολογημένο 
αίτημα. 

 5. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι τα 
προϊόντα τους φέρουν αριθμό τύπου, 
παρτίδας ή σειράς ή άλλο στοιχείο που 
επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος 
και το οποίο είναι εύκολα ορατό και 
ευανάγνωστο, ή, αν το μέγεθος ή η φύση 
του προϊόντος δεν το επιτρέπουν, 
εξασφαλίζουν ότι οι απαιτούμενες 
πληροφορίες αναγράφονται στη 
συσκευασία ή σε έγγραφο που συνοδεύει 
το προϊόν. 
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 6. Οι κατασκευαστές σημειώνουν το 
όνομα, την καταχωρισμένη εμπορική 
επωνυμία τους ή το κατατεθέν εμπορικό 
σήμα τους και τη διεύθυνσή τους στο 
προϊόν ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, 
στη συσκευασία του ή σε έγγραφο που 
συνοδεύει το προϊόν. Στη διεύθυνση 
πρέπει να περιλαμβάνεται ενιαίο σημείο 
επικοινωνίας με τον κατασκευαστή. 

 7. Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή 
έχουν λόγο να πιστεύουν ότι το προϊόν 
που έχουν διαθέσει στην αγορά 
παρουσιάζει κίνδυνο, 
συμπεριλαμβανομένης της μη 
συμμόρφωσης με τη σχετική 
εναρμονιστική νομοθεσία της Ένωσης, 
λαμβάνουν αμέσως τα διορθωτικά μέτρα 
που είναι αναγκαία για να εξασφαλίσουν 
τη συμμόρφωση του προϊόντος, την 
απόσυρση ή την ανάκλησή του, κατά 
περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν το 
προϊόν παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο, οι 
κατασκευαστές ενημερώνουν αμέσως 
σχετικά με το θέμα αυτό τις αρμόδιες 
εθνικές αρχές των κρατών μελών στα 
οποία έθεσαν σε κυκλοφορία το προϊόν 
και παραθέτουν λεπτομέρειες ιδίως όσον 
αφορά τον κίνδυνο και τα τυχόν 
διορθωτικά μέτρα που έλαβαν. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Αποσαφήνιση των υποχρεώσεων και των αρμοδιοτήτων των διαφορετικών οικονομικών 
φορέων στο πλαίσιο της νομοθεσίας. 

Τροπολογία  195 
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 8 γ (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 8γ 
 Γενικές υποχρεώσεις των αποκλειστικών 
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εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων 
 Για τους σκοπούς της εποπτείας της 

αγοράς, ο αποκλειστικός 
εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ασκεί 
τα καθήκοντα που προσδιορίζονται στην 
εντολή την οποία λαμβάνει από τον 
κατασκευαστή.  

 Οι υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 
[8α πρώτη παράγραφος – Γενικές 
υποχρεώσεις του κατασκευαστή] και η 
κατάρτιση του τεχνικού φακέλου δεν 
συνιστούν τμήμα της εντολής του 
αποκλειστικού εξουσιοδοτημένου 
αντιπροσώπου. 

 Η εντολή επιτρέπει στον αποκλειστικό 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο 
τουλάχιστον τα εξής:  

 α) να διατηρεί τη δήλωση συμμόρφωσης 
EK και τον τεχνικό φάκελο στη διάθεση 
των εθνικών εποπτικών αρχών·  

 β) να παρέχει στην αρμόδια εθνική αρχή, 
κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός της, 
όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση 
που απαιτούνται για να αποδειχθεί η 
συμμόρφωση του προϊόντος που 
υπόκειται σε εναρμονιστική νομοθεσία 
της Ένωσης· 

 γ) να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές, 
κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, για 
τυχόν ενέργειες που έγιναν προς αποφυγή 
των κινδύνων που ενέχουν τα προϊόντα τα 
οποία καλύπτει η εντολή του. 

Or. en 

Τροπολογία  196 
Sirpa Pietikäinen 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 8 δ (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 8δ 
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 Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι 
 1. Ο κατασκευαστής που είναι 

εγκατεστημένος εκτός της Ένωσης 
διορίζει εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο 
εγκατεστημένο εντός της Ένωσης για τον 
σκοπό της εποπτείας της αγοράς. 

 2. Για τους σκοπούς της εποπτείας της 
αγοράς, ο εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπος ασκεί τα καθήκοντα που 
προσδιορίζονται στην εντολή την οποία 
λαμβάνει από τον κατασκευαστή. Η 
εντολή επιτρέπει στον εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο τουλάχιστον τα εξής: 

 α) να παρέχει στην αρχή εποπτείας της 
αγοράς, κατόπιν αιτιολογημένου 
αιτήματός της, κάθε πληροφορία και 
τεκμηρίωση που απαιτείται για να 
αποδειχθεί η συμμόρφωση ενός 
προϊόντος· 

 β) να συνεργάζεται με τις αρχές 
εποπτείας της αγοράς, κατόπιν αιτήματός 
τους, για κάθε ενέργεια που γίνεται προς 
εξάλειψη των κινδύνων τους οποίους 
εγκυμονούν τα προϊόντα που καλύπτει η 
εντολή τους. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Αποσαφήνιση των υποχρεώσεων και των αρμοδιοτήτων των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων 
που προτείνεται να διοριστούν από τους κατασκευαστές που είναι εγκατεστημένοι εκτός ΕΕ. Η 
τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 36 της εισηγήτριας. 

Τροπολογία  197 
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 8 ε (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 8ε 
 Γενικές υποχρεώσεις των εισαγωγέων 
 1. Οι εισαγωγείς θέτουν στην αγορά μόνο 
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συμμορφούμενα και ασφαλή προϊόντα. 
 2. Προτού διαθέσουν ένα προϊόν στην 

αγορά, οι εισαγωγείς διασφαλίζουν ότι ο 
κατασκευαστής έχει καταρτίσει τον 
τεχνικό φάκελο, ότι το προϊόν φέρει την 
απαραίτητη σήμανση και συνοδεύεται 
από τα απαραίτητα έγγραφα. 

 3. Αν οι εισαγωγείς θεωρούν ή έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι ένα προϊόν δεν 
συμμορφώνεται με τη σχετικά νομοθεσία 
της ΕΕ, δεν το διαθέτουν στην αγορά. 
Επιπροσθέτως, αν θεωρούν ή έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι το προϊόν 
παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο, 
ενημερώνουν τον κατασκευαστή και τις 
αρχές εποπτείας της αγοράς. Όσον αφορά 
προϊόντα που έχουν λάβει έγκριση τύπου, 
ενημερώνουν επίσης ως προς αυτό την 
εγκρίνουσα αρχή η οποία χορήγησε την 
έγκριση. 

Or. en 

Τροπολογία  198 
Sirpa Pietikäinen 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 8 στ (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 8στ 
 Υποχρεώσεις των εισαγωγέων 
 1. Προτού διαθέσουν ένα προϊόν στην 

αγορά, οι εισαγωγείς διασφαλίζουν ότι το 
προϊόν συμμορφώνεται με τη σχετική 
νομοθεσία της Ένωσης. 

 2. Αν ένας εισαγωγέας θεωρεί ή έχει 
λόγους να πιστεύει ότι το προϊόν 
παρουσιάζει κίνδυνο, 
συμπεριλαμβανομένης της μη 
συμμόρφωσης με τη σχετική 
εναρμονιστική νομοθεσία της Ένωσης, 
τότε δεν διαθέτει το προϊόν στην αγορά 
πριν το προϊόν συμμορφωθεί. Επιπλέον, 
αν το προϊόν παρουσιάζει σοβαρό 
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κίνδυνο, ο εισαγωγέας ενημερώνει 
σχετικά τον κατασκευαστή και τις αρχές 
εποπτείας της αγοράς του κράτους 
μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος. 

 3. Οι εισαγωγείς αναγράφουν στο προϊόν 
ή, αν αυτό δεν είναι δυνατόν, στη 
συσκευασία του ή σε έγγραφο που 
συνοδεύει το προϊόν, το όνομά τους, την 
καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία τους 
ή το κατατεθέν εμπορικό σήμα τους και 
τη διεύθυνση στην οποία μπορεί κανείς 
να έρθει σε επαφή μαζί τους. 
Εξασφαλίζουν ότι τυχόν πρόσθετη 
επισήμανση δεν κρύβει τα στοιχεία στην 
επισήμανση του κατασκευαστή. 

 4. Αναλογικά με τους πιθανούς κινδύνους 
που παρουσιάζει ένα προϊόν, οι 
εισαγωγείς διαθέτουν κατάλληλα 
συστήματα διαχείρισης της ποιότητας 
ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση και 
η ασφάλεια των εισαγόμενων προϊόντων 
τους. Διενεργούν δειγματοληπτικές 
δοκιμές στα προϊόντα που έχουν διατεθεί 
στην αγορά, ερευνούν τις σχετικές 
καταγγελίες και τηρούν αρχείο για τις 
καταγγελίες, τα μη συμμορφούμενα 
προϊόντα και τις ανακλήσεις προϊόντων 
και ενημερώνουν τον κατασκευαστή και 
τους διανομείς για τις δραστηριότητές 
τους αυτές. 

 5. Οι εισαγωγείς που θεωρούν ή έχουν 
λόγο να πιστεύουν ότι το προϊόν που 
έχουν διαθέσει στην αγορά παρουσιάζει 
κίνδυνο, συμπεριλαμβανομένης της μη 
συμμόρφωσης με τη σχετική 
εναρμονιστική νομοθεσία της Ένωσης, 
λαμβάνουν αμέσως τα διορθωτικά μέτρα 
που είναι αναγκαία για να εξασφαλίσουν 
τη συμμόρφωση του προϊόντος, την 
απόσυρση ή την ανάκλησή του, κατά 
περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν το 
προϊόν παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο, οι 
εισαγωγείς ενημερώνουν αμέσως σχετικά 
με το θέμα αυτό τις αρμόδιες εθνικές 
αρχές των κρατών μελών στα οποία 
έθεσαν σε κυκλοφορία το προϊόν και 
παραθέτουν λεπτομέρειες ιδίως όσον 
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αφορά τον κίνδυνο και τα τυχόν 
διορθωτικά μέτρα που έλαβαν. 

 6. Οι εισαγωγείς τηρούν τον τεχνικό 
φάκελο του προϊόντος επί δέκα έτη από 
τη διάθεσή του στην αγορά και τον 
θέτουν στη διάθεση των αρχών εποπτείας 
της αγοράς, μετά από αιτιολογημένο 
αίτημα. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Αποσαφήνιση των υποχρεώσεων και των αρμοδιοτήτων των διαφορετικών οικονομικών 
φορέων στο πλαίσιο της νομοθεσίας. 

Τροπολογία  199 
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 8 ζ (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 8ζ 
 Γενικές υποχρεώσεις των διανομέων 
 1. Όταν θέτουν σε κυκλοφορία προϊόν 

στην αγορά οι διανομείς ενεργούν με τη 
δέουσα προσοχή σε σχέση με τις 
απαιτήσεις που ορίζει η νομοθεσία της 
Ένωσης. 

 Πριν καταστήσουν διαθέσιμο ένα προϊόν 
στην αγορά, οι διανομείς επαληθεύουν ότι 
φέρει την απαιτούμενη υποχρεωτική 
σήμανση ή το σήμα έγκρισης τύπου, 
ανάλογα με την περίπτωση, και ότι 
συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα 
που καταδεικνύουν τη συμμόρφωση, 
συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών 
επισήμανσης, ανάλογα με την περίπτωση, 
και από οδηγίες και πληροφορίες σχετικά 
με την ασφάλεια στην επίσημη γλώσσα ή 
γλώσσες του κράτους μέλους στην αγορά 
του οποίου καθίσταται διαθέσιμο το 
προϊόν. 
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 2. Οι διανομείς πρέπει να παρέχουν όλες 
τις αναγκαίες πληροφορίες στις αρχές 
εποπτείας της αγοράς καθώς και 
πληροφορίες που επιτρέπουν την ακριβή 
ταυτοποίηση του προϊόντος και 
διευκολύνουν την ιχνηλάτησή του. 

Or. en 

Τροπολογία  200 
Sirpa Pietikäinen 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 8 η (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 8η  
 Υποχρεώσεις των διανομέων 
 1. Αν ένας διανομέας θεωρεί ή έχει λόγους 

να πιστεύει ότι το προϊόν παρουσιάζει 
κίνδυνο, συμπεριλαμβανομένης της μη 
συμμόρφωσης με τη σχετική 
εναρμονιστική νομοθεσία της Ένωσης, 
τότε δεν διαθέτει το προϊόν στην αγορά 
πριν το προϊόν συμμορφωθεί. Επιπλέον, 
αν το προϊόν παρουσιάζει σοβαρό 
κίνδυνο, ο διανομέας ενημερώνει σχετικά 
τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα, κατά 
περίπτωση, καθώς και την αρχή 
εποπτείας της αγοράς του κράτους 
μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο 
διανομέας. 

 2. Οι διανομείς που θεωρούν ή έχουν λόγο 
να πιστεύουν ότι το προϊόν που έχουν 
διαθέσει στην αγορά παρουσιάζει 
κίνδυνο, συμπεριλαμβανομένης της μη 
συμμόρφωσης με τη σχετική 
εναρμονιστική νομοθεσία της Ένωσης, 
λαμβάνουν αμέσως τα διορθωτικά μέτρα 
που είναι αναγκαία για να εξασφαλίσουν 
τη συμμόρφωση του προϊόντος, την 
απόσυρση ή την ανάκλησή του, κατά 
περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν το 
προϊόν παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο, οι 
εισαγωγείς ενημερώνουν αμέσως σχετικά 
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με το θέμα αυτό τις αρχές εποπτείας της 
αγοράς των κρατών μελών στα οποία 
έθεσαν σε κυκλοφορία το προϊόν και 
παραθέτουν λεπτομέρειες ιδίως όσον 
αφορά τον κίνδυνο και τα τυχόν 
διορθωτικά μέτρα που έλαβαν. 

 3. Κατόπιν αιτήματος προς τον διανομέα 
σχετικά με τον τεχνικό φάκελο, ο 
διανομέας λαμβάνει μέτρα ώστε είτε να 
λάβει τον φάκελο ο ίδιος και να τον 
παραδώσει στην αρχή ή να μεριμνήσει 
ώστε ο φάκελος να αποσταλεί απευθείας 
από τον κατασκευαστή στην αρχή. Στη 
δεύτερη περίπτωση, ο διανομές 
παραμένει υπεύθυνος και μπορεί να 
υποστεί κυρώσεις στην περίπτωση που ο 
φάκελος δεν παραληφθεί από την αρχή. Ο 
διανομέας έχει τη δυνατότητα, αφού 
λάβει αιτιολογημένο αίτημα, να 
επικοινωνήσει με τον εισαγωγέα, τον 
κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο προκειμένου να λάβει τον 
φάκελο ή να μεριμνήσει ώστε ο φάκελος 
να αποσταλεί απευθείας στην αρχή. Η 
υποχρέωση του διανομέα να παράσχει τον 
τεχνικό φάκελο σε μια αρχή κατόπιν 
αιτιολογημένου αιτήματος δεν 
περιλαμβάνει υποχρέωση να τον διατηρεί. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να γίνει αποσαφήνιση των υποχρεώσεων και των αρμοδιοτήτων των διαφορετικών 
οικονομικών φορέων στο πλαίσιο της νομοθεσίας. Η αποσαφήνιση στο σημείο 4 επιτρέπει στον 
κατασκευαστή να διασφαλίσει ότι οι εμπιστευτικές επαγγελματικές πληροφορίες που περιέχονται 
στον τεχνικό φάκελο δεν κοινοποιούνται συστηματικά στους διανομείς, οι οποίοι είναι 
δυνητικοί ανταγωνιστές, και ότι παραμένουν εμπιστευτικές. 

Τροπολογία  201 
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 8 θ (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 8θ 
 Τυπική μη συμμόρφωση προϊόντων 
 1. Όταν οι αρχές εποπτείας της αγοράς 

εντοπίζουν μία από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις τυπικής μη συμμόρφωσης 
όσον αφορά προϊόν που υπόκειται στην 
εναρμονιστική νομοθεσία της Ένωσης, 
απαιτούν από τον σχετικό οικονομικό 
φορέα να τακτοποιήσει τη συγκεκριμένη 
τυπική μη συμμόρφωση: 
 

 α) η σήμανση CE ή άλλες σημάνσεις που 
απαιτούνται βάσει εναρμονιστικής 
νομοθετικής πράξης της Ένωσης δεν 
έχουν τοποθετηθεί ή έχουν τοποθετηθεί 
εσφαλμένα· 

 β) η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ, όπου 
απαιτείται, δεν έχει καταρτιστεί ή δεν έχει 
καταρτιστεί σωστά· 

 γ) η τεχνική τεκμηρίωση είναι ελλιπής ή 
δεν είναι διαθέσιμη· 

 δ) η απαιτούμενη επισήμανση ή οι 
οδηγίες χρήσης είναι ελλιπείς ή λείπουν. 

 2. Εάν ο οικονομικός φορέας δεν 
τακτοποιήσει την τυπική μη 
συμμόρφωση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, οι αρχές εποπτείας της 
αγοράς εξασφαλίζουν την απόσυρση ή 
την ανάκληση του προϊόντος. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Δεν είναι σκόπιμο να θεμελιώνεται αυτομάτως αιτιώδης συνάφεια μεταξύ μιας περίπτωσης 
τυπικής μη συμμόρφωσης και της ύπαρξης ουσιαστικού κινδύνου. Ως εκ τούτου, προτείνεται η 
χωριστή αντιμετώπιση των περιπτώσεων τυπικής μη συμμόρφωσης, η οποία δεν αποκλείει τη 
διενέργεια εκτίμησης επικινδυνότητας. 

Τροπολογία  202 
Heide Rühle 
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Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 9 – τίτλος 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο Διαδικασίες αντιμετώπισης μη 
συμμορφούμενων προϊόντων ή προϊόντων 
που παρουσιάζουν κίνδυνο 

Or. en 

Τροπολογία  203 
Ashley Fox 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 9 – τίτλος 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο Μη συμμορφούμενα προϊόντα και 
προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο 

Or. en 

Τροπολογία  204 
Ashley Fox 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Όταν, κατά την πραγματοποίηση των 
ελέγχων που αναφέρονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 ή ως αποτέλεσμα των 
πληροφοριών που ήρθαν στην κατοχή 
τους, οι αρχές εποπτείας της αγοράς έχουν 
επαρκείς λόγους να πιστεύουν ότι ένα 
προϊόν που διατίθεται για πρώτη φορά ή 
που καθίσταται εν συνεχεία διαθέσιμο 
στην αγορά ή χρησιμοποιείται κατά τη 
διάρκεια της παροχής υπηρεσιών μπορεί 
να παρουσιάζει κίνδυνο, διενεργούν 
εκτίμηση επικινδυνότητας σε σχέση με το 
προϊόν αυτό, λαμβάνοντας υπόψη τις 
παρατηρήσεις και τα κριτήρια που 
ορίζονται στο άρθρο 13. 

1. Όταν, κατά την πραγματοποίηση των 
ελέγχων που αναφέρονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 ή ως αποτέλεσμα των 
πληροφοριών που ήρθαν στην κατοχή 
τους, οι αρχές εποπτείας της αγοράς έχουν 
επαρκείς λόγους να πιστεύουν ότι ένα 
προϊόν που διατίθεται για πρώτη φορά ή 
που καθίσταται εν συνεχεία διαθέσιμο 
στην αγορά ή χρησιμοποιείται κατά τη 
διάρκεια της παροχής υπηρεσιών μπορεί 
να είναι μη συμμορφούμενο ή να 
παρουσιάζει κίνδυνο, διενεργούν εκτίμηση 
επικινδυνότητας σε σχέση με το εν λόγω 
προϊόν, τηρώντας τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία της 
Ένωσης και, εφόσον είναι απαραίτητο, 
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τις παρατηρήσεις και τα κριτήρια που 
ορίζονται στο άρθρο 13. 

Or. en 

Τροπολογία  205 
Heide Rühle 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Όταν, κατά την πραγματοποίηση των 
ελέγχων που αναφέρονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 ή ως αποτέλεσμα των 
πληροφοριών που ήρθαν στην κατοχή 
τους, οι αρχές εποπτείας της αγοράς έχουν 
επαρκείς λόγους να πιστεύουν ότι ένα 
προϊόν που διατίθεται για πρώτη φορά ή 
που καθίσταται εν συνεχεία διαθέσιμο 
στην αγορά ή χρησιμοποιείται κατά τη 
διάρκεια της παροχής υπηρεσιών μπορεί 
να παρουσιάζει κίνδυνο, διενεργούν 
εκτίμηση επικινδυνότητας σε σχέση με το 
προϊόν αυτό, λαμβάνοντας υπόψη τις 
παρατηρήσεις και τα κριτήρια που 
ορίζονται στο άρθρο 13. 

1. Όταν, κατά την πραγματοποίηση των 
ελέγχων που αναφέρονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 ή ως αποτέλεσμα των 
πληροφοριών που ήρθαν στην κατοχή 
τους, οι αρχές εποπτείας της αγοράς έχουν 
επαρκείς λόγους να πιστεύουν ότι ένα 
προϊόν που διατίθεται για πρώτη φορά ή 
που καθίσταται εν συνεχεία διαθέσιμο 
στην αγορά ή χρησιμοποιείται κατά τη 
διάρκεια της παροχής υπηρεσιών μπορεί 
να παρουσιάζει κίνδυνο ή να μην 
συμμορφώνεται κατ’ άλλον τρόπο με την 
ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης, 
διενεργούν αξιολόγηση σε σχέση με το 
προϊόν αυτό, λαμβάνοντας υπόψη τις 
παρατηρήσεις και τα κριτήρια που 
ορίζονται στο άρθρο 13. 

Or. en 

Τροπολογία  206 
Raffaele Baldassarre, Andreas Schwab 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Όταν, κατά την πραγματοποίηση των 
ελέγχων που αναφέρονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 ή ως αποτέλεσμα των 
πληροφοριών που ήρθαν στην κατοχή 
τους, οι αρχές εποπτείας της αγοράς έχουν 
επαρκείς λόγους να πιστεύουν ότι ένα 
προϊόν που διατίθεται για πρώτη φορά ή 

1. Όταν, κατά την πραγματοποίηση των 
ελέγχων που αναφέρονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 ή ως αποτέλεσμα των 
πληροφοριών που ήρθαν στην κατοχή 
τους, οι αρχές εποπτείας της αγοράς έχουν 
επαρκείς λόγους να πιστεύουν ότι ένα 
προϊόν που διατίθεται για πρώτη φορά ή 
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που καθίσταται εν συνεχεία διαθέσιμο 
στην αγορά ή χρησιμοποιείται κατά τη 
διάρκεια της παροχής υπηρεσιών μπορεί 
να παρουσιάζει κίνδυνο, διενεργούν 
εκτίμηση επικινδυνότητας σε σχέση με το 
προϊόν αυτό, λαμβάνοντας υπόψη τις 
παρατηρήσεις και τα κριτήρια που 
ορίζονται στο άρθρο 13. 

που καθίσταται εν συνεχεία διαθέσιμο 
στην αγορά ή χρησιμοποιείται κατά τη 
διάρκεια της παροχής υπηρεσιών μπορεί 
να παρουσιάζει κίνδυνο και ενδέχεται να 
μην συμμορφώνεται με την ισχύουσα 
νομοθεσία της Ένωσης, διενεργούν 
εκτίμηση επικινδυνότητας σε σχέση με το 
προϊόν αυτό, λαμβάνοντας υπόψη τις 
παρατηρήσεις και τα κριτήρια που 
ορίζονται στο άρθρο 13. 

Or. en 

Τροπολογία  207 
Josef Weidenholzer 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Όταν, κατά την πραγματοποίηση των 
ελέγχων που αναφέρονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 ή ως αποτέλεσμα των 
πληροφοριών που ήρθαν στην κατοχή 
τους, οι αρχές εποπτείας της αγοράς έχουν 
επαρκείς λόγους να πιστεύουν ότι ένα 
προϊόν που διατίθεται για πρώτη φορά ή 
που καθίσταται εν συνεχεία διαθέσιμο 
στην αγορά ή χρησιμοποιείται κατά τη 
διάρκεια της παροχής υπηρεσιών μπορεί 
να παρουσιάζει κίνδυνο, διενεργούν 
εκτίμηση επικινδυνότητας σε σχέση με το 
προϊόν αυτό, λαμβάνοντας υπόψη τις 
παρατηρήσεις και τα κριτήρια που 
ορίζονται στο άρθρο 13. 

1. Όταν, κατά την πραγματοποίηση των 
ελέγχων που αναφέρονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 ή ως αποτέλεσμα των 
πληροφοριών που ήρθαν στην κατοχή 
τους, οι αρχές εποπτείας της αγοράς 
ενημερωθούν ή έχουν επαρκείς λόγους να 
πιστεύουν ότι ένα προϊόν που διατίθεται 
για πρώτη φορά ή που καθίσταται εν 
συνεχεία διαθέσιμο στην αγορά ή 
χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της 
παροχής υπηρεσιών μπορεί να παρουσιάζει 
κίνδυνο, διενεργούν εκτίμηση 
επικινδυνότητας σε σχέση με το προϊόν 
αυτό, λαμβάνοντας υπόψη τις 
παρατηρήσεις και τα κριτήρια που 
ορίζονται στο άρθρο 13. 

Or. de 

Τροπολογία  208 
Pablo Arias Echeverría 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Όταν, κατά την πραγματοποίηση των 
ελέγχων που αναφέρονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 ή ως αποτέλεσμα των 
πληροφοριών που ήρθαν στην κατοχή 
τους, οι αρχές εποπτείας της αγοράς έχουν 
επαρκείς λόγους να πιστεύουν ότι ένα 
προϊόν που διατίθεται για πρώτη φορά ή 
που καθίσταται εν συνεχεία διαθέσιμο 
στην αγορά ή χρησιμοποιείται κατά τη 
διάρκεια της παροχής υπηρεσιών μπορεί 
να παρουσιάζει κίνδυνο, διενεργούν 
εκτίμηση επικινδυνότητας σε σχέση με το 
προϊόν αυτό, λαμβάνοντας υπόψη τις 
παρατηρήσεις και τα κριτήρια που 
ορίζονται στο άρθρο 13. 

1. Όταν, κατά την πραγματοποίηση των 
ελέγχων που αναφέρονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 ή ως αποτέλεσμα των 
πληροφοριών που ήρθαν στην κατοχή 
τους, οι αρχές εποπτείας της αγοράς έχουν 
επαρκείς λόγους να πιστεύουν ότι ένα 
προϊόν που διατίθεται για πρώτη φορά ή 
που καθίσταται εν συνεχεία διαθέσιμο 
στην αγορά ή χρησιμοποιείται κατά τη 
διάρκεια της παροχής υπηρεσιών μπορεί 
να παρουσιάζει κίνδυνο, διενεργούν 
εκτίμηση επικινδυνότητας σε σχέση με το 
προϊόν αυτό, λαμβάνοντας υπόψη τις 
παρατηρήσεις και τα κριτήρια που 
ορίζονται στο άρθρο 13 του παρόντος 
κανονισμού και στο άρθρο 6 του 
κανονισμού για την ασφάλεια των 
καταναλωτικών προϊόντων. 

Or. es 

Αιτιολόγηση 

Για την εκτίμηση της επικινδυνότητας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι παρατηρήσεις και τα 
κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 13, το οποίο δεν προβλέπει την εκτίμηση επικινδυνότητας 
(εκτίμηση ασφάλειας) για τα μη εναρμονισμένα προϊόντα που δεν διαθέτουν κανένα πρότυπο, 
και ως εκ τούτου προτείνεται να συμπληρωθεί η διάταξη και να ληφθεί υπόψη το άρθρο 6 του 
κανονισμού για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων το οποίο καλύπτει αυτήν την 
περίπτωση. 

Τροπολογία  209 
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Όταν, κατά την πραγματοποίηση των 
ελέγχων που αναφέρονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 ή ως αποτέλεσμα των 
πληροφοριών που ήρθαν στην κατοχή 
τους, οι αρχές εποπτείας της αγοράς έχουν 
επαρκείς λόγους να πιστεύουν ότι ένα 
προϊόν που διατίθεται για πρώτη φορά ή 

1. Όταν, κατά την πραγματοποίηση των 
ελέγχων που αναφέρονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 1 ή ως αποτέλεσμα των 
πληροφοριών που ήρθαν στην κατοχή 
τους, οι αρχές εποπτείας της αγοράς έχουν 
επαρκείς λόγους να πιστεύουν ότι ένα 
προϊόν που διατίθεται για πρώτη φορά ή 
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που καθίσταται εν συνεχεία διαθέσιμο 
στην αγορά ή χρησιμοποιείται κατά τη 
διάρκεια της παροχής υπηρεσιών μπορεί 
να παρουσιάζει κίνδυνο, διενεργούν 
εκτίμηση επικινδυνότητας σε σχέση με το 
προϊόν αυτό, λαμβάνοντας υπόψη τις 
παρατηρήσεις και τα κριτήρια που 
ορίζονται στο άρθρο 13. 

που καθίσταται εν συνεχεία διαθέσιμο 
στην αγορά ή χρησιμοποιείται κατά τη 
διάρκεια της παροχής υπηρεσιών μπορεί 
να παρουσιάζει κίνδυνο, διενεργούν 
εκτίμηση επικινδυνότητας σε σχέση με το 
προϊόν αυτό, λαμβάνοντας υπόψη τις 
παρατηρήσεις και τα κριτήρια που 
ορίζονται στο άρθρο 13 του παρόντος 
κανονισμού και στο άρθρο 6 του 
κανονισμού για την ασφάλεια των 
καταναλωτικών προϊόντων. 

Or. es 

Τροπολογία  210 
Heide Rühle 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Με την επιφύλαξη του άρθρου R31 και 
σύμφωνα με το άρθρο R34 του 
παραρτήματος Ι της απόφασης 
768/2008/ΕΚ, όταν κράτος μέλος προβεί 
σε μία από τις κατωτέρω διαπιστώσεις, 
απαιτεί από τον οικείο οικονομικό φορέα 
να θέσει τέλος στη σχετική μη 
συμμόρφωση: 

 α) η σήμανση συμμόρφωσης έχει τεθεί 
κατά παράβαση του άρθρου [R11] ή του 
άρθρου [R12] της απόφασης 
768/2008/ΕΚ· 

 β) δεν έχει τοποθετηθεί η σήμανση 
συμμόρφωσης· 

 γ) δεν έχει καταρτιστεί δήλωση 
συμμόρφωσης ΕΚ· 

 δ) η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ δεν έχει 
καταρτιστεί σωστά· 

 ε) ο τεχνικός φάκελος είτε δεν είναι 
διαθέσιμος είτε δεν είναι πλήρης. 

 Εάν η μη συμμόρφωση της παραγράφου 
1 εξακολουθήσει να υφίσταται, το οικείο 
κράτος μέλος λαμβάνει όλα τα δέοντα 
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μέτρα για να περιορίσει ή να απαγορεύσει 
τη διαθεσιμότητα στην αγορά του 
προϊόντος και να εξασφαλίσει ότι αυτό 
ανακαλείται ή αποσύρεται από την 
αγορά. 

Or. en 

Τροπολογία  211 
Pablo Arias Echeverría 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι αρχές εποπτείας της αγοράς λαμβάνουν 
δεόντως υπόψη κάθε άμεσα διαθέσιμο 
αποτέλεσμα δοκιμής και εκτίμησης 
επικινδυνότητας που έχει ήδη 
πραγματοποιηθεί ή που εκδίδεται σε σχέση 
με το εν λόγω προϊόν από έναν οικονομικό 
φορέα ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή 
αρχή, συμπεριλαμβανομένων των αρχών 
άλλων κρατών μελών. 

Οι αρχές εποπτείας της αγοράς λαμβάνουν 
υπόψη κάθε άμεσα διαθέσιμο και 
κατανοητό αποτέλεσμα δοκιμής και 
εκτίμησης επικινδυνότητας που έχει ήδη 
πραγματοποιηθεί ή που εκδίδεται σε σχέση 
με το εν λόγω προϊόν από έναν οικονομικό 
φορέα ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή 
αρχή, συμπεριλαμβανομένων των αρχών 
άλλων κρατών μελών. 

Or. es 

Αιτιολόγηση 

Προτείνεται η διαγραφή της λέξης «δεόντως», η οποία μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικές 
ερμηνείες ενώ, από την άλλη πλευρά, προτείνεται η προσθήκη της λέξης «κατανοητό» μετά τον 
όρο «άμεσα διαθέσιμο» προκειμένου να είναι δυνατός ο συνυπολογισμός των αποτελεσμάτων 
που προκύπτουν από την εκτίμηση επικινδυνότητας. 

Τροπολογία  212 
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι αρχές εποπτείας της αγοράς λαμβάνουν 
δεόντως υπόψη κάθε άμεσα διαθέσιμο 
αποτέλεσμα δοκιμής και εκτίμησης 
επικινδυνότητας που έχει ήδη 
πραγματοποιηθεί ή που εκδίδεται σε σχέση 

Οι αρχές εποπτείας της αγοράς λαμβάνουν 
δεόντως υπόψη κάθε άμεσα διαθέσιμο και 
κατανοητό αποτέλεσμα δοκιμής και 
εκτίμησης επικινδυνότητας που έχει ήδη 
πραγματοποιηθεί ή που εκδίδεται σε σχέση 
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με το εν λόγω προϊόν από έναν οικονομικό 
φορέα ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή 
αρχή, συμπεριλαμβανομένων των αρχών 
άλλων κρατών μελών. 

με το εν λόγω προϊόν από έναν οικονομικό 
φορέα ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή 
αρχή, συμπεριλαμβανομένων των αρχών 
άλλων κρατών μελών. 

Or. es 

Τροπολογία  213 
Josef Weidenholzer 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι αρχές εποπτείας της αγοράς λαμβάνουν 
δεόντως υπόψη κάθε άμεσα διαθέσιμο 
αποτέλεσμα δοκιμής και εκτίμησης 
επικινδυνότητας που έχει ήδη 
πραγματοποιηθεί ή που εκδίδεται σε σχέση 
με το εν λόγω προϊόν από έναν οικονομικό 
φορέα ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή 
αρχή, συμπεριλαμβανομένων των αρχών 
άλλων κρατών μελών. 

Οι αρχές εποπτείας της αγοράς λαμβάνουν 
δεόντως υπόψη κάθε άμεσα διαθέσιμο και 
αντικειμενικό αποτέλεσμα δοκιμής και 
εκτίμησης επικινδυνότητας που έχει ήδη 
πραγματοποιηθεί ή που εκδίδεται σε σχέση 
με το εν λόγω προϊόν από έναν οικονομικό 
φορέα ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή 
αρχή, συμπεριλαμβανομένων των αρχών 
άλλων κρατών μελών. 

Or. de 

Τροπολογία  214 
Heide Rühle 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Όσον αφορά προϊόν που υπόκειται 
στην εναρμονιστική νομοθεσία της 
Ένωσης, η τυπική μη συμμόρφωση με τη 
νομοθεσία αυτή παρέχει στις αρχές 
εποπτείας της αγοράς επαρκείς λόγους να 
πιστεύουν ότι το προϊόν μπορεί να 
παρουσιάζει κίνδυνο σε οποιαδήποτε από 
τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

διαγράφεται 

α) η σήμανση CE ή άλλες σημάνσεις που 
απαιτούνται βάσει εναρμονιστικής 
νομοθετικής πράξης της Ένωσης δεν 
έχουν τοποθετηθεί ή έχουν τοποθετηθεί 
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εσφαλμένα· 

β) η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ, όπου 
απαιτείται, δεν έχει καταρτιστεί ή δεν έχει 
καταρτιστεί σωστά· 

 

γ) η τεχνική τεκμηρίωση είναι ελλιπής ή 
δεν είναι διαθέσιμη· 

 

δ) η απαιτούμενη επισήμανση ή οι 
οδηγίες χρήσης είναι ελλιπείς ή λείπουν. 

 

Ανεξάρτητα από το αν η εκτίμηση 
επικινδυνότητας δείξει ότι το προϊόν 
όντως παρουσιάζει κίνδυνο ή όχι, οι 
αρχές εποπτείας της αγοράς απαιτούν 
από τον οικονομικό φορέα να 
τακτοποιήσει την τυπική μη 
συμμόρφωση. Εάν ο οικονομικός φορέας 
δεν το πράξει, οι αρχές εποπτείας της 
αγοράς εξασφαλίζουν την απόσυρση ή 
την ανάκληση του προϊόντος. 

 

Or. en 

Τροπολογία  215 
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Όσον αφορά προϊόν που υπόκειται 
στην εναρμονιστική νομοθεσία της 
Ένωσης, η τυπική μη συμμόρφωση με τη 
νομοθεσία αυτή παρέχει στις αρχές 
εποπτείας της αγοράς επαρκείς λόγους να 
πιστεύουν ότι το προϊόν μπορεί να 
παρουσιάζει κίνδυνο σε οποιαδήποτε από 
τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

διαγράφεται 

α) η σήμανση CE ή άλλες σημάνσεις που 
απαιτούνται βάσει εναρμονιστικής 
νομοθετικής πράξης της Ένωσης δεν 
έχουν τοποθετηθεί ή έχουν τοποθετηθεί 
εσφαλμένα· 

 

β) η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ, όπου 
απαιτείται, δεν έχει καταρτιστεί ή δεν έχει 
καταρτιστεί σωστά· 
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γ) η τεχνική τεκμηρίωση είναι ελλιπής ή 
δεν είναι διαθέσιμη· 

 

δ) η απαιτούμενη επισήμανση ή οι 
οδηγίες χρήσης είναι ελλιπείς ή λείπουν. 

 

Ανεξάρτητα από το αν η εκτίμηση 
επικινδυνότητας δείξει ότι το προϊόν 
όντως παρουσιάζει κίνδυνο ή όχι, οι 
αρχές εποπτείας της αγοράς απαιτούν 
από τον οικονομικό φορέα να 
τακτοποιήσει την τυπική μη 
συμμόρφωση. Εάν ο οικονομικός φορέας 
δεν το πράξει, οι αρχές εποπτείας της 
αγοράς εξασφαλίζουν την απόσυρση ή 
την ανάκληση του προϊόντος. 

 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Δεν κρίνεται σκόπιμο να θεωρείται η τυπική μη συμμόρφωση ως επαρκής λόγος για να 
πιστεύεται ότι ένα προϊόν μπορεί να παρουσιάζει κίνδυνο.  
Ως εκ τούτου προτείνεται η χωριστή αντιμετώπιση περιπτώσεων τυπικής μη συμμόρφωσης. 
 Το κείμενο έχει προσαρμοστεί και μεταφερθεί στο νέο άρθρο 8α. 
 

Τροπολογία  216 
Anja Weisgerber, Markus Ferber 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Όσον αφορά προϊόν που υπόκειται στην 
εναρμονιστική νομοθεσία της Ένωσης, η 
τυπική μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία 
αυτή παρέχει στις αρχές εποπτείας της 
αγοράς επαρκείς λόγους να πιστεύουν ότι 
το προϊόν μπορεί να παρουσιάζει κίνδυνο 
σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

Όσον αφορά προϊόν που υπόκειται στην 
εναρμονιστική νομοθεσία της Ένωσης, η 
τυπική μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία 
αυτή μπορεί να παρέχει στις αρχές 
εποπτείας της αγοράς επαρκείς λόγους να 
πιστεύουν ότι το προϊόν μπορεί να 
παρουσιάζει κίνδυνο σε οποιαδήποτε από 
τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Η απόφαση εάν ένα προϊόν εγκυμονεί κινδύνους έγκειται στην αρμοδιότητα των αρχών 
εποπτείας της αγοράς. 
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Τροπολογία  217 
Pablo Arias Echeverría 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Όσον αφορά προϊόν που υπόκειται στην 
εναρμονιστική νομοθεσία της Ένωσης, η 
τυπική μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία 
αυτή παρέχει στις αρχές εποπτείας της 
αγοράς επαρκείς λόγους να πιστεύουν ότι 
το προϊόν μπορεί να παρουσιάζει κίνδυνο 
σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

Όσον αφορά τα προϊόντα, η τυπική μη 
συμμόρφωση με τη νομοθεσία της 
Ένωσης παρέχει στις αρχές εποπτείας της 
αγοράς επαρκείς λόγους να πιστεύουν ότι 
το προϊόν μπορεί να παρουσιάζει κίνδυνο 
σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

Or. es 

Αιτιολόγηση 

Οι τυπικές περιπτώσεις μη συμμόρφωσης πρέπει να επεκταθούν σε όλα τα προϊόντα, 
συμπεριλαμβανομένων των μη εναρμονισμένων, αφού στον κανονισμό για την ασφάλεια των 
καταναλωτικών προϊόντων θεσπίζεται η υποχρέωση τεχνικής τεκμηρίωσης η οποία 
επιβεβαιώνει την ασφάλεια του προϊόντος που πρόκειται να διατεθεί στην αγορά, ταυτοποιεί 
τους οικονομικούς φορείς και παρέχει οδηγίες και προειδοποιήσεις, ανάλογα με την περίπτωση. 

Τροπολογία  218 
Sirpa Pietikäinen 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α α (νέο) 
 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 α α) το προϊόν ή κάθε παρουσίαση 
προϊόντος που φέρει χωρίς 
εξουσιοδότηση εμπορικό σήμα 
πανομοιότυπο ή παρεμφερές με 
κατατεθέν εμπορικό σήμα για το προϊόν 
αυτό, μην επιτρέποντας έτσι τη 
διασφάλιση της αυθεντικότητας ή της 
προέλευσης· 

Or. en 



 

PE516.934v02-00 98/196 AM\1002709EL.doc 

EL 

Τροπολογία  219 
Constance Le Grip 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) το προϊόν ή οποιαδήποτε μορφή 
παρουσίασης του προϊόντος φέρει χωρίς 
άδεια ένα εμπορικό σήμα ταυτόσημο ή 
ομοειδές με το εμπορικό σήμα που έχει 
καταχωρηθεί για το εν λόγω προϊόν, με 
αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η 
διασφάλιση της γνησιότητας ή της 
προέλευσής του· 

Or. fr 

Τροπολογία  220 
Anja Weisgerber, Markus Ferber 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ανεξάρτητα από το αν η εκτίμηση 
επικινδυνότητας δείξει ότι το προϊόν όντως 
παρουσιάζει κίνδυνο ή όχι, οι αρχές 
εποπτείας της αγοράς απαιτούν από τον 
οικονομικό φορέα να τακτοποιήσει την 
τυπική μη συμμόρφωση. Εάν ο 
οικονομικός φορέας δεν το πράξει, οι 
αρχές εποπτείας της αγοράς εξασφαλίζουν 
την απόσυρση ή την ανάκληση του 
προϊόντος. 

Ανεξάρτητα από το αν η εκτίμηση 
επικινδυνότητας δείξει ότι το προϊόν όντως 
παρουσιάζει κίνδυνο ή όχι, ο οικονομικός 
φορέας πρέπει  να τακτοποιήσει την 
τυπική μη συμμόρφωση. Εάν ο 
οικονομικός φορέας δεν το πράξει, οι 
αρχές εποπτείας της αγοράς μπορούν να 
εξασφαλίσουν την απόσυρση ή την 
ανάκληση του προϊόντος. Για μικρότερες 
παραβιάσεις είναι δυνατό να διατυπωθεί 
προειδοποίηση ή να επιβληθεί η 
καταβολή προστίμου. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Οι αρχές εποπτείας της αγοράς πρέπει να είναι σε θέση να επιβάλλουν ποινές για μικρότερες 
παραβιάσεις. 
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Τροπολογία  221 
Ashley Fox 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ανεξάρτητα από το αν η εκτίμηση 
επικινδυνότητας δείξει ότι το προϊόν όντως 
παρουσιάζει κίνδυνο ή όχι, οι αρχές 
εποπτείας της αγοράς απαιτούν από τον 
οικονομικό φορέα να τακτοποιήσει την 
τυπική μη συμμόρφωση. Εάν ο 
οικονομικός φορέας δεν το πράξει, οι 
αρχές εποπτείας της αγοράς εξασφαλίζουν 
την απόσυρση ή την ανάκληση του 
προϊόντος. 

Ανεξάρτητα από το αν η εκτίμηση 
επικινδυνότητας δείξει ότι το προϊόν όντως 
παρουσιάζει κίνδυνο ή όχι, οι αρχές 
εποπτείας της αγοράς απαιτούν από τον 
οικονομικό φορέα να τακτοποιήσει την 
τυπική μη συμμόρφωση. Εάν ο 
οικονομικός φορέας δεν το πράξει, οι 
αρχές εποπτείας της αγοράς μπορούν, 
εφόσον ενδείκνυται, να αποσύρουν ή να 
ανακαλέσουν το επίμαχο προϊόν έως ότου 
τακτοποιηθεί η μη συμμόρφωση. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Δεν θα πρέπει τα προϊόντα για τα οποία διαπιστώνονται μόνον παραβάσεις ήσσονος σημασίας 
να αντιμετωπίζονται κατά τον ίδιο τρόπο με τα προϊόντα που παρουσιάζουν γενικό κίνδυνο.  

Τροπολογία  222 
Othmar Karas 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ανεξάρτητα από το αν η εκτίμηση 
επικινδυνότητας δείξει ότι το προϊόν όντως 
παρουσιάζει κίνδυνο ή όχι, οι αρχές 
εποπτείας της αγοράς απαιτούν από τον 
οικονομικό φορέα να τακτοποιήσει την 
τυπική μη συμμόρφωση. Εάν ο 
οικονομικός φορέας δεν το πράξει, οι 
αρχές εποπτείας της αγοράς εξασφαλίζουν 
την απόσυρση ή την ανάκληση του 
προϊόντος. 

Ανεξάρτητα από το αν η εκτίμηση 
επικινδυνότητας δείξει ότι το προϊόν όντως 
παρουσιάζει κίνδυνο ή όχι, οι αρχές 
εποπτείας της αγοράς απαιτούν από τον 
οικονομικό φορέα να τακτοποιήσει την 
τυπική μη συμμόρφωση. Εάν ο 
οικονομικός φορέας δεν το πράξει, οι 
αρχές εποπτείας της αγοράς εξασφαλίζουν 
την απόσυρση ή την ανάκληση του 
προϊόντος. Σε περίπτωση παραβάσεων 
μπορούν να εφαρμόζονται 
προειδοποιήσεις και κυρώσεις. 
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Or. en 

Τροπολογία  223 
Lara Comi 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ανεξάρτητα από το αν η εκτίμηση 
επικινδυνότητας δείξει ότι το προϊόν όντως 
παρουσιάζει κίνδυνο ή όχι, οι αρχές 
εποπτείας της αγοράς απαιτούν από τον 
οικονομικό φορέα να τακτοποιήσει την 
τυπική μη συμμόρφωση. Εάν ο 
οικονομικός φορέας δεν το πράξει, οι 
αρχές εποπτείας της αγοράς εξασφαλίζουν 
την απόσυρση ή την ανάκληση του 
προϊόντος. 

Ανεξάρτητα από το αν η εκτίμηση 
επικινδυνότητας δείξει ότι το προϊόν όντως 
παρουσιάζει κίνδυνο ή όχι, οι αρχές 
εποπτείας της αγοράς απαιτούν από τον 
οικονομικό φορέα που είναι υπεύθυνος για 
την πρώτη διάθεση στην αγορά να 
τακτοποιήσει την τυπική μη συμμόρφωση. 
Εάν ο οικονομικός φορέας δεν το πράξει, 
οι αρχές εποπτείας της αγοράς 
εξασφαλίζουν την απόσυρση ή την 
ανάκληση του προϊόντος. 

Or. it 

Τροπολογία  224 
Matteo Salvini 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ανεξάρτητα από το αν η εκτίμηση 
επικινδυνότητας δείξει ότι το προϊόν όντως 
παρουσιάζει κίνδυνο ή όχι, οι αρχές 
εποπτείας της αγοράς απαιτούν από τον 
οικονομικό φορέα να τακτοποιήσει την 
τυπική μη συμμόρφωση. Εάν ο 
οικονομικός φορέας δεν το πράξει, οι 
αρχές εποπτείας της αγοράς εξασφαλίζουν 
την απόσυρση ή την ανάκληση του 
προϊόντος. 

Ανεξάρτητα από το αν η εκτίμηση 
επικινδυνότητας δείξει ότι το προϊόν όντως 
παρουσιάζει κίνδυνο ή όχι, οι αρχές 
εποπτείας της αγοράς απαιτούν από τον 
οικονομικό φορέα που είναι υπεύθυνος για 
την πρώτη διάθεση στην αγορά να 
τακτοποιήσει την τυπική μη συμμόρφωση. 
Εάν ο οικονομικός φορέας δεν το πράξει, 
οι αρχές εποπτείας της αγοράς 
εξασφαλίζουν την απόσυρση ή την 
ανάκληση του προϊόντος. 

Or. it 
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Τροπολογία  225 
Lara Comi 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 
παράγραφος 4, εάν οι αρχές εποπτείας της 
αγοράς διαπιστώσουν ότι το προϊόν 
παρουσιάζει όντως κίνδυνο, πρέπει χωρίς 
καθυστέρηση να προσδιορίσουν τα 
απαραίτητα διορθωτικά μέτρα που πρέπει 
να λάβει ο σχετικός οικονομικός φορέας 
ώστε να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος εντός 
καθορισμένης προθεσμίας. Οι αρχές 
εποπτείας της αγοράς μπορούν να 
συνιστούν ή να συμφωνούν με τον σχετικό 
οικονομικό φορέα τα διορθωτικά μέτρα 
που πρέπει να ληφθούν. 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 
παράγραφος 4, εάν οι αρχές εποπτείας της 
αγοράς διαπιστώσουν ότι το προϊόν 
παρουσιάζει όντως κίνδυνο, πρέπει χωρίς 
καθυστέρηση να προσδιορίσουν τα 
απαραίτητα διορθωτικά μέτρα που πρέπει 
να λάβει ο σχετικός υπεύθυνος για την 
πρώτη διάθεση στην αγορά ώστε να 
αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος εντός 
καθορισμένης προθεσμίας. Οι αρχές 
εποπτείας της αγοράς μπορούν να 
συνιστούν ή να συμφωνούν με τον σχετικό 
υπεύθυνο για την πρώτη διάθεση στην 
αγορά τα διορθωτικά μέτρα που πρέπει να 
ληφθούν. 

Or. it 

Τροπολογία  226 
Matteo Salvini 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 
παράγραφος 4, εάν οι αρχές εποπτείας της 
αγοράς διαπιστώσουν ότι το προϊόν 
παρουσιάζει όντως κίνδυνο, πρέπει χωρίς 
καθυστέρηση να προσδιορίσουν τα 
απαραίτητα διορθωτικά μέτρα που πρέπει 
να λάβει ο σχετικός οικονομικός φορέας 
ώστε να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος εντός 
καθορισμένης προθεσμίας. Οι αρχές 
εποπτείας της αγοράς μπορούν να 
συνιστούν ή να συμφωνούν με τον σχετικό 
οικονομικό φορέα τα διορθωτικά μέτρα 
που πρέπει να ληφθούν. 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 
παράγραφος 4, εάν οι αρχές εποπτείας της 
αγοράς διαπιστώσουν ότι το προϊόν 
παρουσιάζει όντως κίνδυνο, πρέπει χωρίς 
καθυστέρηση να προσδιορίσουν τα 
απαραίτητα διορθωτικά μέτρα που πρέπει 
να λάβει ο σχετικός υπεύθυνος για την 
πρώτη διάθεση στην αγορά ώστε να 
αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος εντός 
καθορισμένης προθεσμίας. Οι αρχές 
εποπτείας της αγοράς μπορούν να 
συνιστούν ή να συμφωνούν με τον σχετικό 
υπεύθυνο για την πρώτη διάθεση στην 
αγορά τα διορθωτικά μέτρα που πρέπει να 
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ληφθούν. 

Or. it 

Τροπολογία  227 
Pablo Arias Echeverría 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 
παράγραφος 4, εάν οι αρχές εποπτείας της 
αγοράς διαπιστώσουν ότι το προϊόν 
παρουσιάζει όντως κίνδυνο, πρέπει χωρίς 
καθυστέρηση να προσδιορίσουν τα 
απαραίτητα διορθωτικά μέτρα που πρέπει 
να λάβει ο σχετικός οικονομικός φορέας 
ώστε να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος εντός 
καθορισμένης προθεσμίας. Οι αρχές 
εποπτείας της αγοράς μπορούν να 
συνιστούν ή να συμφωνούν με τον 
σχετικό οικονομικό φορέα τα διορθωτικά 
μέτρα που πρέπει να ληφθούν. 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 
παράγραφος 4, εάν οι αρχές εποπτείας της 
αγοράς διαπιστώσουν ότι το προϊόν 
παρουσιάζει όντως κίνδυνο, πρέπει χωρίς 
καθυστέρηση να προσδιορίσουν τα 
απαραίτητα διορθωτικά μέτρα που πρέπει 
να λάβει ο σχετικός οικονομικός φορέας 
ώστε να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος εντός 
καθορισμένης προθεσμίας, να εκτελεστούν 
τα διορθωτικά μέτρα και να γίνει ο ίδιος 
δεκτός σε ακρόαση, προβάλλοντας 
ενδεχομένως τα επιχειρήματά του. 

Or. es 

Αιτιολόγηση 

Σε αυτήν την παράγραφο εμφανίζονται τρεις έννοιες με πολύ διαφορετικές σημασίες για τις 
οποίες οι αρχές εποπτείας θεσπίζουν διορθωτικά μέτρα: «προσδιορίζουν» τα μέτρα στον 
οικονομικό φορέα χωρίς καθυστέρηση, «συνιστούν» στον οικονομικό φορέα ή «συμφωνούν» με 
αυτόν. Η διατύπωση αυτή δημιουργεί πολύ διαφορετικές ερμηνείες για ένα κρίσιμο θέμα όπως 
είναι η έγκριση μέτρων για επικίνδυνα προϊόντα.  Προτείνεται η διαγραφή της τελευταίας 
περιόδου. Η αρχή εποπτείας είναι αυτή που λαμβάνει μέτρα για τον περιορισμό της εμπορίας 
του προϊόντος και ο οικείος οικονομικός φορέας είναι αυτός που θα αποφασίσει ποια μέτρα θα 
λάβει για να αποτρέψει τον κίνδυνο που παρουσιάζει ένα προϊόν και εάν το ποϊόν επιδέχεται 
διόρθωση ή αν θα πρέπει να καταστραφεί, ανάλογα με το προϊόν και την περίπτωση μη 
συμμόρφωσης. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η συγκεκριμένη προθεσμία 
που παραχωρείται στον φορέα, του δίνει τη δυνατότητα να αντιδράσει στην κατάσταση αυτή και 
να καθορίσει τα μέτρα που πρόκειται να λάβει και, ανάλογα με την περίπτωση, να γίνει δεκτός 
σε ακρόαση εάν θέλει να αποδείξει ότι το προϊόν του είναι ασφαλές, προβάλλοντας τα 
επιχειρήματα και την τεκμηρίωση που θεωρεί απαραίτητη. Δεν φέρουν όλοι οι οικονομικοί 
φορείς την ίδια ευθύνη και δύσκολα ένας διανομέας μπορεί να προβεί σε εκτίμηση 
επικινδυνότητας. 
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Τροπολογία  228 
Lara Comi 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο οικονομικός φορέας μεριμνά ώστε να 
ληφθούν όλα τα αναγκαία διορθωτικά 
μέτρα για όλα τα ποκεία προϊόντα που έχει 
διαθέσει στην αγορά σε όλη την Ένωση. 

Ο υπεύθυνος για την πρώτη διάθεση στην 
αγορά μεριμνά ώστε να ληφθούν όλα τα 
αναγκαία διορθωτικά μέτρα για όλα τα 
οικεία προϊόντα που έχει διαθέσει στην 
αγορά σε όλη την Ένωση. 

Or. it 

Τροπολογία  229 
Matteo Salvini 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο οικονομικός φορέας μεριμνά ώστε να 
ληφθούν όλα τα αναγκαία διορθωτικά 
μέτρα για όλα τα ποκεία προϊόντα που έχει 
διαθέσει στην αγορά σε όλη την Ένωση. 

Ο υπεύθυνος για την πρώτη διάθεση στην 
αγορά μεριμνά ώστε να ληφθούν όλα τα 
αναγκαία διορθωτικά μέτρα για όλα τα 
οικεία προϊόντα που έχει διαθέσει στην 
αγορά σε όλη την Ένωση. 

Or. it 

Τροπολογία  230 
Lara Comi 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 – εισαγωγικό μέρος 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο οικονομικός φορέας παρέχει όλες τις 
αναγκαίες πληροφορίες στις αρχές 
εποπτείας της αγοράς σύμφωνα με το 
άρθρο 8, και ιδίως τις ακόλουθες 
πληροφορίες: 

Ο υπεύθυνος για την πρώτη διάθεση στην 
αγορά παρέχει όλες τις αναγκαίες 
πληροφορίες στις αρχές εποπτείας της 
αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 8, και ιδίως 
τις ακόλουθες πληροφορίες: 

Or. it 
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Τροπολογία  231 
Matteo Salvini 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3 – εισαγωγικό μέρος 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο οικονομικός φορέας παρέχει όλες τις 
αναγκαίες πληροφορίες στις αρχές 
εποπτείας της αγοράς σύμφωνα με το 
άρθρο 8, και ιδίως τις ακόλουθες 
πληροφορίες: 

Ο υπεύθυνος για την πρώτη διάθεση στην 
αγορά παρέχει όλες τις αναγκαίες 
πληροφορίες στις αρχές εποπτείας της 
αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 8, και ιδίως 
τις ακόλουθες πληροφορίες: 

Or. it 

Τροπολογία  232 
Lara Comi 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εδάφιο 4 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όπου είναι δυνατόν, οι αρχές εποπτείας 
της αγοράς πρέπει να ταυτοποιούν τον 
κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα του 
προϊόντος και να λαμβάνουν μέτρα σε 
σχέση με τους εν λόγω οικονομικούς 
φορείς πέραν από τον διανομέα. 

Όπου δεν είναι δυνατόν να ταυτοποιηθεί ο 
υπεύθυνος για την πρώτη διάθεση του 
προϊόντος στην αγορά, οι αρχές εποπτείας 
λαμβάνουν μέτρα σε σχέση με τον 
διανομέα. 

Or. it 

Τροπολογία  233 
Matteo Salvini 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εδάφιο 4 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όπου είναι δυνατόν, οι αρχές εποπτείας 
της αγοράς πρέπει να ταυτοποιούν τον 
κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα του 
προϊόντος και να λαμβάνουν μέτρα σε 
σχέση με τους εν λόγω οικονομικούς 
φορείς πέραν από τον διανομέα. 

Όπου δεν είναι δυνατόν να ταυτοποιηθεί ο 
υπεύθυνος για την πρώτη διάθεση του 
προϊόντος στην αγορά, οι αρχές εποπτείας 
λαμβάνουν μέτρα σε σχέση με τον 
διανομέα. 
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Τροπολογία  234 
Lara Comi 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα διορθωτικά μέτρα που λαμβάνονται 
από τους οικονομικούς παράγοντες σε 
σχέση με ένα προϊόν που παρουσιάζει 
κίνδυνο ενδέχεται να περιλαμβάνουν: 

4. Τα διορθωτικά μέτρα που λαμβάνονται 
από τους υπεύθυνους για την πρώτη 
διάθεση στην αγορά σε σχέση με ένα 
προϊόν που παρουσιάζει κίνδυνο ενδέχεται 
να περιλαμβάνουν: 

Or. it 

Τροπολογία  235 
Matteo Salvini 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα διορθωτικά μέτρα που λαμβάνονται 
από τους οικονομικούς παράγοντες σε 
σχέση με ένα προϊόν που παρουσιάζει 
κίνδυνο ενδέχεται να περιλαμβάνουν: 

4. Τα διορθωτικά μέτρα που λαμβάνονται 
από τους υπεύθυνους για την πρώτη 
διάθεση στην αγορά σε σχέση με ένα 
προϊόν που παρουσιάζει κίνδυνο ενδέχεται 
να περιλαμβάνουν: 

Or. it 

Τροπολογία  236 
Pablo Arias Echeverría 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα διορθωτικά μέτρα που λαμβάνονται 
από τους οικονομικούς παράγοντες σε 
σχέση με ένα προϊόν που παρουσιάζει 
κίνδυνο ενδέχεται να περιλαμβάνουν: 

4. Τα διορθωτικά μέτρα που λαμβάνονται 
σε σχέση με ένα προϊόν που παρουσιάζει 
κίνδυνο ενδέχεται να περιλαμβάνουν: 

Or. es 
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Αιτιολόγηση 

Πρόκειται προφανώς για μια σειρά εθελοντικών διορθωτικών μέτρων σε σχέση με τα προϊόντα 
που παρουσιάζουν κίνδυνο τα οποία μπορούν να ληφθούν σε εθελοντική βάση από τους 
οικονομικούς παράγοντες ή να επιβληθούν από τις αρχές εποπτείας της αγοράς, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 της ΟΓΑΠ. Ως εκ τούτου, η συμπερίληψη της φράσης 
«από τους οικονομικούς παράγοντες» στην παράγραφο της επικεφαλίδας προκαλεί σύγχυση, γι’ 
αυτό προτείνεται η διαγραφή της. 

Τροπολογία  237 
Pablo Arias Echeverría 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) στην περίπτωση ενός προϊόντος που 
ενδέχεται να παρουσιάσει κίνδυνο μόνο 
υπό ορισμένες προϋποθέσεις ή μόνο για 
ορισμένα άτομα και όπου ο κίνδυνος αυτός 
δεν καλύπτεται από απαιτήσεις της 
εναρμονιστικής νομοθεσίας της Ένωσης: 

β) στην περίπτωση ενός προϊόντος που 
ενδέχεται να παρουσιάσει κίνδυνο μόνο 
υπό ορισμένες προϋποθέσεις ή μόνο για 
ορισμένα άτομα και όπου ο κίνδυνος αυτός 
δεν καλύπτεται από απαιτήσεις της 
νομοθεσίας της Ένωσης: 

Or. es 

Αιτιολόγηση 

Δεν είναι σαφές ότι ισχύει για όλα τα προϊόντα και, ως εκ τούτου, προτείνεται να διαγραφεί η 
λέξη «εναρμονιστική» 

Τροπολογία  238 
Christel Schaldemose 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – στοιχείο β – σημείο iii 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

iii) την προειδοποίηση των ατόμων που 
κινδυνεύουν από τον κίνδυνο, εγκαίρως 
και με την προσήκουσα μορφή, μεταξύ 
άλλων με τη δημοσίευση ειδικών 
προειδοποιήσεων· 

iii) την προειδοποίηση των ατόμων που 
κινδυνεύουν από τον κίνδυνο, χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση, μεταξύ 
άλλων με τη δημοσίευση ειδικών 
προειδοποιήσεων· 

Or. en 
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Τροπολογία  239 
Pablo Arias Echeverría 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – στοιχείο β – σημείο iii 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

iii) την προειδοποίηση των ατόμων που 
κινδυνεύουν από τον κίνδυνο, εγκαίρως 
και με την προσήκουσα μορφή, μεταξύ 
άλλων με τη δημοσίευση ειδικών 
προειδοποιήσεων· 

iii) την προειδοποίηση των ατόμων που 
κινδυνεύουν από τον κίνδυνο, αμέσως και 
με την προσήκουσα μορφή, μεταξύ άλλων 
με τη δημοσίευση ειδικών 
προειδοποιήσεων· 

Or. es 

Αιτιολόγηση 

Στο στοιχείο β) σημείο iii) προτείνεται να αντικατασταθεί η λέξη «εγκαίρως» από τη λέξη 
«αμέσως», όπως ορίζεται στην ισχύουσα οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων 
(ΟΓΑΠ) 

Τροπολογία  240 
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – στοιχείο β – σημείο iii 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

iii) την προειδοποίηση των ατόμων που 
κινδυνεύουν από τον κίνδυνο, εγκαίρως 
και με την προσήκουσα μορφή, μεταξύ 
άλλων με τη δημοσίευση ειδικών 
προειδοποιήσεων· 

iii) την προειδοποίηση των ατόμων που 
κινδυνεύουν από τον κίνδυνο, αμέσως και 
με την προσήκουσα μορφή, μεταξύ άλλων 
με τη δημοσίευση ειδικών 
προειδοποιήσεων· 

Or. es 

Τροπολογία  241 
Pablo Arias Echeverría 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ – σημείο i 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

i) την πρόληψη της διάθεσης ή της i) την άμεση πρόληψη της διάθεσης ή της 
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διαθεσιμότητάς του στην αγορά· διαθεσιμότητάς του στην αγορά· 

Or. es 

Αιτιολόγηση 

Προτείνεται να περιληφθεί η λέξη «άμεση», δεδομένου ότι πρόκειται για προϊόντα που 
παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο, όπως αναφέρεται και στην ΟΓΑΠ 

Τροπολογία  242 
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ – σημείο i 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

i) την πρόληψη της διάθεσης ή της 
διαθεσιμότητάς του στην αγορά· 

i) την άμεση πρόληψη της διάθεσης ή της 
διαθεσιμότητάς του στην αγορά· 

Or. es 

Τροπολογία  243 
Josef Weidenholzer 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ – σημείο ii 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ii) την απόσυρση ή την ανάκλησή του 
προϊόντος και την προειδοποίηση του 
κοινού ως προς τον κίνδυνο που 
παρουσιάζει· 

ii) την απόσυρση ή την ανάκλησή του 
προϊόντος, καθώς και την άμεση 
προειδοποίηση του κοινού ως προς τον 
κίνδυνο που παρουσιάζει με τον 
ενδεδειγμένο τρόπο· 

Or. de 

Τροπολογία  244 
Heide Rühle 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 9 – παράγραφος 5 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις στις οποίες 
προσδιορίζονται οι λεπτομέρειες για την 
παροχή πληροφοριών σύμφωνα με το 
τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3, ενώ 
ταυτόχρονα εξασφαλίζουν την 
αποτελεσματικότητα και τη σωστή 
λειτουργία του συστήματος. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 2. 

διαγράφεται 

Or. en 

Τροπολογία  245 
Constance Le Grip 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Όταν οι αρχές εποπτείας της αγοράς δεν 
μπορούν να εξακριβώσουν την ταυτότητα 
του οικονομικού φορέα ή εάν ο 
οικονομικός φορέας δεν λάβει τα αναγκαία 
διορθωτικά μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 3 εντός της ταχθείσας 
προθεσμίας, οι αρχές εποπτείας της αγοράς 
λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να 
αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο που 
παρουσιάζει το προϊόν. 

1. Όταν οι αρχές εποπτείας της αγοράς δεν 
μπορούν να εξακριβώσουν την ταυτότητα 
του οικονομικού φορέα ή εάν ο 
οικονομικός φορέας έχει παραβεί το 
καθήκον επιμέλειας ή δεν έχει λάβει τα 
αναγκαία διορθωτικά μέτρα σύμφωνα με 
το άρθρο 9 παράγραφος 3 εντός της 
ταχθείσας προθεσμίας, οι αρχές εποπτείας 
της αγοράς λαμβάνουν όλα τα αναγκαία 
μέτρα για να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο 
που παρουσιάζει το προϊόν. 

Or. fr 

Τροπολογία  246 
Wim van de Camp 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι αρχές εποπτείας της αγοράς μπορούν να Οι αρχές εποπτείας της αγοράς μπορούν να 
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καταστρέφουν ή να αχρηστεύουν με άλλο 
τρόπο προϊόντα που παρουσιάζουν σοβαρό 
κίνδυνο, όταν το κρίνουν αναγκαίο και 
αναλογικό. Μπορούν να απαιτούν από τον 
σχετικό οικονομικό φορέα να επωμισθεί 
το κόστος των εν λόγω μέτρων. 

καταστρέφουν ή να αχρηστεύουν με άλλο 
τρόπο προϊόντα που παρουσιάζουν σοβαρό 
κίνδυνο, όταν το κρίνουν αναγκαίο και 
αναλογικό. Όλα τα έξοδα που 
πραγματοποιούν οι αρχές εποπτείας στο 
πλαίσιο της εφαρμογής της παρούσας 
διάταξης (καταστροφή προϊόντων, 
εκτελεσθείσες εργασίες, κ.λπ.) βαρύνουν 
τον οικονομικό φορέα, εκτός εάν η αρχή 
εποπτείας θεωρεί ότι η απόφαση αυτή 
είναι δυσανάλογη, περίπτωση στην οποία 
ο οικονομικός φορέας επωμίζεται μόνον 
εν μέρει το κόστος. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Εάν το κόστος των δοκιμών/καταστροφής καταβάλλεται πρώτα από τις αρχές εποπτείας της 
αγοράς και στη συνέχεια επανατιμολογείται στους αναξιόπιστους παράγοντες της αγοράς, οι 
αρχές εποπτείας της αγοράς θα εξακολουθούν να βρίσκονται σε επισφαλή θέση όσον αφορά την 
πληρωμή τους από τον οικονομικό φορέα. Το κόστος θα πρέπει να τιμολογείται απευθείας 
στους αναξιόπιστους παράγοντες της αγοράς από τους παρόχους των υπηρεσιών που 
πραγματοποιούν τις δοκιμές ή την καταστροφή, ώστε να αποφεύγεται το πάγωμα που επιφέρει ο 
οικονομικός κίνδυνος των αρχών εποπτείας της αγοράς. Ακόμη πιο σημαντικό είναι το γεγονός 
ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί η αβεβαιότητα των αρχών εποπτείας της αγοράς όσον 
αφορά τις δικές τους δαπάνες, παρέχοντάς τους έτσι τη δυνατότητα να λαμβάνουν τα κατάλληλα 
μέτρα χωρίς άσκοπους προβληματισμούς σχετικά με την κατανομή των πόρων τους.  

Τροπολογία  247 
Josef Weidenholzer 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι αρχές εποπτείας της αγοράς μπορούν να 
καταστρέφουν ή να αχρηστεύουν με άλλο 
τρόπο προϊόντα που παρουσιάζουν σοβαρό 
κίνδυνο, όταν το κρίνουν αναγκαίο και 
αναλογικό. Μπορούν να απαιτούν από τον 
σχετικό οικονομικό φορέα να επωμισθεί 
το κόστος των εν λόγω μέτρων. 

Οι αρχές εποπτείας της αγοράς μπορούν να 
καταστρέφουν ή να αχρηστεύουν με άλλο 
τρόπο προϊόντα που παρουσιάζουν σοβαρό 
κίνδυνο, όταν το κρίνουν αναγκαίο και 
αναλογικό. Το κόστος των μέτρων που 
λαμβάνουν οι αρχές εποπτείας της αγοράς 
πρέπει να επιβαρύνει τον σχετικό 
οικονομικό φορέα, εκτός εάν η αρχή 
εποπτείας της αγοράς το θεωρεί 
δυσανάλογο. 

Or. de 
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Τροπολογία  248 
Norica Nicolai 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι αρχές εποπτείας της αγοράς μπορούν να 
καταστρέφουν ή να αχρηστεύουν με άλλο 
τρόπο προϊόντα που παρουσιάζουν σοβαρό 
κίνδυνο, όταν το κρίνουν αναγκαίο και 
αναλογικό. Μπορούν να απαιτούν από τον 
σχετικό οικονομικό φορέα να επωμισθεί 
το κόστος των εν λόγω μέτρων. 

Οι αρχές εποπτείας της αγοράς μπορούν να 
καταστρέφουν ή να αχρηστεύουν με άλλο 
τρόπο προϊόντα που παρουσιάζουν σοβαρό 
κίνδυνο, όταν το κρίνουν αναγκαίο και 
αναλογικό. Στις περιπτώσεις που έχει 
προσδιοριστεί ο σχετικός οικονομικός 
φορέας, αυτός επωμίζεται το συνολικό 
κόστος των εν λόγω μέτρων. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σε περίπτωση που η καταστροφή ενός προϊόντος ή η λήψη άλλων μέτρων για να αχρηστευθεί 
κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να απομακρυνθεί ο κίνδυνος, ο οικονομικός φορέας που 
είναι υπεύθυνος για τη διάθεση του προϊόντος αυτού στην αγορά της ΕΕ θα πρέπει να 
επωμίζεται το συνολικό κόστος της διαδικασίας. Τούτο θα μπορούσε να λειτουργήσει 
αποτρεπτικά για τους οικονομικούς φορείς και θα μετρίαζε τις οικονομικές επιβαρύνσεις των 
αρχών εποπτείας της αγοράς.  

Τροπολογία  249 
Preslav Borissov 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι αρχές εποπτείας της αγοράς μπορούν να 
καταστρέφουν ή να αχρηστεύουν με άλλο 
τρόπο προϊόντα που παρουσιάζουν σοβαρό 
κίνδυνο, όταν το κρίνουν αναγκαίο και 
αναλογικό. Μπορούν να απαιτούν από τον 
σχετικό οικονομικό φορέα να επωμισθεί 
το κόστος των εν λόγω μέτρων. 

Οι αρχές εποπτείας της αγοράς μπορούν να 
καταστρέφουν ή να αχρηστεύουν με άλλο 
τρόπο προϊόντα που παρουσιάζουν σοβαρό 
κίνδυνο, όταν το κρίνουν αναγκαίο και 
αναλογικό. Ο σχετικός οικονομικός 
φορέας επωμίζεται το κόστος των εν λόγω 
μέτρων. 

Or. en 
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Τροπολογία  250 
Matteo Salvini 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι αρχές εποπτείας της αγοράς μπορούν να 
καταστρέφουν ή να αχρηστεύουν με άλλο 
τρόπο προϊόντα που παρουσιάζουν σοβαρό 
κίνδυνο, όταν το κρίνουν αναγκαίο και 
αναλογικό. Μπορούν να απαιτούν από τον 
σχετικό οικονομικό φορέα να επωμισθεί το 
κόστος των εν λόγω μέτρων. 

Οι αρχές εποπτείας της αγοράς μπορούν να 
καταστρέφουν ή να αχρηστεύουν με άλλο 
τρόπο προϊόντα που παρουσιάζουν σοβαρό 
κίνδυνο, όταν το κρίνουν αναγκαίο και 
αναλογικό. Μπορούν να απαιτούν από τον 
οικονομικό φορέα που είναι υπεύθυνος για 
την πρώτη διάθεση στην αγορά να 
επωμισθεί το κόστος των εν λόγω μέτρων. 

Or. it 

Τροπολογία  251 
Pablo Arias Echeverría 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Προτού λάβουν οποιοδήποτε μέτρο 
δυνάμει της παραγράφου 1 σε σχέση με 
οικονομικό φορέα που δεν έχει λάβει τα 
αναγκαία διορθωτικά μέτρα, οι αρχές 
εποπτείας της αγοράς τού χορηγούν 
προθεσμία τουλάχιστον 10 ημερών για να 
γίνει δεκτός σε ακρόαση. 

διαγράφεται 

Or. es 

Αιτιολόγηση 

Η γενική πρακτική είναι ότι, όταν εντοπίζεται ένα προϊόν που μπορεί να παρουσιάζει κίνδυνο, 
ενημερώνεται ο οικονομικός φορέας και του παραχωρείται προθεσμία για να γίνει δεκτός σε 
ακρόαση και να εκθέσει την άποψή του, όπως αναφέρεται στο άρθρο 21 του κανονισμού 
765/2008/ΕΚ. Η εν λόγω προθεσμία παρέχεται ήδη στο άρθρο 9 παράγραφος 3, συνεπώς δεν 
είναι αποδεκτή η θέσπιση νέας προθεσμίας, όταν μάλιστα ο οικονομικός φορέας δεν έχει λάβει 
τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα που έχουν καθοριστεί από την αρχή εποπτείας. 

Τροπολογία  252 
Constance Le Grip 
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Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Προτού λάβουν οποιοδήποτε μέτρο 
δυνάμει της παραγράφου 1 σε σχέση με 
οικονομικό φορέα που δεν έχει λάβει τα 
αναγκαία διορθωτικά μέτρα, οι αρχές 
εποπτείας της αγοράς τού χορηγούν 
προθεσμία τουλάχιστον 10 ημερολογιακών 
ημερών για να γίνει δεκτός σε ακρόαση. 

3. Προτού λάβουν οποιοδήποτε μέτρο 
δυνάμει της παραγράφου 1 σε σχέση με 
οικονομικό φορέα που έχει παραβεί το 
καθήκον επιμέλειας ή δεν έχει λάβει τα 
αναγκαία διορθωτικά μέτρα, οι αρχές 
εποπτείας της αγοράς τού χορηγούν 
προθεσμία τουλάχιστον 10 ημερολογιακών 
ημερών για να γίνει δεκτός σε ακρόαση. 

Or. fr 

Τροπολογία  253 
Heide Rühle 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Εάν οι αρχές εποπτείας της αγοράς 
θεωρούν ότι ένα προϊόν παρουσιάζει 
σοβαρό κίνδυνο, λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα και δύνανται να το 
πράξουν χωρίς να ζητήσουν προηγουμένως 
από τον οικονομικό φορέα να λάβει 
διορθωτικά μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 3 και χωρίς να του δώσει την 
ευκαιρία να γίνει δεκτός σε ακρόαση. Στις 
περιπτώσεις αυτές ο οικονομικός φορέας 
πρέπει να γίνει δεκτός σε ακρόαση το 
συντομότερο δυνατό. 

4. Εάν οι αρχές εποπτείας της αγοράς 
θεωρούν ότι ένα προϊόν παρουσιάζει 
σοβαρό κίνδυνο και ο οικονομικός φορέας 
δεν μπορεί να προσδιοριστεί ή δεν είναι 
διατεθειμένος να λάβει τα αναγκαία 
μέτρα, λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα 
και δύνανται να το πράξουν χωρίς να 
ζητήσουν προηγουμένως από τον 
οικονομικό φορέα να λάβει διορθωτικά 
μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 3 και χωρίς να του δώσει την 
ευκαιρία να γίνει δεκτός σε ακρόαση. Στις 
περιπτώσεις αυτές ο οικονομικός φορέας 
πρέπει να γίνει δεκτός σε ακρόαση το 
συντομότερο δυνατό. 

Or. en 

Τροπολογία  254 
Pablo Arias Echeverría 
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Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 10 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο α 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) να κοινοποιείται χωρίς καθυστέρηση 
στον οικονομικό φορέα, μαζί με τις 
πληροφορίες σχετικά με τα μέσα έννομης 
προστασίας που του παρέχει η νομοθεσία 
του οικείου κράτους μέλους· 

α) να κοινοποιείται χωρίς καθυστέρηση 
στον οικονομικό φορέα· 

Or. es 

Αιτιολόγηση 

Δεν κρίνεται απαραίτητο να επιβληθεί στην αρχή εποπτείας η υποχρέωση ενημέρωσης του 
οικονομικού φορέα σχετικά με τα μέσα έννομης προστασίας που έχουν στόχο την 
αποκατάσταση των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης. Η εποπτική αρχή τον ενημερώνει για τη μη 
συμμόρφωση του προϊόντος ως προς τη σχετική νομοθεσία. Ο οικονομικός φορέας είναι αυτός 
που αποφασίζει τον τρόπο αποκατάστασης. Προτείνεται η διαγραφή του εν λόγω σημείου. 

Τροπολογία  255 
Anja Weisgerber, Markus Ferber 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 10 – παράγραφος 6 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς 
δημοσιεύουν πληροφορίες σχετικά με την 
ταυτοποίηση του προϊόντος, τη φύση του 
κινδύνου και τα μέτρα που λαμβάνονται 
για την πρόληψη, τη μείωση ή την 
εξάλειψη αυτού του κινδύνου σε ειδική 
ιστοσελίδα στον πληρέστερο απαιτούμενο 
βαθμό προκειμένου να προστατεύονται τα 
συμφέροντα των χρηστών των προϊόντων 
στην Ένωση. Οι πληροφορίες αυτές δεν 
δημοσιεύονται όταν είναι ανάγκη να 
τηρείται η αρχή της εμπιστευτικότητας, 
ώστε να προστατευτούν εμπορικά 
απόρρητα και δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα βάσει της εθνικής και της 
ενωσιακής νομοθεσίας ή για να μην 
υπονομευτούν δραστηριότητες ελέγχου 
και έρευνας. 

διαγράφεται 

Or. de 
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Αιτιολόγηση 

Υπάρχει ήδη το σύστημα πληροφόρησης και επικοινωνίας για την εποπτεία της αγοράς 
(ICSMS). Περαιτέρω δραστηριότητες εποπτείας για τα κράτη μέλη θα ήταν εις βάρος της 
ποιότητας της εποπτείας για λόγους χρόνου. 

Τροπολογία  256 
Heide Rühle 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 10 – παράγραφος 6 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς 
δημοσιεύουν πληροφορίες σχετικά με την 
ταυτοποίηση του προϊόντος, τη φύση του 
κινδύνου και τα μέτρα που λαμβάνονται 
για την πρόληψη, τη μείωση ή την 
εξάλειψη αυτού του κινδύνου σε ειδική 
ιστοσελίδα στον πληρέστερο απαιτούμενο 
βαθμό προκειμένου να προστατεύονται τα 
συμφέροντα των χρηστών των προϊόντων 
στην Ένωση. Οι πληροφορίες αυτές δεν 
δημοσιεύονται όταν είναι ανάγκη να 
τηρείται η αρχή της εμπιστευτικότητας, 
ώστε να προστατευτούν εμπορικά 
απόρρητα και δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα βάσει της εθνικής και της 
ενωσιακής νομοθεσίας ή για να μην 
υπονομευτούν δραστηριότητες ελέγχου και 
έρευνας. 

6. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς 
δημοσιεύουν, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, πληροφορίες σχετικά με 
την ταυτοποίηση του προϊόντος, τη φύση 
του κινδύνου και τα μέτρα που 
λαμβάνονται για την πρόληψη, τη μείωση 
ή την εξάλειψη αυτού του κινδύνου σε 
ειδική ιστοσελίδα στον πληρέστερο 
απαιτούμενο βαθμό προκειμένου να 
προστατεύονται τα συμφέροντα των 
χρηστών των προϊόντων στην Ένωση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν δημοσιεύονται 
όταν είναι ανάγκη να τηρείται η αρχή της 
εμπιστευτικότητας, ώστε να 
προστατευτούν δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα βάσει της εθνικής και της 
ενωσιακής νομοθεσίας ή για να μην 
υπονομευτούν δραστηριότητες ελέγχου και 
έρευνας. 

Or. en 

Τροπολογία  257 
Anna Hedh 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 10 – παράγραφος 6 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς 
δημοσιεύουν πληροφορίες σχετικά με την 
ταυτοποίηση του προϊόντος, τη φύση του 

6. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς 
δημοσιεύουν, χωρίς καθυστέρηση, 
πληροφορίες σχετικά με την ταυτοποίηση 
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κινδύνου και τα μέτρα που λαμβάνονται 
για την πρόληψη, τη μείωση ή την 
εξάλειψη αυτού του κινδύνου σε ειδική 
ιστοσελίδα στον πληρέστερο απαιτούμενο 
βαθμό προκειμένου να προστατεύονται τα 
συμφέροντα των χρηστών των προϊόντων 
στην Ένωση. Οι πληροφορίες αυτές δεν 
δημοσιεύονται όταν είναι ανάγκη να 
τηρείται η αρχή της εμπιστευτικότητας, 
ώστε να προστατευτούν εμπορικά 
απόρρητα και δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα βάσει της εθνικής και της 
ενωσιακής νομοθεσίας ή για να μην 
υπονομευτούν δραστηριότητες ελέγχου 
και έρευνας. 

του προϊόντος, τη φύση του κινδύνου και 
τα μέτρα που λαμβάνονται για την 
πρόληψη, τη μείωση ή την εξάλειψη αυτού 
του κινδύνου - όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 6 - σε ειδική 
ιστοσελίδα στον πληρέστερο απαιτούμενο 
βαθμό προκειμένου να προστατεύονται τα 
συμφέροντα των χρηστών των προϊόντων 
στην Ένωση. 

Or. en 

Τροπολογία  258 
Josef Weidenholzer 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 10 – παράγραφος 6 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς 
δημοσιεύουν πληροφορίες σχετικά με την 
ταυτοποίηση του προϊόντος, τη φύση του 
κινδύνου και τα μέτρα που λαμβάνονται 
για την πρόληψη, τη μείωση ή την 
εξάλειψη αυτού του κινδύνου σε ειδική 
ιστοσελίδα στον πληρέστερο απαιτούμενο 
βαθμό προκειμένου να προστατεύονται τα 
συμφέροντα των χρηστών των προϊόντων 
στην Ένωση. Οι πληροφορίες αυτές δεν 
δημοσιεύονται όταν είναι ανάγκη να 
τηρείται η αρχή της εμπιστευτικότητας, 
ώστε να προστατευτούν εμπορικά 
απόρρητα και δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα βάσει της εθνικής και της 
ενωσιακής νομοθεσίας ή για να μην 
υπονομευτούν δραστηριότητες ελέγχου και 
έρευνας. 

6. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς 
δημοσιεύουν πληροφορίες σχετικά με την 
ταυτοποίηση του προϊόντος, τη φύση του 
κινδύνου και τα μέτρα που λαμβάνονται 
για την πρόληψη, τη μείωση ή την 
εξάλειψη αυτού του κινδύνου σε ειδική 
ιστοσελίδα στον πληρέστερο απαιτούμενο 
βαθμό προκειμένου να προστατεύονται τα 
συμφέροντα των χρηστών των προϊόντων 
στην Ένωση. Οι πληροφορίες αυτές δεν 
δημοσιεύονται όταν είναι ανάγκη να 
τηρείται η αρχή της εμπιστευτικότητας, 
ώστε να προστατευτούν δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα βάσει της εθνικής 
και της ενωσιακής νομοθεσίας ή για να 
μην υπονομευτούν δραστηριότητες 
ελέγχου και έρευνας. 

Or. de 
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Τροπολογία  259 
Pablo Arias Echeverría 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 10 – παράγραφος 6 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς 
δημοσιεύουν πληροφορίες σχετικά με την 
ταυτοποίηση του προϊόντος, τη φύση του 
κινδύνου και τα μέτρα που λαμβάνονται 
για την πρόληψη, τη μείωση ή την 
εξάλειψη αυτού του κινδύνου σε ειδική 
ιστοσελίδα στον πληρέστερο απαιτούμενο 
βαθμό προκειμένου να προστατεύονται τα 
συμφέροντα των χρηστών των προϊόντων 
στην Ένωση. Οι πληροφορίες αυτές δεν 
δημοσιεύονται όταν είναι ανάγκη να 
τηρείται η αρχή της εμπιστευτικότητας, 
ώστε να προστατευτούν εμπορικά 
απόρρητα και δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα βάσει της εθνικής και της 
ενωσιακής νομοθεσίας ή για να μην 
υπονομευτούν δραστηριότητες ελέγχου και 
έρευνας. 

6. Όσον αφορά τα προϊόντα που έχει 
εντοπιστεί ότι παρουσιάζουν κίνδυνο, οι 
αρχές εποπτείας της αγοράς δημοσιεύουν 
πληροφορίες σχετικά με την ταυτοποίηση 
του προϊόντος, τη φύση του κινδύνου και 
τα μέτρα που λαμβάνονται για την 
πρόληψη, τη μείωση ή την εξάλειψη αυτού 
του κινδύνου σε ειδική ιστοσελίδα στον 
πληρέστερο απαιτούμενο βαθμό 
προκειμένου να προστατεύονται τα 
συμφέροντα των χρηστών των προϊόντων 
στην Ένωση. Οι πληροφορίες αυτές δεν 
δημοσιεύονται όταν είναι ανάγκη να 
τηρείται η αρχή της εμπιστευτικότητας, 
ώστε να προστατευτούν εμπορικά 
απόρρητα και δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα βάσει της εθνικής και της 
ενωσιακής νομοθεσίας ή για να μην 
υπονομευτούν δραστηριότητες ελέγχου και 
έρευνας. 

Or. es 

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να επισημανθεί ότι οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα είναι σχετικές με 
τα προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο. 

Τροπολογία  260 
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 10 – παράγραφος 6 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς 
δημοσιεύουν πληροφορίες σχετικά με την 
ταυτοποίηση του προϊόντος, τη φύση του 
κινδύνου και τα μέτρα που λαμβάνονται 

6. Όσον αφορά τα προϊόντα που έχει 
εντοπιστεί ότι παρουσιάζουν κίνδυνο, οι 
αρχές εποπτείας της αγοράς δημοσιεύουν 
πληροφορίες σχετικά με την ταυτοποίηση 
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για την πρόληψη, τη μείωση ή την 
εξάλειψη αυτού του κινδύνου σε ειδική 
ιστοσελίδα στον πληρέστερο απαιτούμενο 
βαθμό προκειμένου να προστατεύονται τα 
συμφέροντα των χρηστών των προϊόντων 
στην Ένωση. Οι πληροφορίες αυτές δεν 
δημοσιεύονται όταν είναι ανάγκη να 
τηρείται η αρχή της εμπιστευτικότητας, 
ώστε να προστατευτούν εμπορικά 
απόρρητα και δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα βάσει της εθνικής και της 
ενωσιακής νομοθεσίας ή για να μην 
υπονομευτούν δραστηριότητες ελέγχου και 
έρευνας. 

του προϊόντος, τη φύση του κινδύνου και 
τα μέτρα που λαμβάνονται για την 
πρόληψη, τη μείωση ή την εξάλειψη αυτού 
του κινδύνου σε ειδική ιστοσελίδα στον 
πληρέστερο απαιτούμενο βαθμό 
προκειμένου να προστατεύονται τα 
συμφέροντα των χρηστών των προϊόντων 
στην Ένωση. Οι πληροφορίες αυτές δεν 
δημοσιεύονται όταν είναι ανάγκη να 
τηρείται η αρχή της εμπιστευτικότητας, 
ώστε να προστατευτούν εμπορικά 
απόρρητα και δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα βάσει της εθνικής και της 
ενωσιακής νομοθεσίας ή για να μην 
υπονομευτούν δραστηριότητες ελέγχου και 
έρευνας. 

Or. es 

Τροπολογία  261 
Heide Rühle 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 10 – παράγραφος 8 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

8. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς μπορούν 
να χρεώνουν τέλη στους οικονομικούς 
φορείς που καλύπτουν εξ ολοκλήρου ή εν 
μέρει τις δαπάνες των δραστηριοτήτων 
τους, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών 
που διεξάγονται για την εκτίμηση 
επικινδυνότητας, όταν λαμβάνουν μέτρα 
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 ή 4. 

8. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς μπορούν 
να χρεώνουν τέλη στους οικονομικούς 
φορείς που εντοπίζονται να διαθέτουν για 
πρώτη φορά ή να καθιστούν εν συνεχεία 
διαθέσιμα στην αγορά της Ένωσης μη 
συμμορφούμενα προϊόντα και προϊόντα 
που παρουσιάζουν κίνδυνο. Τα τέλη αυτά 
καλύπτουν εξ ολοκλήρου ή εν μέρει τις 
δαπάνες των δραστηριοτήτων τους, 
συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών που 
διεξάγονται για την εκτίμηση 
επικινδυνότητας, όταν λαμβάνουν μέτρα 
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 ή 4. 

Or. en 

Τροπολογία  262 
Matteo Salvini 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 10 – παράγραφος 8 



 

AM\1002709EL.doc 119/196 PE516.934v02-00 

 EL 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

8. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς μπορούν 
να χρεώνουν τέλη στους οικονομικούς 
φορείς που καλύπτουν εξ ολοκλήρου ή εν 
μέρει τις δαπάνες των δραστηριοτήτων 
τους, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών 
που διεξάγονται για την εκτίμηση 
επικινδυνότητας, όταν λαμβάνουν μέτρα 
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 ή 4. 

8. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς μπορούν 
να χρεώνουν στους οικονομικούς φορείς οι 
οποίοι είναι υπεύθυνοι για την πρώτη 
διάθεση στην αγορά τέλη που καλύπτουν 
εν μέρει τις δαπάνες των δραστηριοτήτων 
τους, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών 
που διεξάγονται για την εκτίμηση 
επικινδυνότητας, όταν λαμβάνουν μέτρα 
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 ή 4. Τα 
τέλη υπολογίζονται βάσει του 
πραγματικού κόστους κάθε 
δραστηριότητας εποπτείας της αγοράς 
και επιβάλλονται στους οικονομικούς 
φορείς που είναι υπεύθυνοι για την πρώτη 
διάθεση στην αγορά και οι οποίοι 
υπόκεινται σε αυτές τις δραστηριότητες 
εποπτείας ανάλογα με τον ρόλο τους στην 
αλυσίδα εφοδιασμού, λαμβάνοντας 
υπόψη το μέγεθος των επιχειρήσεων και 
ιδίως την κατάσταση των ΜΜΕ, καθώς 
επίσης την πραγματική δραστηριότητα 
που ασκεί ο οικονομικός φορέας στο 
πλαίσιο της παραγωγικής διαδικασίας 
και την ικανότητά του να επηρεάζει την 
ασφάλεια του προϊόντος. 

 Αυτές οι εισφορές δεν υπερβαίνουν το 
πραγματικό κόστος της ασκούμενης 
δραστηριότητας εποπτείας της αγοράς 
και μπορούν να αντανακλούν εν μέρει ή 
εξ ολοκλήρου τον χρόνο που καταναλώνει 
το προσωπικό των αρχών εποπτείας της 
αγοράς για τη διενέργεια των ελέγχων 
εποπτείας της αγοράς. 

Or. it 

Τροπολογία  263 
Heide Rühle 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 10 – παράγραφος 8 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 8α. Όταν προσδιοριστεί ως μη 
συμμορφούμενο ένα προϊόν για το οποίο ο 
κατασκευαστής είχε αναθέσει σε τρίτη 
αρχή να διεξάγει μέρος της διαδικασίας 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η αρχή 
εποπτείας της αγοράς πρέπει να λάβει 
μέτρα για τον έλεγχο και, κατά 
περίπτωση, τον περιορισμό ή την 
αφαίρεση της διαπίστευσης, της άδειας ή 
της εξουσιοδότησης της εν λόγω τρίτης 
αρχής. 

Or. de 

Τροπολογία  264 
Christel Schaldemose 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 10 – παράγραφος 8 β (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 8β. Τυχόν κεφάλαια ή έσοδα που 
προέρχονται από τα τέλη αυτά 
διατίθενται για τη χρηματοδότηση των 
δραστηριοτήτων των αρχών εποπτείας 
της αγοράς. 

Or. en 

Τροπολογία  265 
Pablo Arias Echeverría 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Εντός 60 ημερών από την ημερομηνία 
κοινοποίησης από την Επιτροπή προς τα 
κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 20 
παράγραφος 4, των μέτρων που 
λαμβάνονται σύμφωνα με τις παραγράφους 
1 ή 4 του άρθρου 10 από το κράτος μέλος 
της αρχικής κοινοποίησης, ένα κράτος 

1. Εντός 15 ημερών από την ημερομηνία 
κοινοποίησης από την Επιτροπή προς τα 
κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 20 
παράγραφος 4, των μέτρων που 
λαμβάνονται σύμφωνα με τις παραγράφους 
1 ή 4 του άρθρου 10 από το κράτος μέλος 
της αρχικής κοινοποίησης, ένα κράτος 
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μέλος μπορεί να προβάλει αντιρρήσεις στα 
μέτρα αυτά, εφόσον αφορούν ένα προϊόν 
που υπόκειται σε εναρμονιστική 
νομοθετική πράξη της Ένωσης. Το κράτος 
μέλος οφείλει να αναφέρει τους λόγους 
των αντιρρήσεών του, να προσδιορίζει 
οποιαδήποτε διαφορά στην εκτίμηση 
σχετικά με τον κίνδυνο που παρουσιάζει το 
προϊόν και να αναφέρει τυχόν ειδικές 
περιστάσεις και πρόσθετες πληροφορίες 
που αφορούν το οικείο προϊόν. 

μέλος μπορεί να προβάλει αντιρρήσεις στα 
μέτρα αυτά, εφόσον αφορούν ένα προϊόν 
που υπόκειται σε εναρμονιστική 
νομοθετική πράξη της Ένωσης. Το κράτος 
μέλος οφείλει να αναφέρει τους λόγους 
των αντιρρήσεών του, να προσδιορίζει 
οποιαδήποτε διαφορά στην εκτίμηση 
σχετικά με τον κίνδυνο που παρουσιάζει το 
προϊόν και να αναφέρει τυχόν ειδικές 
περιστάσεις και πρόσθετες πληροφορίες 
που αφορούν το οικείο προϊόν. 

Or. es 

Αιτιολόγηση 

Η προθεσμία των 60 ημερών για την προβολή αντιρρήσεων σχετικά με τη λήψη κάποιου μέτρου 
είναι υπερβολικά μεγάλη ή επιζήμια για τους οικείους οικονομικούς φορείς. Μέσα σε αυτό το 
χρονικό διάστημα, πέραν του διαστήματος που χρειάζεται η Επιτροπή για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος, οι αρχές εποπτείας θα μπορούσαν να λάβουν μέτρα που θα περιορίζουν την 
εμπορία του προϊόντος ως μέτρο προφύλαξης ή θα μπορούσαν να είχαν ήδη αρνηθεί την 
εισαγωγή του προκειμένου να επιστρέψει στη χώρα προέλευσής του. Με τις πληροφορίες που 
παρέχει το κράτος μέλος κοινοποίησης, μαζί με την κοινοποίηση –δηλαδή την έκθεση δοκιμών, 
την αιτιολόγηση του μέτρου και την εκτίμηση του κινδύνου – αρκεί ένα σύντομο χρονικό 
διάστημα για να καθοριστεί κατά πόσον το μέτρο είναι κατάλληλο ή όχι. Δεν χρειάζεται μια 
αναμονή διάρκειας 60 ημερών. Για να μην υφίστανται ζημία οι οικονομικοί φορείς, προτείνεται 
η καθιέρωση δύο προθεσμίων: μία σύντομη, διάρκειας 15 ημερών για την προβολή 
αντιρρήσεων, και η διατήρηση των 60 ημερών για την αντιμετώπιση του προβλήματος από την 
Επιτροπή 

 

Τροπολογία  266 
Pablo Arias Echeverría 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Όταν προβληθούν αντιρρήσεις από ένα 
κράτος μέλος σύμφωνα με την παράγραφο 
1 ή η Επιτροπή θεωρήσει ότι τα εθνικά 
μέτρα είναι δυνατόν να αντιβαίνουν στη 
νομοθεσία της Ένωσης, η Επιτροπή 
διαβουλεύεται αμελλητί με τον(τους) 
σχετικό(-ούς) οικονομικό(-ούς) φορέα(-

3. Όταν προβληθούν αντιρρήσεις από ένα 
κράτος μέλος σύμφωνα με την παράγραφο 
1 ή η Επιτροπή θεωρήσει ότι τα εθνικά 
μέτρα είναι δυνατόν να αντιβαίνουν στη 
νομοθεσία της Ένωσης, η Επιτροπή 
διαβουλεύεται αμελλητί με το κοινοποιούν 
κράτος μέλος και με τον(τους) σχετικό(-
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είς) και διενεργεί αξιολόγηση των εθνικών 
μέτρων, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα 
διαθέσιμα επιστημονικά ή τεχνικά 
στοιχεία. 

ούς) οικονομικό(-ούς) φορέα(-είς) και 
διενεργεί αξιολόγηση των εθνικών μέτρων, 
εντός μέγιστης προθεσμίας 60 ημερών, 
λαμβάνοντας υπόψη όλα τα διαθέσιμα 
επιστημονικά ή τεχνικά στοιχεία. 

Or. es 

Αιτιολόγηση 

Είναι σημαντική η διενέργεια διαβουλεύσεων με το κράτος μέλος που εξέδωσε την κοινοποίηση, 
καθώς το εν λόγω κράτος διαθέτει όλα τα στοιχεία που οδήγησαν στη λήψη του μέτρου. 

 

Τροπολογία  267 
Pablo Arias Echeverría 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Κάθε φορά που η Επιτροπή ή ένα 
κράτος μέλος προβάλλει αντίρρηση εντός 
15 ημερών σύμφωνα με την παράγραφο 1, 
η Επιτροπή την κοινοποιεί σε όλα τα 
κράτη μέλη μέσω των σημείων επαφής 
RAPEX. 

Or. es 

Αιτιολόγηση 

Είναι σημαντικό οι αρχές εποπτείας της αγοράς να γνωρίζουν εάν έχει αμφισβητηθεί ένα μέτρο 
που έχει ληφθεί έναντι ενός φερόμενου ως επικίνδυνου προϊόντος και έχει κοινοποιηθεί μέσω 
του RAPEX. 

 

Τροπολογία  268 
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 β (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3β. Κάθε φορά που η Επιτροπή ή ένα 
κράτος μέλος προβάλλει αντίρρηση 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, η 
Επιτροπή την κοινοποιεί σε όλα τα κράτη 
μέλη μέσω των σημείων επαφής RAPEX. 

Or. es 

 

Τροπολογία  269 
Heide Rühle 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Με βάση τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης που διεξάγεται σύμφωνα με 
την παράγραφο 3, η Επιτροπή δύναται να 
αποφασίσει μέσω εκτελεστικών πράξεων 
κατά πόσον τα εθνικά μέτρα είναι 
δικαιολογημένα και θα πρέπει να ληφθούν 
παρόμοια μέτρα από όλα τα κράτη μέλη 
που δεν το έχουν ήδη πράξει. Στην 
περίπτωση αυτή, διαβιβάζει την απόφαση 
στα οικεία κράτη μέλη και την 
ανακοινώνει αμέσως σε όλα τα κράτη μέλη 
και στον σχετικό οικονομικό φορέα ή 
φορείς. 

4. Με βάση τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης που διεξάγεται σύμφωνα με 
την παράγραφο 3, η Επιτροπή αποφασίζει 
εντός τριών μηνών μέσω εκτελεστικών 
πράξεων κατά πόσον τα εθνικά μέτρα είναι 
δικαιολογημένα και θα πρέπει να ληφθούν 
παρόμοια μέτρα από όλα τα κράτη μέλη 
που δεν το έχουν ήδη πράξει. Στην 
περίπτωση αυτή, διαβιβάζει την απόφαση 
στα οικεία κράτη μέλη και την 
ανακοινώνει αμέσως σε όλα τα κράτη μέλη 
και στον σχετικό οικονομικό φορέα ή 
φορείς. 

Or. en 

 

Τροπολογία  270 
Norica Nicolai 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Με βάση τα αποτελέσματα της 4. Με βάση τα αποτελέσματα της 
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αξιολόγησης που διεξάγεται σύμφωνα με 
την παράγραφο 3, η Επιτροπή δύναται να 
αποφασίσει μέσω εκτελεστικών πράξεων 
κατά πόσον τα εθνικά μέτρα είναι 
δικαιολογημένα και θα πρέπει να ληφθούν 
παρόμοια μέτρα από όλα τα κράτη μέλη 
που δεν το έχουν ήδη πράξει. Στην 
περίπτωση αυτή, διαβιβάζει την απόφαση 
στα οικεία κράτη μέλη και την 
ανακοινώνει αμέσως σε όλα τα κράτη μέλη 
και στον σχετικό οικονομικό φορέα ή 
φορείς. 

αξιολόγησης που διεξάγεται σύμφωνα με 
την παράγραφο 3, η Επιτροπή αποφασίζει 
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μέσω 
εκτελεστικών πράξεων κατά πόσον τα 
εθνικά μέτρα είναι δικαιολογημένα και θα 
πρέπει να ληφθούν παρόμοια μέτρα από 
όλα τα κράτη μέλη που δεν το έχουν ήδη 
πράξει. Στην περίπτωση αυτή, διαβιβάζει 
την απόφαση στα οικεία κράτη μέλη και 
την ανακοινώνει αμέσως σε όλα τα κράτη 
μέλη και στον σχετικό οικονομικό φορέα ή 
φορείς. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Θα πρέπει να διασφαλίζεται η ασφάλεια δικαίου για τους οικονομικούς φορείς. Ως εκ τούτου, 
θα πρέπει πάντοτε να λαμβάνεται εγκαίρως απόφαση σχετικά με το κατά πόσον τα ληφθέντα 
μέτρα είναι δικαιολογημένα ή μη. 

 

Τροπολογία  271 
Matteo Salvini 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Όταν είναι προφανές ότι ένα προϊόν ή 
μια ειδική κατηγορία ή ομάδα προϊόντων 
παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο όταν 
χρησιμοποιείται για τον σκοπό για τον 
οποίο προορίζεται ή σε εύλογα 
προβλέψιμες συνθήκες, η Επιτροπή 
μπορεί, με εκτελεστικές πράξεις, να λάβει 
όλα τα κατάλληλα μέτρα ανάλογα με τη 
σοβαρότητα της κατάστασης, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων που 
απαγορεύουν, αναστέλλουν ή περιορίζουν 
τη διάθεση ή τη διαθεσιμότητα στην αγορά 
των προϊόντων αυτών ή μέτρα για τον 
καθορισμό ειδικών όρων για την εμπορία 
τους, προκειμένου να εξασφαλιστεί 
υψηλός βαθμός προστασίας του δημόσιου 

1. Όταν είναι προφανές ότι ένα προϊόν ή 
μια ειδική κατηγορία ή ομάδα προϊόντων 
παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο όταν 
χρησιμοποιείται για τον σκοπό για τον 
οποίο προορίζεται ή σε εύλογα 
προβλέψιμες συνθήκες, η Επιτροπή 
μπορεί, με εκτελεστικές πράξεις, να λάβει 
όλα τα κατάλληλα μέτρα ανάλογα με τη 
σοβαρότητα της κατάστασης, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων που 
απαγορεύουν, αναστέλλουν ή περιορίζουν 
τη διάθεση ή τη διαθεσιμότητα στην αγορά 
των προϊόντων αυτών ή μέτρα για τον 
καθορισμό ειδικών όρων για την εμπορία 
τους. Πέραν των μέτρων που ορίζονται 
ρητώς στον παρόντα κανονισμό, η 
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συμφέροντος, με την προϋπόθεση ότι ο 
κίνδυνος δεν μπορεί να περιοριστεί 
ικανοποιητικά με μέτρα που λαμβάνει(-
ουν) το(τα) οικείο(-α) κράτος(-η) μέλος(-η) 
ή με οποιαδήποτε άλλη διαδικασία στο 
πλαίσιο της νομοθεσίας της Ένωσης. 
Μέσω αυτών των εκτελεστικών πράξεων η 
Επιτροπή μπορεί να καθορίσει τα 
ενδεδειγμένα μέτρα ελέγχου που πρέπει να 
λάβουν τα κράτη μέλη για να 
διασφαλίσουν την αποτελεσματική 
εφαρμογή τους. 

Επιτροπή δύναται να λαμβάνει κάθε άλλο 
κατάλληλο μέτρο έκτακτης ανάγκης, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί υψηλός 
βαθμός προστασίας του δημόσιου 
συμφέροντος, με την προϋπόθεση ότι ο 
κίνδυνος δεν μπορεί να περιοριστεί 
ικανοποιητικά με μέτρα που λαμβάνει(-
ουν) το(τα) οικείο(-α) κράτος(-η) μέλος(-η) 
ή με οποιαδήποτε άλλη διαδικασία στο 
πλαίσιο της νομοθεσίας της Ένωσης. 

 Μέσω αυτών των εκτελεστικών πράξεων η 
Επιτροπή μπορεί να καθορίσει τα 
ενδεδειγμένα μέτρα ελέγχου και 
προληπτικά μέτρα που πρέπει να λάβουν 
τα κράτη μέλη για να διασφαλίσουν την 
αποτελεσματική εφαρμογή τους. Οι αρχές 
εποπτείας της αγοράς αναγνωρίζουν τους 
κινδύνους που προκύπτουν σε σχέση με 
προϊόντα τα οποία καλύπτει ο παρών 
κανονισμός και τα χαρακτηριστικά των 
εν λόγω κινδύνων μέσω της 
συμμόρφωσης με πιθανές ενδείξεις και 
οδηγίες που ενδέχεται να δοθούν από την 
Επιτροπή σε σχέση με τις μεθόδους, τα 
συστήματα και τα κριτήρια που 
πρόκειται να εφαρμοστούν στην πράξη 
κατά την εκτέλεση της εκτίμησης 
επικινδυνότητας. 

 Οι αρχές εποπτείας της αγοράς 
καταγράφουν τις πληροφορίες αυτές στο 
σύστημα πληροφόρησης και επικοινωνίας 
για την εποπτεία της αγοράς που 
αναφέρεται στο άρθρο 21. 

 Ανάλογα με την περίπτωση, οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις περιλαμβάνουν τον 
ορισμό των μοντέλων των προϊόντων επί 
των οποίων πρόκειται να διενεργηθούν οι 
δοκιμές, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα 
μοντέλα που έχουν οριστεί από τον 
οικονομικό φορέα, καθώς και τα κριτήρια 
εκτίμησης της επικινδυνότητας.  

 Οι εκτελεστικές πράξεις που 
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
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εξέτασης στην οποία παραπέμπει το 
άρθρο 32 παράγραφος 2. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Για την αποτελεσματικότερη εποπτεία της αγοράς επί των επειγουσών αποφάσεων της 
Επιτροπής και με σκοπό την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τις πιο επικίνδυνες 
κατηγορίες μη εδώδιμων προϊόντων (άρθρο 12 της πρότασης κανονισμού για την εποπτεία της 
αγοράς), προτείνεται να χορηγείται στην Επιτροπή το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα υφιστάμενα 
μέσα του νομικού πλαισίου για τα τρόφιμα. 

 

Τροπολογία  272 
Josef Weidenholzer 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι εκτελεστικές πράξεις που προβλέπονται 
στο πρώτο εδάφιο εκδίδονται σύμφωνα με 
τη διαδικασία εξέτασης στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 32 παράγραφος 2. 

Οι εκτελεστικές πράξεις που προβλέπονται 
στο πρώτο εδάφιο εκδίδονται σύμφωνα με 
τη διαδικασία εξέτασης στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 32 παράγραφος 2 
σύμφωνα με τις συστάσεις της επιτροπής 
που αναφέρεται στο άρθρο 19 
παράγραφος 1 εδάφιο 1 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. […/… του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της …, 
σχετικά με την ασφάλεια των 
καταναλωτικών προϊόντων]*. 

 __________________ 

 *Σημ. στην ΕΕ: Να συμπληρωθεί ο 
αριθμός, η ημερομηνία και η αναφορά 
του κανονισμού σχετικά με την ασφάλεια 
των καταναλωτικών προϊόντων 
(COD 2013/0049). 

Or. de 
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Τροπολογία  273 
Pablo Arias Echeverría 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για δεόντως αιτιολογημένους επιτακτικούς 
λόγους που αφορούν την υγεία και την 
ασφάλεια των προσώπων γενικά, την 
υγεία και την ασφάλεια στον χώρο 
εργασίας, την προστασία των 
καταναλωτών, του περιβάλλοντος και της 
δημόσιας ασφάλειας και άλλων δημόσιων 
συμφερόντων, η Επιτροπή εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις άμεσης εφαρμογής 
σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 32 παράγραφος 3. 

Για δεόντως αιτιολογημένους επιτακτικούς 
λόγους, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές 
πράξεις άμεσης εφαρμογής σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 32 
παράγραφος 3. 

Or. es 

 

Τροπολογία  274 
Pablo Arias Echeverría 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3 α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Για τα καταναλωτικά προϊόντα που 
παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και 
την ασφάλεια, τα μέτρα που θεσπίζονται 
σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια της 
παρούσας παραγράφου εκτελούνται 
σύμφωνα με το άρθρο XXX του 
κανονισμού για την ασφάλεια των 
καταναλωτικών προϊόντων. 

Or. es 

Αιτιολόγηση 

Τα μέτρα της Ένωσης έναντι των προϊόντων που παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο πρέπει να 
καθοριστούν στον κανονισμό για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων. Εντούτοις, 
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λαμβάνοντας υπόψη το πεδίο εφαρμογής του, προτείνεται να περιοριστούν στα καταναλωτικά 
προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια. 

 

Τροπολογία  275 
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Για τα προϊόντα και τους κινδύνους που 
καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1907/2006, η απόφαση που έλαβε 
Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 1 
του παρόντος άρθρου ισχύει για δύο έτη 
κατ’ ανώτατο όριο και μπορεί να 
παραταθεί για συμπληρωματικές περιόδους 
δύο ετών κατ’ ανώτατο όριο. Μια τέτοια 
απόφαση εφαρμόζεται χωρίς να θίγει τις 
διαδικασίες που προβλέπονται στον εν 
λόγω κανονισμό. 

2. Για τα προϊόντα και τους κινδύνους που 
καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1907/2006, η Επιτροπή μπορεί να 
λάβει απόφαση σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μόνο 
όταν έχει εύλογους λόγους να θεωρεί ότι 
απαιτείται άμεση δράση για την 
προστασία της ανθρώπινης υγείας ή του 
περιβάλλοντος. Η απόφαση που έλαβε 
Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 1 
του παρόντος άρθρου ισχύει για δύο έτη 
κατ’ ανώτατο όριο και μπορεί να 
παραταθεί για συμπληρωματικές περιόδους 
δύο ετών κατ’ ανώτατο όριο. Μια τέτοια 
απόφαση εφαρμόζεται χωρίς να θίγει τις 
διαδικασίες που προβλέπονται στον εν 
λόγω κανονισμό. Η Επιτροπή ενημερώνει 
άμεσα τα κράτη μέλη και τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Χημικών Προϊόντων σχετικά 
με την απόφασή της, αναφέροντας τους 
λόγους της απόφασής της και 
παρουσιάζει τις επιστημονικές και 
τεχνικές πληροφορίες στις οποίες 
βασίστηκε το εν λόγω προσωρινό μέτρο. 
Σε περίπτωση που το προσωρινό μέτρο 
που αποφάσισε η Επιτροπή αφορά 
περιορισμό της διάθεσης ή της χρήσης 
ενός προϊόντος, η Επιτροπή θεσπίζει 
κοινοτική διαδικασία περιορισμού, 
καλώντας τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Χημικών Προϊόντων να καταρτίσει εντός 
τριών μηνών από την έκδοση της 
απόφασης της Επιτροπής έναν φάκελο 
σύμφωνα με το παράρτημα XV του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006. 
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Or. de 

Αιτιολόγηση 

Εναρμόνιση με τη διαδικασία περιορισμού σύμφωνα με το άρθρο 129 του κανονισμού REACH 
με σκοπό την αποφυγή διπλών ρυθμίσεων.  Σε περίπτωση που η απόφαση της Επιτροπής αφορά 
περιορισμό της διάθεσης ή της χρήσης ενός προϊόντος, η εν λόγω απόφαση πρέπει να καταλήγει 
στη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας περιορισμού. 

 

Τροπολογία  276 
Pablo Arias Echeverría 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 13 – τίτλος 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εκτίμηση επικινδυνότητας Εκτίμηση ασφάλειας 

Or. es 

 

Τροπολογία  277 
Norica Nicolai 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 13 – παράγραφος -1 (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  -1. Η Επιτροπή θεσπίζει, μέσω 
εκτελεστικών πράξεων, γενική 
μεθοδολογία εκτίμησης επικινδυνότητας 
και, κατά περίπτωση, τις κατευθυντήριες 
γραμμές για την εφαρμογή της 
μεθοδολογίας αυτής σε ειδικές 
κατηγορίες προϊόντων. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 32 παράγραφος 2. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Θα πρέπει να υπάρχει μια κοινή προσέγγιση για την εκτίμηση επικινδυνότητας, όπως 
περιγράφεται στο πολυετές σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την παρακολούθηση των 
προϊόντων στην ΕΕ. Τούτο θα συντελέσει στην αποφυγή καταστάσεων στις οποίες οι αρχές 
εποπτείας της αγοράς στα διάφορα κράτη μέλη καταλήγουν σε διαφορετικά συμπεράσματα 
κατόπιν της εκτίμησης επικινδυνότητας που έχουν διενεργήσει για το ίδιο προϊόν. Η τροπολογία 
αυτή βασίζεται στην τροπολογία 43 του εισηγητή, μετατρέποντας τη δυνατότητα της Επιτροπής 
να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σε υποχρέωση. 

 

Τροπολογία  278 
Norica Nicolai 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η εκτίμηση επικινδυνότητας βασίζεται 
στα διαθέσιμα επιστημονικά ή τεχνικά 
στοιχεία. 

1. Η εκτίμηση επικινδυνότητας βασίζεται 
στα διαθέσιμα επιστημονικά ή τεχνικά 
στοιχεία και διενεργείται σύμφωνα με τη 
γενική μεθοδολογία εκτίμησης 
επικινδυνότητας που ορίζεται από την 
Επιτροπή σύμφωνα με την προηγούμενη 
παράγραφο και, κατά περίπτωση, 
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές 
για την εφαρμογή της μεθοδολογίας 
αυτής σε ειδικές κατηγορίες προϊόντων. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Θα πρέπει να υπάρχει μια κοινή προσέγγιση για την εκτίμηση επικινδυνότητας, όπως 
περιγράφεται στο πολυετές σχέδιο δράσης της Επιτροπής. Υφίσταται ήδη η βάση προς τούτο και 
η επικαιροποίηση θα πρέπει να λάβει χώρα το συντομότερο δυνατόν, ούτως ώστε η εκτίμηση 
επικινδυνότητας που προβλέπεται δυνάμει του παρόντος κανονισμού να πραγματοποιείται 
σύμφωνα με μια κοινή μεθοδολογία. Τούτο θα συντελέσει στην αποφυγή καταστάσεων στις 
οποίες οι αρχές εποπτείας της αγοράς στα διάφορα κράτη μέλη καταλήγουν σε διαφορετικά 
συμπεράσματα κατόπιν της εκτίμησης επικινδυνότητας που έχουν διενεργήσει για το ίδιο 
προϊόν. 

 

Τροπολογία  279 
Preslav Borissov 
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Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η εκτίμηση επικινδυνότητας βασίζεται 
στα διαθέσιμα επιστημονικά ή τεχνικά 
στοιχεία. 

1. Η εκτίμηση επικινδυνότητας βασίζεται 
στα διαθέσιμα επιστημονικά ή τεχνικά 
στοιχεία. Η εκτίμηση επικινδυνότητας 
διενεργείται σύμφωνα με τη γενική 
μεθοδολογία εκτίμησης επικινδυνότητας 
που ορίζεται και χρησιμοποιείται από την 
Επιτροπή και, κατά περίπτωση, σύμφωνα 
με την εφαρμογή της μεθοδολογίας που 
ορίζει η Επιτροπή για μια ειδική 
κατηγορία προϊόντων. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Άπαξ η Επιτροπή εφαρμόσει τη γενική μεθοδολογία της για μια συγκεκριμένη κατηγορία 
προϊόντων, και συγκεκριμένα έχοντας συμπληρώσει εκ των προτέρων τις πληροφορίες στις 
οδηγίες ερμηνείας που έχει καταρτίσει, οι αρχές εποπτείας θα πρέπει να συμμορφώνονται με 
αυτή. 

 

Τροπολογία  280 
Wim van de Camp 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η εκτίμηση επικινδυνότητας βασίζεται 
στα διαθέσιμα επιστημονικά ή τεχνικά 
στοιχεία. 

1. Η εκτίμηση επικινδυνότητας βασίζεται 
στα διαθέσιμα επιστημονικά ή τεχνικά 
στοιχεία. Η εκτίμηση επικινδυνότητας 
διενεργείται σύμφωνα με τη γενική 
μεθοδολογία εκτίμησης επικινδυνότητας 
που ορίζεται από την Επιτροπή και, κατά 
περίπτωση, σύμφωνα με την εφαρμογή 
της μεθοδολογίας που ορίζει η Επιτροπή 
για μια ειδική κατηγορία προϊόντων. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Η κοινή αντίληψη της προσέγγισης της εκτίμησης επικινδυνότητας που σκοπεύει να υιοθετήσει η 
Επιτροπή θα πρέπει να εφαρμόζεται αμέσως κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
κανονισμού και να μην συμπεριλαμβάνεται απλώς σε ένα μη δεσμευτικό έγγραφο, όπως το 
πολυετές σχέδιο δράσης. Άπαξ η Επιτροπή εφαρμόσει τη γενική μεθοδολογία της για μια 
συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων, και συγκεκριμένα έχοντας συμπληρώσει εκ των προτέρων 
τις πληροφορίες στις οδηγίες ερμηνείας που έχει καταρτίσει, οι αρχές εποπτείας θα πρέπει να 
συμμορφώνονται με αυτή. 

 

Τροπολογία  281 
Nora Berra 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η εκτίμηση επικινδυνότητας βασίζεται 
στα διαθέσιμα επιστημονικά ή τεχνικά 
στοιχεία. 

1. Η εκτίμηση επικινδυνότητας βασίζεται 
στα διαθέσιμα επιστημονικά ή τεχνικά 
στοιχεία. Η εκτίμηση επικινδυνότητας 
διενεργείται σύμφωνα με τη γενική 
μεθοδολογία εκτίμησης επικινδυνότητας 
που ορίζεται από την Επιτροπή και, κατά 
περίπτωση, σύμφωνα με την εφαρμογή 
της μεθοδολογίας που ορίζει η Επιτροπή 
για μια ειδική κατηγορία προϊόντων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  282 
Matteo Salvini 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η εκτίμηση επικινδυνότητας βασίζεται 
στα διαθέσιμα επιστημονικά ή τεχνικά 
στοιχεία. 

1. Η εκτίμηση επικινδυνότητας βασίζεται 
στα διαθέσιμα επιστημονικά ή τεχνικά 
στοιχεία. Η εκτίμηση επικινδυνότητας 
διενεργείται σύμφωνα με τη γενική 
μεθοδολογία εκτίμησης επικινδυνότητας 
που ορίζεται από την Επιτροπή και, κατά 
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περίπτωση, σύμφωνα με την εφαρμογή 
της μεθοδολογίας που ορίζει η Επιτροπή 
για μια ειδική κατηγορία προϊόντων. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η κοινή αντίληψη της προσέγγισης της εκτίμησης επικινδυνότητας που σκοπεύει να υιοθετήσει η 
Επιτροπή θα πρέπει να εφαρμόζεται αμέσως κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
κανονισμού και να μην συμπεριλαμβάνεται απλώς σε ένα μη δεσμευτικό έγγραφο, όπως το 
πολυετές σχέδιο δράσης. Άπαξ η Επιτροπή εφαρμόσει τη γενική μεθοδολογία της για μια 
συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων, και συγκεκριμένα έχοντας συμπληρώσει εκ των προτέρων 
τις πληροφορίες στις οδηγίες ερμηνείας που έχει καταρτίσει, οι αρχές εποπτείας θα πρέπει να 
συμμορφώνονται με αυτή. 

 

Τροπολογία  283 
Othmar Karas 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η εκτίμηση επικινδυνότητας βασίζεται 
στα διαθέσιμα επιστημονικά ή τεχνικά 
στοιχεία. 

1. Η εκτίμηση επικινδυνότητας βασίζεται 
στα διαθέσιμα επιστημονικά ή τεχνικά 
στοιχεία, όπως οι κατευθυντήριες 
γραμμές για την εκτίμηση 
επικινδυνότητας των καταναλωτικών 
προϊόντων που περιλαμβάνονται στις 
κατευθυντήριες γραμμές για το RAPEX 
(απόφαση 2010/15/ΕΕ της Επιτροπής). 

Or. en 

(Απόφαση 2010/15/ΕΕ της Επιτροπής) 
 

Τροπολογία  284 
Christel Schaldemose 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για τα προϊόντα που εμπίπτουν στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 
διενεργείται εκτίμηση επικινδυνότητας 
ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με 
τα σχετικά μέρη του παραρτήματος I του 
εν λόγω κανονισμού. 

Για τα προϊόντα που εμπίπτουν στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 
διενεργείται εκτίμηση επικινδυνότητας 
ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με 
τα σχετικά μέρη του άρθρου 57 και του 
παραρτήματος I του εν λόγω κανονισμού. 

Or. en 

 

Τροπολογία  285 
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) τις απαιτήσεις που ορίζονται στην 
εναρμονιστική νομοθεσία της Ένωσης ή 
τις απαιτήσεις σύμφωνα με την 
εναρμονιστική νομοθεσία της Ένωσης οι 
οποίες ισχύουν για το προϊόν και αφορούν 
τον πιθανό κίνδυνο που εξετάζεται, 
λαμβανομένων πλήρως υπόψη των 
εκθέσεων δοκιμών ή των πιστοποιητικών 
που βεβαιώνουν τη συμμόρφωση και έχουν 
εκδοθεί από οργανισμό αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης· 

α) τις απαιτήσεις που ορίζονται στην 
εναρμονιστική νομοθεσία της Ένωσης ή 
τις απαιτήσεις σύμφωνα με την 
εναρμονιστική νομοθεσία της Ένωσης οι 
οποίες ισχύουν για το προϊόν και αφορούν 
τον πιθανό κίνδυνο που εξετάζεται, 
λαμβανομένων πλήρως υπόψη των 
εκθέσεων δοκιμών ή των πιστοποιητικών 
που βεβαιώνουν τη συμμόρφωση και έχουν 
εκδοθεί από οργανισμό αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, περιλαμβανομένων των 
αξιολογήσεων που πραγματοποιήθηκαν 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1907/2006, στο πλαίσιο, για 
παράδειγμα, της καταχώρισης, της 
αδειοδότησης, του περιορισμού ή της 
δήλωσης· 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Εναρμόνιση με τον κανονισμό REACH με σκοπό την αποφυγή διπλών ρυθμίσεων. Ο 
κανονισμός REACH θεσπίζει το αρχικό πλαίσιο για την αξιολόγηση των κινδύνων ενός 
προϊόντος, άρα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι εν λόγω αξιολογήσεις. 
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Τροπολογία  286 
Pablo Arias Echeverría 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) τις απαιτήσεις που ορίζονται στην 
εναρμονιστική νομοθεσία της Ένωσης ή 
τις απαιτήσεις σύμφωνα με την 
εναρμονιστική νομοθεσία της Ένωσης οι 
οποίες ισχύουν για το προϊόν και αφορούν 
τον πιθανό κίνδυνο που εξετάζεται, 
λαμβανομένων πλήρως υπόψη των 
εκθέσεων δοκιμών ή των πιστοποιητικών 
που βεβαιώνουν τη συμμόρφωση και έχουν 
εκδοθεί από οργανισμό αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης· 

α) τις απαιτήσεις που ορίζονται στην 
εναρμονιστική νομοθεσία της Ένωσης ή 
τις απαιτήσεις σύμφωνα με την 
εναρμονιστική νομοθεσία της Ένωσης οι 
οποίες ισχύουν για το προϊόν και αφορούν 
τον πιθανό κίνδυνο που εξετάζεται, 
λαμβανομένων υπόψη των εκθέσεων 
δοκιμών ή των πιστοποιητικών που 
βεβαιώνουν τη συμμόρφωση και έχουν 
εκδοθεί από οργανισμό αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης· 

Or. es 

Αιτιολόγηση 

Προτείνεται η διαγραφή της λέξης «πλήρως», καθώς αυτή η λέξη σημαίνει «εντελώς» ή 
«απολύτως» και, σε αυτό το πλαίσιο, μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση. Θεωρείται σαφέστερη η 
διατύπωση εάν διαγραφεί η λέξη, αφού σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των 
εκθέσεων ή των πιστοποιήσεων και όχι ένα μέρος αυτών. 

 

Τροπολογία  287 
Pablo Arias Echeverría 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Ελλείψει των απαιτήσεων που 
ορίζονται στα στοιχεία α), β) και γ) 
λαμβάνονται υπόψη οι πτυχές που 
αναφέρονται στο άρθρο 6 του κανονισμού 
για την ασφάλεια των καταναλωτικών 
προϊόντων. 
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Or. es 

Αιτιολόγηση 

Καταρχάς, προτείνεται η αλλαγή του ονόματός του προκειμένου η ορολογία να είναι σύμφωνη 
με τον κανονισμό για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων και, κατά δεύτερον, το 
περιεχόμενό του δεν συνάδει με τη διενέργεια εκτίμησης επικινδυνότητας. Από την άλλη πλευρά, 
το περιεχόμενο του δεν ορίζει τις περιπτώσεις των μη εναρμονισμένων προϊόντων που δεν 
διαθέτουν πρότυπα, οπότε είναι απαραίτητη η αναφορά στον κανονισμό για την ασφάλεια των 
καταναλωτικών προϊόντων ή η συμπλήρωσή του με τις διατάξεις του άρθρου 6. 

 

Τροπολογία  288 
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η συμμόρφωση με τα κριτήρια που 
αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) της 
παραγράφου 2 συνιστά τεκμήριο του ότι το 
προϊόν διασφαλίζει επαρκώς τα δημόσια 
συμφέροντα στα οποία αναφέρονται τα 
κριτήρια αυτά. Ωστόσο, αυτό δεν 
εμποδίζει τις αρχές εποπτείας της αγοράς 
να λαμβάνουν μέτρα δυνάμει του 
παρόντος κανονισμού όταν υπάρχουν νέα 
στοιχεία που αποδεικνύουν ότι, παρά τη 
συμμόρφωση ή την τήρηση, το προϊόν 
παρουσιάζει κίνδυνο. 

3. Η συμμόρφωση με τα κριτήρια που 
αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) της 
παραγράφου 2 συνιστά τεκμήριο του ότι το 
προϊόν διασφαλίζει επαρκώς τα δημόσια 
συμφέροντα στα οποία αναφέρονται τα 
κριτήρια αυτά. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Στα στοιχεία α), β), γ) που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή ορίζονται οι περιπτώσεις στις 
οποίες δύναται να τεκμαρθεί η απουσία κινδύνου σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία. Δεν 
ενδείκνυται να αμφισβητεί μια διοικητική αρχή τη συνάφεια της νομοθεσίας από άποψη 
ασφάλειας δικαίου για τους οικονομικούς φορείς. 

 

Τροπολογία  289 
Pablo Arias Echeverría 
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Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η συμμόρφωση με τα κριτήρια που 
αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) της 
παραγράφου 2 συνιστά τεκμήριο του ότι το 
προϊόν διασφαλίζει επαρκώς τα δημόσια 
συμφέροντα στα οποία αναφέρονται τα 
κριτήρια αυτά. Ωστόσο, αυτό δεν εμποδίζει 
τις αρχές εποπτείας της αγοράς να 
λαμβάνουν μέτρα δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού όταν υπάρχουν νέα στοιχεία 
που αποδεικνύουν ότι, παρά τη 
συμμόρφωση ή την τήρηση, το προϊόν 
παρουσιάζει κίνδυνο. 

3. Η συμμόρφωση με τα κριτήρια που 
αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) της 
παραγράφου 2 συνιστά τεκμήριο του ότι το 
προϊόν διασφαλίζει επαρκώς τα δημόσια 
συμφέροντα στα οποία αναφέρονται τα 
κριτήρια αυτά. Ωστόσο, αυτό δεν εμποδίζει 
τις αρχές εποπτείας της αγοράς να 
λαμβάνουν μέτρα δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού όταν υπάρχουν νέα στοιχεία 
που αποδεικνύουν ότι, παρά τη 
συμμόρφωση ή την τήρηση, το προϊόν 
παρουσιάζει κίνδυνο. 

 (Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο) 

Or. es 

 

Τροπολογία  290 
María Irigoyen Pérez, Vicente Miguel Garcés Ramón 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η συμμόρφωση με τα κριτήρια που 
αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) της 
παραγράφου 2 συνιστά τεκμήριο του ότι το 
προϊόν διασφαλίζει επαρκώς τα δημόσια 
συμφέροντα στα οποία αναφέρονται τα 
κριτήρια αυτά. Ωστόσο, αυτό δεν εμποδίζει 
τις αρχές εποπτείας της αγοράς να 
λαμβάνουν μέτρα δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού όταν υπάρχουν νέα στοιχεία 
που αποδεικνύουν ότι, παρά τη 
συμμόρφωση ή την τήρηση, το προϊόν 
παρουσιάζει κίνδυνο. 

3. Η συμμόρφωση με τα κριτήρια που 
αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) της 
παραγράφου 2 συνιστά τεκμήριο του ότι το 
προϊόν διασφαλίζει επαρκώς τα δημόσια 
συμφέροντα στα οποία αναφέρονται τα 
κριτήρια αυτά. Ωστόσο, αυτό δεν εμποδίζει 
τις αρχές εποπτείας της αγοράς να 
λαμβάνουν μέτρα δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού όταν υπάρχουν νέα στοιχεία 
που αποδεικνύουν ότι, παρά τη 
συμμόρφωση ή την τήρηση, το προϊόν 
παρουσιάζει κίνδυνο. 

 (Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο) 
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Or. es 

 

Τροπολογία  291 
Heide Rühle 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η συμμόρφωση με τα κριτήρια που 
αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) της 
παραγράφου 2 συνιστά τεκμήριο του ότι το 
προϊόν διασφαλίζει επαρκώς τα δημόσια 
συμφέροντα στα οποία αναφέρονται τα 
κριτήρια αυτά. Ωστόσο, αυτό δεν εμποδίζει 
τις αρχές εποπτείας της αγοράς να 
λαμβάνουν μέτρα δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού όταν υπάρχουν νέα στοιχεία 
που αποδεικνύουν ότι, παρά τη 
συμμόρφωση ή την τήρηση, το προϊόν 
παρουσιάζει κίνδυνο. 

3. Η συμμόρφωση με τα κριτήρια που 
αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) της 
παραγράφου 2 συνιστά τεκμήριο του ότι το 
προϊόν διασφαλίζει επαρκώς τα δημόσια 
συμφέροντα στα οποία αναφέρονται τα 
κριτήρια αυτά. Ωστόσο, αυτό δεν εμποδίζει 
τις αρχές εποπτείας της αγοράς να 
λαμβάνουν μέτρα δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού όταν υπάρχουν νέα στοιχεία 
που αποδεικνύουν ότι, παρά τη 
συμμόρφωση με τα κριτήρια που 
αναφέρονται στα στοιχεία β) και γ) της 
παραγράφου 2 ή την τήρηση αυτών, το 
προϊόν παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο. Στην 
περίπτωση αυτή, η αρχή εποπτείας της 
αγοράς αποδεικνύει ότι το προϊόν 
παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο και 
κοινοποιεί την απόφασή της σύμφωνα με 
το άρθρο 19. 

Or. en 

 

Τροπολογία  292 
Christel Schaldemose 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η συμμόρφωση με τα κριτήρια που 
αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) της 
παραγράφου 2 συνιστά τεκμήριο του ότι το 
προϊόν διασφαλίζει επαρκώς τα δημόσια 

3. Η συμμόρφωση με οποιοδήποτε από τα 
κριτήρια που αναφέρονται στα στοιχεία α), 
β) και γ) της παραγράφου 2 συνιστά 
τεκμήριο του ότι το προϊόν διασφαλίζει 
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συμφέροντα στα οποία αναφέρονται τα 
κριτήρια αυτά. Ωστόσο, αυτό δεν εμποδίζει 
τις αρχές εποπτείας της αγοράς να 
λαμβάνουν μέτρα δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού όταν υπάρχουν νέα στοιχεία 
που αποδεικνύουν ότι, παρά τη 
συμμόρφωση ή την τήρηση, το προϊόν 
παρουσιάζει κίνδυνο. 

επαρκώς τα δημόσια συμφέροντα στα 
οποία αναφέρονται τα κριτήρια αυτά. 
Ωστόσο, αυτό δεν εμποδίζει τις αρχές 
εποπτείας της αγοράς να λαμβάνουν μέτρα 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού όταν 
υπάρχουν νέα στοιχεία που αποδεικνύουν 
ότι, παρά τη συμμόρφωση ή την τήρηση, 
το προϊόν παρουσιάζει κίνδυνο. 

Or. en 

 

Τροπολογία  293 
Josef Weidenholzer 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η δυνατότητα επίτευξης υψηλότερου 
βαθμού προστασία του δημοσίου 
συμφέροντος και η διαθεσιμότητα άλλων 
προϊόντων που παρουσιάζουν μικρότερο 
κίνδυνο δεν συνιστούν λόγο για να 
θεωρηθεί ότι ένα προϊόν παρουσιάζει 
κίνδυνο. 

4. Η δυνατότητα επίτευξης υψηλότερου 
βαθμού προστασία του δημοσίου 
συμφέροντος και η διαθεσιμότητα άλλων 
προϊόντων που παρουσιάζουν μικρότερο 
κίνδυνο δεν συνιστούν επαρκή λόγο για να 
θεωρηθεί ότι ένα προϊόν παρουσιάζει 
κίνδυνο. 

Or. de 

 

Τροπολογία  294 
Preslav Borissov 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Η Επιτροπή δύναται, με δική της 
πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος μιας 
αρχής εποπτείας της αγοράς, να αναθέσει 
τη διενέργεια εκτίμησης επικινδυνότητας 
σε ένα εργαστήριο αναφοράς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 28. Μια τέτοια εκτίμηση έχει 
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δεσμευτικό χαρακτήρα για όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η πρόταση για τη χρήση εργαστηρίων αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίλυση των 
διαφορών που προκύπτουν σχετικά με την εκτίμηση επικινδυνότητας που διενεργείται από τα 
κράτη μέλη καθιστά δυνατή την πλήρωση του κενού που οφείλεται στην απουσία μιας 
ανεξάρτητης αρχής στον τομέα των μη εδώδιμων προϊόντων, επιτρέποντας παράλληλα την 
εφαρμογή μιας ενιαίας εκτίμησης επικινδυνότητας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Τροπολογία  295 
Wim van de Camp 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 β (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4β. Η Επιτροπή δύναται, με δική της 
πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος μιας 
αρχής εποπτείας, να αναθέσει τη 
διενέργεια εκτίμησης επικινδυνότητας σε 
ένα εργαστήριο αναφοράς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 28. Μια τέτοια εκτίμηση έχει 
δεσμευτικό χαρακτήρα για όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η πρόταση για τη χρήση εργαστηρίων αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίλυση των 
διαφορών που προκύπτουν σχετικά με την εκτίμηση επικινδυνότητας που διενεργείται από τα 
κράτη μέλη καθιστά δυνατή την πλήρωση του κενού που οφείλεται στην απουσία μιας 
ανεξάρτητης αρχής στον τομέα των μη εδώδιμων προϊόντων, επιτρέποντας παράλληλα την 
εφαρμογή μιας ενιαίας εκτίμησης επικινδυνότητας σε ολόκληρη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
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Τροπολογία  296 
Matteo Salvini 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 γ (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4γ. Η Επιτροπή δύναται, με δική της 
πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος μιας 
αρχής εποπτείας, να αναθέσει τη 
διενέργεια εκτίμησης επικινδυνότητας σε 
ένα εργαστήριο αναφοράς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 28. Μια τέτοια εκτίμηση έχει 
δεσμευτικό χαρακτήρα για όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η πρόταση για τη χρήση εργαστηρίων αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίλυση των 
διαφορών που προκύπτουν σχετικά με την εκτίμηση επικινδυνότητας που διενεργείται από τα 
κράτη μέλη καθιστά δυνατή την πλήρωση του κενού που οφείλεται στην απουσία μιας 
ανεξάρτητης αρχής στον τομέα των μη εδώδιμων προϊόντων, επιτρέποντας παράλληλα την 
εφαρμογή μιας ενιαίας εκτίμησης επικινδυνότητας σε ολόκληρη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

 

Τροπολογία  297 
Sirpa Pietikäinen 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 δ (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4δ. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι 
πρακτικές εκτίμησης επικινδυνότητας 
που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη 
διαφέρουν και καταλήγουν σε 
αποκλίνουσες ερμηνείες ως προς την 
αναγκαιότητα των μέτρων για παρόμοια 
προϊόντα, η Επιτροπή παρέχει 
καθοδήγηση σχετικά με τις κατάλληλες 



 

PE516.934v02-00 142/196 AM\1002709EL.doc 

EL 

πρακτικές εκτίμησης επικινδυνότητας. Η 
Επιτροπή επικουρείται από τις 
επιστημονικές επιτροπές που έχουν 
συσταθεί δυνάμει της απόφασης 
2004/210/ΕΚ της Επιτροπής και λαμβάνει 
υπόψη όλα τα διαθέσιμα επιστημονικά 
και τεχνικά στοιχεία που σχετίζονται με 
τους υπό εξέταση κινδύνους. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Θα πρέπει να καθορισθεί μια διαδικασία για τις περιπτώσεις που παρουσιάζονται αποκλίσεις 
μεταξύ των αποτελεσμάτων των εκτιμήσεων επικινδυνότητας που πραγματοποιούνται από 
διάφορα κράτη μέλη. 

 

Τροπολογία  298 
Josef Weidenholzer 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 ε (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4ε. Η Επιτροπή δύναται, κατόπιν 
αιτήματος της αρχής εποπτείας της 
αγοράς ή με ίδια πρωτοβουλία, να 
αναθέτει σε εργαστήρια αναφοράς τη 
διεξαγωγή αξιολογήσεων κινδύνων 
σύμφωνα με το άρθρο 28. Οι εν λόγω 
αξιολογήσεις κινδύνων είναι 
υποχρεωτικές για όλους τους φορείς. 

Or. de 

 

Τροπολογία  299 
Norica Nicolai 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος 



 

AM\1002709EL.doc 143/196 PE516.934v02-00 

 EL 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Όσον αφορά ένα προϊόν που πρέπει να 
είναι σύμφωνο με την εναρμονιστική 
νομοθεσία της Ένωσης όταν τίθεται σε 
ελεύθερη κυκλοφορία, η τυπική μη 
συμμόρφωση με τη νομοθεσία αυτή 
παρέχει στις αρχές των κρατών μελών 
επαρκείς λόγους να πιστεύουν ότι το 
προϊόν μπορεί να παρουσιάζει κίνδυνο σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

Όσον αφορά ένα προϊόν που πρέπει να 
είναι σύμφωνο με την εναρμονιστική 
νομοθεσία της Ένωσης όταν τίθεται σε 
ελεύθερη κυκλοφορία, η τυπική μη 
συμμόρφωση με τη νομοθεσία αυτή 
παρέχει στις αρχές των κρατών μελών 
επαρκείς λόγους να αναστέλλουν την 
κυκλοφορία ενός προϊόντος σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η τυπική μη συμμόρφωση ενός προϊόντος δεν συνεπάγεται αυτομάτως ότι το εν λόγω προϊόν 
παρουσιάζει κίνδυνο. Εντούτοις, η τυπική μη συμμόρφωση θα πρέπει να συνιστά επαρκή λόγο 
αναστολής και ο οικονομικός φορέας θα πρέπει πρώτα να υποχρεούται να θέσει τέλος στην 
τυπική μη συμμόρφωση, προτού καταστεί δυνατή η θέση των προϊόντων σε ελεύθερη 
κυκλοφορία κατόπιν απόφασης των αρχών εποπτείας της αγοράς, όπως προβλέπεται στο άρθρο 
15. 

 

Τροπολογία  300 
Anja Weisgerber, Markus Ferber 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Όσον αφορά ένα προϊόν που πρέπει να 
είναι σύμφωνο με την εναρμονιστική 
νομοθεσία της Ένωσης όταν τίθεται σε 
ελεύθερη κυκλοφορία, η τυπική μη 
συμμόρφωση με τη νομοθεσία αυτή 
παρέχει στις αρχές των κρατών μελών 
επαρκείς λόγους να πιστεύουν ότι το 
προϊόν μπορεί να παρουσιάζει κίνδυνο σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

Όσον αφορά ένα προϊόν που πρέπει να 
είναι σύμφωνο με την εναρμονιστική 
νομοθεσία της Ένωσης όταν τίθεται σε 
ελεύθερη κυκλοφορία, η τυπική μη 
συμμόρφωση με τη νομοθεσία αυτή 
μπορεί να παρέχει στις αρχές των κρατών 
μελών επαρκείς λόγους να πιστεύουν ότι 
το προϊόν μπορεί να παρουσιάζει κίνδυνο 
σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

Or. de 
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Αιτιολόγηση 

Η απόφαση εάν ένα προϊόν εγκυμονεί κινδύνους έγκειται στην αρμοδιότητα των αρχών 
εποπτείας της αγοράς. 

 

Τροπολογία  301 
Pablo Arias Echeverría 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Όσον αφορά ένα προϊόν που πρέπει να 
είναι σύμφωνο με την εναρμονιστική 
νομοθεσία της Ένωσης όταν τίθεται σε 
ελεύθερη κυκλοφορία, η τυπική μη 
συμμόρφωση με τη νομοθεσία αυτή 
παρέχει στις αρχές των κρατών μελών 
επαρκείς λόγους να πιστεύουν ότι το 
προϊόν μπορεί να παρουσιάζει κίνδυνο σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

Όσον αφορά ένα προϊόν που πρέπει να 
είναι σύμφωνο με την νομοθεσία της 
Ένωσης όταν τίθεται σε ελεύθερη 
κυκλοφορία, η τυπική μη συμμόρφωση με 
τη νομοθεσία αυτή παρέχει στις αρχές των 
κρατών μελών επαρκείς λόγους να 
πιστεύουν ότι το προϊόν μπορεί να 
παρουσιάζει κίνδυνο σε οποιαδήποτε από 
τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

Or. es 

Αιτιολόγηση 

Με τον κανονισμό για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων οι τυπικές απαιτήσεις για 
τα μη εναρμονισμένα προϊόντα είναι παρόμοιες με τις απαιτήσεις των εναρμονισμένων 
προϊόντων: ο εισαγωγέας αναλαμβάνει τη δέσμευση να ταυτοποιείται, να παρέχει την τεχνική 
τεκμηρίωση, να ελέγχει την ταυτοποίηση του κατασκευαστή και το προϊόν πρέπει να 
συνοδεύεται από τις κατάλληλες οδηγίες και προειδοποιήσεις. Η απουσία ορισμένων από αυτές 
τις απαιτήσεις θα μπορούσε να αποτελεί τυπική μη συμμόρφωση, συνεπώς προτείνεται τα εν 
λόγω προϊόντα να έχουν την ίδια μεταχείριση με τη μεταχείριση των εναρμονισμένων 
προϊόντων. 

 

Τροπολογία  302 
Constance Le Grip 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο β α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) το προϊόν ή οποιαδήποτε μορφή 
παρουσίασης του προϊόντος φέρει χωρίς 
άδεια ένα εμπορικό σήμα ταυτόσημο ή 
ομοειδές με το εμπορικό σήμα που έχει 
καταχωρηθεί για το εν λόγω προϊόν, με 
αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η 
διασφάλιση της γνησιότητας ή της 
προέλευσής του· 

Or. fr 

Τροπολογία  303 
Sirpa Pietikäinen 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο β β (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β β) το προϊόν ή κάθε παρουσίαση 
προϊόντος που φέρει χωρίς 
εξουσιοδότηση εμπορικό σήμα 
πανομοιότυπο ή παρεμφερές με 
κατατεθέν εμπορικό σήμα για το προϊόν 
αυτό, μην επιτρέποντας έτσι τη 
διασφάλιση της αυθεντικότητας ή της 
προέλευσης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  304 
Jürgen Creutzmann 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Όταν τα προϊόντα δεν προορίζονται 
να διατεθούν για πρώτη φορά στην αγορά 
του κράτους μέλους στο οποίο έχουν τεθεί 
σε ελεύθερη κυκλοφορία, η γλώσσα στην 



 

PE516.934v02-00 146/196 AM\1002709EL.doc 

EL 

οποία συντάσσονται οι πληροφορίες που 
αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) 
της παραγράφου 3 δεν παρέχει στις αρχές 
που είναι αρμόδιες για τους ελέγχους στα 
εξωτερικά σύνορα επαρκείς λόγους να 
πιστεύουν ότι το προϊόν μπορεί να 
παρουσιάζει κίνδυνο. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τα μικρά αντικείμενα (π.χ. καλλυντικά) επανασημαίνονται συχνά μετά τη θέση τους σε ελεύθερη 
κυκλοφορία και πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά. Οι τελωνειακές αρχές έχουν μερικές 
φορές αναστείλει εσφαλμένα την κυκλοφορία των προϊόντων αυτών, επειδή δεν είχαν 
επισημανθεί στις εθνικές γλώσσες τους. Η παρανόηση αυτή θα πρέπει να αποφεύγεται. 
Εντούτοις, εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση των εισαγωγέων και των διανομέων να 
ελέγχουν ότι οι οδηγίες και οι πληροφορίες ασφάλειας έχουν συνταχθεί στη γλώσσα του κράτους 
μέλους στο οποίο πρόκειται να διαθέσουν τα προϊόντα. 

 

Τροπολογία  305 
Christel Schaldemose 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 β (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3β. Τα διορθωτικά μέτρα που 
λαμβάνονται από τις αρχές εποπτείας της 
αγοράς πρέπει να είναι ανάλογα με τη 
σοβαρότητα της μη συμμόρφωσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  306 
Pablo Arias Echeverría 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 14 – παράγραφος 5 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Σε περίπτωση ευαλλοίωτων προϊόντων, 
οι αρχές που είναι αρμόδιες για τους 
ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα 
φροντίζουν, στο μέτρο του δυνατού, ώστε 
οι απαιτήσεις που ενδεχομένως επιβάλλουν 
για τις συνθήκες αποθήκευσης των 
προϊόντων ή στάθμευσης των μεταφορικών 
μέσων που χρησιμοποιούνται για τη 
μεταφορά να μην είναι ασύμβατες με τη 
συντήρηση των εν λόγω προϊόντων. 

5. Σε περίπτωση ευαλλοίωτων προϊόντων, 
οι αρχές που είναι αρμόδιες για τους 
ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα 
διευκολύνουν, στο μέτρο του δυνατού, τις 
απαιτήσεις που ενδεχομένως επιβάλλουν 
για τις συνθήκες αποθήκευσης των 
προϊόντων ή στάθμευσης των μεταφορικών 
μέσων που χρησιμοποιούνται για τη 
μεταφορά ώστε να μην είναι ασύμβατες με 
τη συντήρηση των εν λόγω προϊόντων. 

Or. es 

Αιτιολόγηση 

Στα τελωνειακά φυλάκια οι οικονομικοί φορείς έχουν τη δυνατότητα να μεριμνούν με δικά τους 
μέσα ώστε τα ευπαθή προϊόντα να αποθηκεύονται και να διατηρούνται με κατάλληλο τρόπο, 
στους χώρους που διατίθενται για τον σκοπό αυτόν. Οι αρχές που είναι αρμόδιες για τους 
ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα μπορούν να διευκολύνουν τη διαδικασία, όχι όμως και να 
μεριμνούν για αυτήν. 

 

Τροπολογία  307 
Anja Weisgerber, Markus Ferber 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Αν οι αρχές εποπτείας της αγοράς 
καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι ένα 
προϊόν του οποίου η θέση σε ελεύθερη 
κυκλοφορία είχε ανασταλεί λόγω τυπικής 
μη συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 
14 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο στην 
πραγματικότητα δεν παρουσιάζει κίνδυνο, 
ο οικονομικός φορέας διορθώνει παρ’ όλα 
αυτά την τυπική μη συμμόρφωση, πριν 
τεθεί το προϊόν σε ελεύθερη κυκλοφορία. 

2. Αν οι αρχές εποπτείας της αγοράς 
καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι ένα 
προϊόν του οποίου η θέση σε ελεύθερη 
κυκλοφορία είχε ανασταλεί λόγω τυπικής 
μη συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 
14 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο στην 
πραγματικότητα δεν παρουσιάζει κίνδυνο, 
η αρχή εποπτείας της αγοράς οφείλει 
σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας να λάβει μέτρα για την 
ποινική αντιμετώπιση της μη 
συμμόρφωσης πριν τεθεί το προϊόν σε 
ελεύθερη κυκλοφορία. 
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Or. de 

Αιτιολόγηση 

Οι αρχές εποπτείας της αγοράς πρέπει να είναι σε θέση να επιβάλλουν ποινές για μικρότερες 
παραβιάσεις. 

 

Τροπολογία  308 
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της 
εναρμονιστικής νομοθεσίας της Ένωσης 
που ισχύουν για το προϊόν κατά τη θέση 
του σε ελεύθερη κυκλοφορία και αφορούν 
τον πιθανό κίνδυνο υπό εξέταση, 
λαμβανομένων πλήρως υπόψη των 
εκθέσεων δοκιμών ή των πιστοποιητικών 
που βεβαιώνουν τη συμμόρφωση και έχουν 
εκδοθεί από οργανισμό αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, αποτελεί τεκμήριο από την 
πλευρά των αρχών εποπτείας της αγοράς 
ότι το προϊόν δεν παρουσιάζει κίνδυνο. 
Ωστόσο, αυτό δεν εμποδίζει τις εν λόγω 
αρχές να δίνουν οδηγίες στις αρχές που 
είναι αρμόδιες για τους ελέγχους στα 
εξωτερικά σύνορα να μην θέτουν το 
προϊόν σε ελεύθερη κυκλοφορία όταν 
υπάρχουν στοιχεία ότι, παρά τη 
συμμόρφωσή του, στην πραγματικότητα 
το προϊόν παρουσιάζει κίνδυνο. 

3. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της 
εναρμονιστικής νομοθεσίας της Ένωσης 
που ισχύουν για το προϊόν κατά τη θέση 
του σε ελεύθερη κυκλοφορία και αφορούν 
τον πιθανό κίνδυνο υπό εξέταση, 
λαμβανομένων πλήρως υπόψη των 
εκθέσεων δοκιμών ή των πιστοποιητικών 
που βεβαιώνουν τη συμμόρφωση και έχουν 
εκδοθεί από οργανισμό αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, αποτελεί τεκμήριο από την 
πλευρά των αρχών εποπτείας της αγοράς 
ότι το προϊόν δεν παρουσιάζει κίνδυνο. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Δεν ενδείκνυται να έχουν οι αρχές ελέγχου των συνόρων τη δυνατότητα να ανατρέπουν το 
τεκμήριο ότι το προϊόν δεν παρουσιάζει κανένα κίνδυνο, κυρίως επειδή δεν είναι σαφές υπό 
ποιες συνθήκες θα μπορούσε αυτό να γίνει. Μια τέτοια πρόβλεψη θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
νομική αβεβαιότητα και κατάχρηση. 
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Τροπολογία  309 
Pablo Arias Echeverría 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της 
εναρμονιστικής νομοθεσίας της Ένωσης 
που ισχύουν για το προϊόν κατά τη θέση 
του σε ελεύθερη κυκλοφορία και αφορούν 
τον πιθανό κίνδυνο υπό εξέταση, 
λαμβανομένων πλήρως υπόψη των 
εκθέσεων δοκιμών ή των πιστοποιητικών 
που βεβαιώνουν τη συμμόρφωση και έχουν 
εκδοθεί από οργανισμό αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, αποτελεί τεκμήριο από την 
πλευρά των αρχών εποπτείας της αγοράς 
ότι το προϊόν δεν παρουσιάζει κίνδυνο. 
Ωστόσο, αυτό δεν εμποδίζει τις εν λόγω 
αρχές να δίνουν οδηγίες στις αρχές που 
είναι αρμόδιες για τους ελέγχους στα 
εξωτερικά σύνορα να μην θέτουν το 
προϊόν σε ελεύθερη κυκλοφορία όταν 
υπάρχουν στοιχεία ότι, παρά τη 
συμμόρφωσή του, στην πραγματικότητα το 
προϊόν παρουσιάζει κίνδυνο. 

3. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της 
εναρμονιστικής νομοθεσίας της Ένωσης 
που ισχύουν για το προϊόν κατά τη θέση 
του σε ελεύθερη κυκλοφορία και αφορούν 
τον πιθανό κίνδυνο υπό εξέταση, 
λαμβανομένων υπόψη των εκθέσεων 
δοκιμών ή των πιστοποιητικών που 
βεβαιώνουν τη συμμόρφωση και έχουν 
εκδοθεί από οργανισμό αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, αποτελεί τεκμήριο από την 
πλευρά των αρχών εποπτείας της αγοράς 
ότι το προϊόν δεν παρουσιάζει κίνδυνο. 
Ωστόσο, αυτό δεν εμποδίζει τις εν λόγω 
αρχές να δίνουν οδηγίες στις αρχές που 
είναι αρμόδιες για τους ελέγχους στα 
εξωτερικά σύνορα να μην θέτουν το 
προϊόν σε ελεύθερη κυκλοφορία όταν 
υπάρχουν στοιχεία ότι, παρά τη 
συμμόρφωσή του, στην πραγματικότητα το 
προϊόν παρουσιάζει κίνδυνο. 

Or. es 

Αιτιολόγηση 

Η λέξη «πλήρως» σημαίνει «εντελώς» ή «απολύτως» και στην περίπτωση αυτή μπορεί να 
δημιουργήσει σύγχυση. Θεωρείται σαφέστερη η διατύπωση εάν διαγραφεί η λέξη, αφού σε κάθε 
περίπτωση λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των εκθέσεων ή των πιστοποιήσεων και όχι ένα μέρος 
αυτών. 

 

Τροπολογία  310 
Wim van de Camp 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 16 – παράγραφος 6 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς μπορούν 
να επιβάλλουν τέλη που καλύπτουν εξ 
ολοκλήρου ή εν μέρει το κόστος των 
δραστηριοτήτων τους, 
συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών που 
διενεργούνται για την εκτίμηση 
επικινδυνότητας, όταν λαμβάνουν μέτρα 
σύμφωνα με την παράγραφο 1. 

6. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς ζητούν 
από τους υπεργολάβους να χρεώνουν 
απευθείας το κόστος των υπηρεσιών τους 
στον σχετικό οικονομικό φορέα, εκτός 
εάν η αρχή εποπτείας της αγοράς θεωρεί 
ότι το μέτρο αυτό είναι δυσανάλογο, όταν 
λαμβάνουν μέτρα σύμφωνα με την 
παράγραφο 1. Οι αρχές εποπτείας της 
αγοράς μπορούν να επιβάλλουν τέλη που 
καλύπτουν εξ ολοκλήρου ή εν μέρει το 
κόστος των δραστηριοτήτων τους, 
συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών που 
διενεργούνται για την εκτίμηση 
επικινδυνότητας, καθώς και τις εργασίες 
που έχουν εκτελεσθεί. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Δυνάμει του άρθρου 10 της παρούσας πρότασης κανονισμού, οι αρχές εποπτείας της αγοράς 
δύνανται να χρεώνουν στον σχετικό οικονομικό φορέα το κόστος της καταστροφής ή της 
αχρήστευσης κατ’ άλλον τρόπο ενός προϊόντος που παρουσιάζει κίνδυνο. Δεν είναι μόνο η 
καταστροφή του προϊόντος που είναι δαπανηρή αλλά και οι εργαστηριακές δοκιμές, όπως 
επισημαίνεται από την Επιτροπή στο πολυετές σχέδιο δράσης της. Ως εκ τούτου, συνάδει με το 
άρθρο 10 η πρόβλεψη να επωμίζεται ο οικονομικός φορέας που διαθέτει ένα μη ασφαλές 
προϊόν στην αγορά το κόστος των δοκιμών αυτών. 

 

Τροπολογία  311 
Matteo Salvini 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 16 – παράγραφος 6 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς μπορούν 
να επιβάλλουν τέλη που καλύπτουν εξ 
ολοκλήρου ή εν μέρει το κόστος των 
δραστηριοτήτων τους, 
συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών που 
διενεργούνται για την εκτίμηση 

6. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς ζητούν 
από τους υπεργολάβους να χρεώνουν 
απευθείας το κόστος των υπηρεσιών τους 
στον σχετικό οικονομικό φορέα, εκτός 
εάν η αρχή εποπτείας της αγοράς θεωρεί 
ότι το μέτρο αυτό είναι δυσανάλογο, όταν 
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επικινδυνότητας, όταν λαμβάνουν μέτρα 
σύμφωνα με την παράγραφο 1. 

λαμβάνουν μέτρα σύμφωνα με την 
παράγραφο 1. Οι αρχές εποπτείας της 
αγοράς μπορούν να επιβάλλουν τέλη που 
καλύπτουν εξ ολοκλήρου ή εν μέρει το 
κόστος των δραστηριοτήτων τους, 
συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών που 
διενεργούνται για την εκτίμηση 
επικινδυνότητας, καθώς και τις εργασίες 
που έχουν εκτελεσθεί. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Δυνάμει του άρθρου 10 της παρούσας πρότασης κανονισμού, οι αρχές εποπτείας της αγοράς 
δύνανται να χρεώνουν τον σχετικό οικονομικό φορέα για το κόστος της καταστροφής ή της 
αχρήστευσης κατ’ άλλον τρόπο ενός προϊόντος που παρουσιάζει κίνδυνο. Δεν είναι μόνο η 
καταστροφή του προϊόντος που είναι δαπανηρή αλλά και οι εργαστηριακές δοκιμές, όπως 
επισημαίνεται από την Επιτροπή στο πολυετές σχέδιο δράσης της. Ως εκ τούτου, συνάδει με το 
άρθρο 10 η πρόβλεψη να επωμίζεται ο οικονομικός φορέας που διαθέτει ένα μη ασφαλές 
προϊόν στην αγορά το κόστος των δοκιμών αυτών. 

 

Τροπολογία  312 
Heide Rühle 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 16 – παράγραφος 6 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς μπορούν 
να επιβάλλουν τέλη που καλύπτουν εξ 
ολοκλήρου ή εν μέρει το κόστος των 
δραστηριοτήτων τους, 
συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών που 
διενεργούνται για την εκτίμηση 
επικινδυνότητας, όταν λαμβάνουν μέτρα 
σύμφωνα με την παράγραφο 1. 

6. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς 
επιβάλλουν τέλη στους οικονομικούς 
φορείς που δηλώνουν για θέση σε 
ελεύθερη κυκλοφορία τα μη 
συμμορφούμενα προϊόντα και τα 
προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο, τα 
οποία καλύπτουν εξ ολοκλήρου ή εν μέρει 
το κόστος των δραστηριοτήτων τους, 
συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών που 
διενεργούνται για την εκτίμηση 
επικινδυνότητας, όταν λαμβάνουν μέτρα 
σύμφωνα με τις παραγράφους 1. 

Or. en 
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Τροπολογία  313 
Franz Obermayr 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 16 – παράγραφος 6 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς μπορούν 
να επιβάλλουν τέλη που καλύπτουν εξ 
ολοκλήρου ή εν μέρει το κόστος των 
δραστηριοτήτων τους, 
συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών που 
διενεργούνται για την εκτίμηση 
επικινδυνότητας, όταν λαμβάνουν μέτρα 
σύμφωνα με την παράγραφο 1. 

6. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς μπορούν 
να επιβάλλουν τέλη που καλύπτουν εξ 
ολοκλήρου ή εν μέρει το κόστος των 
δραστηριοτήτων τους, 
συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών που 
διενεργούνται για την εκτίμηση 
επικινδυνότητας, όταν λαμβάνουν μέτρα 
σύμφωνα με την παράγραφο 1. Επιπλέον, 
υπεργολάβοι που έχει διορίσει η αρχή 
εποπτείας της αγοράς για την 
καταστροφή ή τον έλεγχο των προϊόντων, 
μπορούν να επιβάλλουν τέλη που 
καλύπτουν εξ ολοκλήρου ή εν μέρει το 
κόστος των δραστηριοτήτων τους. Τα 
τέλη επιβαρύνουν άμεσα τον 
κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα που 
ελέγχεται. 

Or. de 

 

Τροπολογία  314 
Ashley Fox 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 17 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 17 διαγράφεται 

Προσωπικές εισαγωγές  

1. Όταν ένα προϊόν εισέρχεται στην 
Ένωση συνοδευόμενο από φυσικό 
πρόσωπο, και στη φυσική κατοχή του 
προσώπου αυτού, φαίνεται εύλογα ότι 
προορίζεται για προσωπική χρήση από το 
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εν λόγω πρόσωπο, η θέση του σε 
ελεύθερη κυκλοφορία δεν αναστέλλεται 
σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 3, 
εκτός αν η χρήση του προϊόντος μπορεί 
να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή και την υγεία 
των προσώπων, των ζώων ή των φυτών. 

2. Ένα προϊόν θεωρείται ότι προορίζονται 
για την προσωπική χρήση φυσικού 
προσώπου το οποίο το εισάγει στην 
Ένωση, εφόσον έχει ευκαιριακό 
χαρακτήρα και προορίζεται αποκλειστικά 
για χρήση από τον εν λόγω πρόσωπο ή 
την οικογένειά του και δεν υπάρχει καμία 
ένδειξη, λόγω του είδους ή της ποσότητάς 
του, ότι παρουσιάζει εμπορικό 
ενδιαφέρον. 

 

Or. en 

 

Τροπολογία  315 
Pablo Arias Echeverría 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Εντός 60 ημερών από την ημερομηνία 
κοινοποίησης από την Επιτροπή στα κράτη 
μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 20 
παράγραφος 4, τυχόν απόρριψης της θέσης 
σε ελεύθερη κυκλοφορία ενός προϊόντος 
από το κράτος μέλος που υπέβαλε την 
αρχική κοινοποίηση, ένα κράτος μέλος 
δύναται να διατυπώσει αντιρρήσεις για την 
εν λόγω απόρριψη αν αυτή αφορά προϊόν 
που υπόκειται στην εναρμονιστική 
νομοθεσία της Ένωσης. Το κράτος μέλος 
οφείλει να αναφέρει τους λόγους των 
αντιρρήσεών του, να προσδιορίζει 
οποιαδήποτε διαφορά στην εκτίμηση 
σχετικά με τον κίνδυνο που παρουσιάζει το 
προϊόν και να αναφέρει τυχόν ειδικές 
περιστάσεις και πρόσθετες πληροφορίες 
που αφορούν το οικείο προϊόν. 

1. Εντός 15 ημερών από την ημερομηνία 
κοινοποίησης από την Επιτροπή στα κράτη 
μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 20 
παράγραφος 4, τυχόν απόρριψης της θέσης 
σε ελεύθερη κυκλοφορία ενός προϊόντος 
από το κράτος μέλος που υπέβαλε την 
αρχική κοινοποίηση, ένα κράτος μέλος 
δύναται να διατυπώσει αντιρρήσεις για την 
εν λόγω απόρριψη αν αυτή αφορά προϊόν 
που υπόκειται στην εναρμονιστική 
νομοθεσία της Ένωσης. Το κράτος μέλος 
οφείλει να αναφέρει τους λόγους των 
αντιρρήσεών του, να προσδιορίζει 
οποιαδήποτε διαφορά στην εκτίμηση 
σχετικά με τον κίνδυνο που παρουσιάζει το 
προϊόν και να αναφέρει τυχόν ειδικές 
περιστάσεις και πρόσθετες πληροφορίες 
που αφορούν το οικείο προϊόν. 
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Or. es 

Αιτιολόγηση 

Η προθεσμία των 60 ημερών για την προβολή αντιρρήσεων σχετικά με τη λήψη κάποιου μέτρου 
είναι πολύ μεγάλη ή επιζήμια για τους οικονομικούς φορείς. Μέσα σε αυτό το χρονικό 
διάστημα, πέραν του διαστήματος που χρειάζεται η Επιτροπή για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος, οι αρχές εποπτείας θα μπορούσαν να λάβουν μέτρα που θα περιορίζουν την 
εμπορία του προϊόντος ως μέτρο προφύλαξης ή θα μπορούσαν να είχαν ήδη αρνηθεί την 
εισαγωγή του προκειμένου να επιστρέψει στη χώρα προέλευσής του. Με τις πληροφορίες που 
παρέχει το κράτος μέλος κοινοποίησης, μαζί με την κοινοποίηση –δηλαδή την έκθεση δοκιμών, 
την αιτιολόγηση του μέτρου και την εκτίμηση του κινδύνου– αρκεί ένα σύντομο χρονικό 
διάστημα για να καθοριστεί κατά πόσον το μέτρο είναι κατάλληλο ή όχι, και ως εκ τούτου δεν 
χρειάζεται μια αναμονή διάρκειας 60 ημερών. 

 

Τροπολογία  316 
Pablo Arias Echeverría 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Όταν προβάλλονται αντιρρήσεις από ένα 
κράτος μέλος σύμφωνα με την παράγραφο 
1 ή η Επιτροπή θεωρεί ότι η απόρριψη 
μπορεί να αντιβαίνει στη νομοθεσία της 
Ένωσης, η Επιτροπή πραγματοποιεί 
αμέσως διαβουλεύσεις με τον(τους) 
σχετικό(-ούς) οικονομικό(-ούς) φορέα(-
είς) και αξιολογεί την άρνηση, 
λαμβάνοντας υπόψη όλα τα διαθέσιμα 
επιστημονικά ή τεχνικά στοιχεία. 

3. Όταν προβάλλονται αντιρρήσεις από ένα 
κράτος μέλος σύμφωνα με την παράγραφο 
1 ή η Επιτροπή θεωρεί ότι η απόρριψη 
μπορεί να αντιβαίνει στη νομοθεσία της 
Ένωσης, η Επιτροπή πραγματοποιεί 
αμέσως διαβουλεύσεις με το κοινοποιούν 
κράτος μέλος, τον(τους) σχετικό(-ούς) 
οικονομικό(-ούς) φορέα(-είς) και 
προβαίνει σε αξιολόγηση, εντός μέγιστης 
προθεσμίας 60 ημερών, λαμβάνοντας 
υπόψη όλα τα διαθέσιμα επιστημονικά ή 
τεχνικά στοιχεία. 

Or. es 

Αιτιολόγηση 

Για να μην προκαλείται ζημία στους οικονομικούς φορείς, προτείνεται η δημιουργία δύο 
προθεσμιών: μία σύντομη, διάρκειας 15 ημερών για προβολή αντιρρήσεων, και η διατήρηση 
των 60 ημερών για την αντιμετώπιση του προβλήματος από την Επιτροπή. Είναι σημαντική η 
διενέργεια διαβουλεύσεων με το κράτος μέλος που εξέδωσε την κοινοποίηση, καθώς το εν λόγω 
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κράτος διαθέτει όλα τα στοιχεία που οδήγησαν στη λήψη του μέτρου. 

 

Τροπολογία  317 
Pablo Arias Echeverría 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Κάθε φορά που η Επιτροπή ή ένα 
κράτος μέλος προβάλλει αντίρρηση εντός 
15 ημερών σύμφωνα με την παράγραφο 1, 
η Επιτροπή την κοινοποιεί σε όλα τα 
κράτη μέλη μέσω των σημείων επαφής 
RAPEX. 

Or. es 

Αιτιολόγηση 

Είναι σημαντικό οι αρχές εποπτείας της αγοράς να γνωρίζουν εάν έχει αμφισβητηθεί ένα μέτρο 
που έχει ληφθεί έναντι ενός φερόμενου ως επικίνδυνου προϊόντος και έχει κοινοποιηθεί μέσω 
του RAPEX. 

 

Τροπολογία  318 
Heide Rühle 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή εφαρμόζει το σύστημα 
ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών 
(RAPEX). Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν 
το RAPEX για την ανταλλαγή 
πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα που 
παρουσιάζουν κίνδυνο σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό. 

1. Η Επιτροπή εφαρμόζει το σύστημα 
ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών 
(RAPEX). Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν 
το RAPEX για την ανταλλαγή 
πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα που 
παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο για την 
υγεία και την ασφάλεια των 
καταναλωτών σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό. 
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Or. en 

 

Τροπολογία  319 
Ashley Fox 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή εφαρμόζει το σύστημα 
ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών 
(RAPEX). Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν 
το RAPEX για την ανταλλαγή 
πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα που 
παρουσιάζουν κίνδυνο σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό. 

1. Η Επιτροπή εφαρμόζει το σύστημα 
ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών 
(RAPEX). Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν 
το RAPEX για την ανταλλαγή 
πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα που 
παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο σύμφωνα 
με τον παρόντα κανονισμό. 

Or. en 

 

Τροπολογία  320 
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή εφαρμόζει το σύστημα 
ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών 
(RAPEX). Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν 
το RAPEX για την ανταλλαγή 
πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα που 
παρουσιάζουν κίνδυνο σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό. 

1. Η Επιτροπή εφαρμόζει το σύστημα 
ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών 
(RAPEX). Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν 
το RAPEX για την ανταλλαγή 
πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα που 
παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο σύμφωνα 
με τον παρόντα κανονισμό. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του RAPEX, το πεδίο εφαρμογής του θα πρέπει να 
περιορίζεται σε προϊόντα που παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο, ενώ ο χειρισμός των υπολοίπων 
θα πρέπει να γίνεται μέσω του ICSMS. Αυτό θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να ανταποκρίνονται με 
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αποδοτικότερο τρόπο στις κοινοποιήσεις, προβαίνοντας στη διάκριση μεταξύ επικίνδυνων 
προϊόντων και προϊόντων που είναι απλώς μη συμμορφούμενα ή παρουσιάζουν περιορισμένους 
κινδύνους και δεν απαιτούν επομένως την ανάληψη επείγουσας δράσης για τη διασφάλιση της 
ασφάλειας των καταναλωτών. Η ισχύουσα διάταξη θα μπορούσε να επιβαρύνει το RAPEX και 
να ενέχει απειλή για την αποτελεσματικότητά του. 

 

Τροπολογία  321 
Anja Weisgerber, Markus Ferber 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή εφαρμόζει το σύστημα 
ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών 
(RAPEX). Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν 
το RAPEX για την ανταλλαγή 
πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα που 
παρουσιάζουν κίνδυνο σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό. 

1. Η Επιτροπή εφαρμόζει το σύστημα 
ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών 
(RAPEX). Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν 
το RAPEX για την ανταλλαγή 
πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα που 
παρουσιάζουν σημαντικό κίνδυνο 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Το RAPEX πρέπει να χρησιμοποιείται μόνον όταν το αντίστοιχο προϊόν ενέχει σοβαρό κίνδυνο. 
Για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις πρέπει να χρησιμοποιείται το ICSMS, ώστε να περιορίζεται 
η πλημμύρα δεδομένων. Με την υπερβολική εισροή κοινοποιήσεων του RAPEX μπορεί επίσης 
να δημιουργηθεί η εσφαλμένη εντύπωση ότι στην Ευρώπη παράγονται υπερβολικά πολλά 
ελαττωματικά προϊόντα. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να είναι επιβλαβές για την εικόνα των 
ευρωπαϊκών εταιρειών. 

 

Τροπολογία  322 
Josef Weidenholzer 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 19 – παράγραφος 4 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η συμμετοχή στο RAPEX είναι ανοικτή 
στις υποψήφιες χώρες, τις τρίτες χώρες ή 
τους διεθνείς οργανισμούς στο πλαίσιο και 

4. Η συμμετοχή στο RAPEX είναι ανοικτή 
στις υποψήφιες χώρες, τις τρίτες χώρες ή 
τους διεθνείς οργανισμούς στο πλαίσιο και 
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σύμφωνα με συμφωνίες μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εν λόγω 
χωρών ή οργανισμών. Οι συμφωνίες αυτές 
βασίζονται στην αμοιβαιότητα και 
περιλαμβάνουν διατάξεις σχετικά με την 
εμπιστευτικότητα αντίστοιχες με τις 
ισχύουσες στην Ένωση. 

σύμφωνα με συμφωνίες μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εν λόγω 
χωρών ή οργανισμών. Οι συμφωνίες αυτές 
βασίζονται στην αμοιβαιότητα και 
περιλαμβάνουν διατάξεις σχετικά με την 
εμπιστευτικότητα και την προστασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
αντίστοιχες με τις ισχύουσες στην Ένωση. 

Or. de 

 

Τροπολογία  323 
Sirpa Pietikäinen 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 19 – παράγραφος 4 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η συμμετοχή στο RAPEX είναι ανοικτή 
στις υποψήφιες χώρες, τις τρίτες χώρες ή 
τους διεθνείς οργανισμούς στο πλαίσιο και 
σύμφωνα με συμφωνίες μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εν λόγω 
χωρών ή οργανισμών. Οι συμφωνίες αυτές 
βασίζονται στην αμοιβαιότητα και 
περιλαμβάνουν διατάξεις σχετικά με την 
εμπιστευτικότητα αντίστοιχες με τις 
ισχύουσες στην Ένωση. 

4. Η συμμετοχή στο RAPEX είναι ανοικτή 
στις υποψήφιες χώρες, τις τρίτες χώρες ή 
τους διεθνείς οργανισμούς στο πλαίσιο και 
σύμφωνα με συμφωνίες μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εν λόγω 
χωρών ή οργανισμών. Οι συμφωνίες αυτές 
βασίζονται στην αμοιβαιότητα και 
περιλαμβάνουν διατάξεις σχετικά με την 
εμπιστευτικότητα αντίστοιχες με τις 
ισχύουσες στην Ένωση, καθώς και ειδικές 
διατάξεις για την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
όπως απαιτείται από το άρθρο 25 της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ και το άρθρο 9 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Πέραν των γενικών διατάξεων περί εμπιστευτικότητας, πρέπει να τηρούνται και οι ειδικές 
διατάξεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
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Τροπολογία  324 
Christel Schaldemose 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 19 – παράγραφος 4 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Η Επιτροπή δημοσιεύει εβδομαδιαία 
επισκόπηση των προϊόντων που 
παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο, όπως 
αναφέρονται από τις εθνικές αρχές. Η 
εβδομαδιαία επισκόπηση περιλαμβάνει 
μέτρα που λαμβάνονται από τις εθνικές 
αρχές, καθώς και μέτρα που λαμβάνονται 
αυτοβούλως από τους οικονομικούς 
φορείς. 

Or. en 

 

Τροπολογία  325 
Heide Rühle 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 20 – τίτλος 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Κοινοποίηση μέσω RAPEX των προϊόντα 
που παρουσιάζουν κίνδυνο 

Κοινοποίηση μέσω RAPEX των προϊόντων 
που παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο 

Or. en 

 

Τροπολογία  326 
Ashley Fox 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 20 – τίτλος 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Κοινοποίηση μέσω RAPEX των προϊόντα 
που παρουσιάζουν κίνδυνο 

Κοινοποίηση μέσω RAPEX των προϊόντων 
που παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο 
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Or. en 

 

Τροπολογία  327 
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 20 – τίτλος 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Κοινοποίηση μέσω RAPEX των προϊόντα 
που παρουσιάζουν κίνδυνο 

Κοινοποίηση μέσω RAPEX των προϊόντων 
που παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του RAPEX, το πεδίο εφαρμογής του θα πρέπει να 
περιορίζεται σε προϊόντα που παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο, ενώ ο χειρισμός των υπολοίπων 
θα πρέπει να γίνεται μέσω του ICSMS. Αυτό θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να ανταποκρίνονται με 
αποδοτικότερο τρόπο στις κοινοποιήσεις, προβαίνοντας στη διάκριση μεταξύ επικίνδυνων 
προϊόντων και προϊόντων που είναι απλώς μη συμμορφούμενα ή παρουσιάζουν περιορισμένους 
κινδύνους και δεν απαιτούν επομένως την ανάληψη επείγουσας δράσης για τη διασφάλιση της 
ασφάλειας των καταναλωτών. Η ισχύουσα διάταξη θα μπορούσε να επιβαρύνει το RAPEX και 
να ενέχει απειλή για την αποτελεσματικότητά του. 

 

Τροπολογία  328 
Heide Rühle 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) όλα τα διορθωτικά μέτρα που 
λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 3)· 

α) όλα τα διορθωτικά μέτρα που 
λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς· 

Or. en 
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Τροπολογία  329 
Norica Nicolai 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) όλα τα διορθωτικά μέτρα που 
λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 3)· 

α) όλα τα διορθωτικά μέτρα που 
λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς σύμφωνα με τα στοιχεία γ) και δ) 
του άρθρου 9 παράγραφος 4· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Περιορισμός της χρήσης του RAPEX μόνο για την κοινοποίηση των περιπτώσεων προϊόντων 
που παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο. 

 

Τροπολογία  330 
Pablo Arias Echeverría 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) τα μέτρα που λαμβάνονται σε 
περιπτώσεις μη τυπικής συμμόρφωσης 
που δεν έχουν διορθωθεί και ενδέχεται να 
παρουσιάσουν σοβαρό κίνδυνο (άρθρο 9 
παράγραφος 2)· 

Or. es 

Αιτιολόγηση 

Ο στόχος του RAPEX είναι η πρόληψη των κινδύνων, και ως εκ τούτου περιλαμβάνει τα μέτρα 
που λαμβάνονται έναντι των προϊόντων που ενδέχεται να παρουσιάσουν κίνδυνο. Θεωρείται ότι 
από αυτήν τη σειρά κοινοποιήσεων απουσιάζουν οι κοινοποιήσεις που εκδίδουν οι οικονομικοί 
φορείς σε σχέση με τα επικίνδυνα προϊόντα που έχουν ήδη διαθέσει στην αγορά. Η ισχύουσα 
οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (ΟΓΑΠ) απαιτεί την κοινοποίησή τους από το 
RAPEX, συνεπώς δεν υφίσταται λόγος για τον αποκλεισμό τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι 
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κοινοποιήσεις θα δημοσιεύονται στο διαδίκτυο, και θα μπορούν να τις συμβουλεύονται οι 
καταναλωτές και οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος. Είναι επίσης αναγκαία η κοινοποίηση των 
μέτρων που λαμβάνονται έναντι των τυπικών περιπτώσεων μη συμμόρφωσης που ενδέχεται να 
παρουσιάσουν σοβαρό κίνδυνο (έλλειψη προειδοποιήσεων ασφαλείας, εικονογραμμάτων 
κινδύνου, οδηγιών χρήσης κ.λπ.), εφόσον ο οικονομικός φορέας αρνηθεί να τακτοποιήσει την 
περίπτωση μη συμμόρφωσης. 

 

Τροπολογία  331 
Pablo Arias Echeverría 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β β (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β β) τα μέτρα που κοινοποιούν οι 
οικονομικοί φορείς στις αρχές εποπτείας 
της αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 8 
παράγραφος 9, το άρθρο 10 παράγραφος 
7 και το άρθρο 11 παράγραφος 5 του 
κανονισμού για την ασφάλεια των 
καταναλωτικών προϊόντων· 

Or. es 

 

Τροπολογία  332 
Heide Rühle 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) τα επιχειρήματα που προβάλλονται 
από τον σχετικό οικονομικό φορέα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  333 
Christel Schaldemose 
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Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στις 
περιπτώσεις που το σημείο επαφής 
RAPEX έχει λόγους να πιστεύει ότι οι 
επιπτώσεις του κινδύνου που παρουσιάζει 
ένα προϊόν δεν υπερβαίνουν τα όρια της 
επικράτειας του κράτους μέλους του. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  334 
Ashley Fox 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στις 
περιπτώσεις που το σημείο επαφής 
RAPEX έχει λόγους να πιστεύει ότι οι 
επιπτώσεις του κινδύνου που παρουσιάζει 
ένα προϊόν δεν υπερβαίνουν τα όρια της 
επικράτειας του κράτους μέλους του. 

Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στις 
περιπτώσεις που το σημείο επαφής 
RAPEX έχει λόγους να πιστεύει ότι οι 
επιπτώσεις του σοβαρού κινδύνου που 
παρουσιάζει ένα προϊόν δεν υπερβαίνουν 
τα όρια της επικράτειας του κράτους 
μέλους του. 

Or. en 

 

Τροπολογία  335 
Pablo Arias Echeverría 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) η φύση και το επίπεδο του κινδύνου, 
καθώς και σύνοψη των αποτελεσμάτων 
της εκτίμησης επικινδυνότητας· 

α) τα δεδομένα που απαιτούνται για την 
ταυτοποίηση του προϊόντος· 
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Or. es 

Αιτιολόγηση 

α) είναι αναγκαίο να παρασχεθεί η νομοθεσία που θα εφαρμόζεται για το προϊόν η οποία 
συνίσταται στην εκτίμηση ασφάλειας, καθώς και στην εκτίμηση επικινδυνότητας. 

 

Τροπολογία  336 
Pablo Arias Echeverría 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) η φύση της οποιασδήποτε περίπτωσης 
μη τήρησης της εναρμονιστικής 
νομοθεσίας της Ένωσης· 

β) η φύση και το επίπεδο του κινδύνου, 
καθώς και σύνοψη των αποτελεσμάτων 
της εκτίμησης ασφάλειας και της 
εκτίμησης επικινδυνότητας· 

Or. es 

Αιτιολόγηση 

β) δεν είναι σαφές ότι πρέπει να επισημανθούν οι περιπτώσεις μη τήρησης των μη 
εναρμονισμένων προϊόντων, οι οποίες θα πρέπει επίσης να κοινοποιούνται μέσω RAPEX. Ως 
εκ τούτου, προτείνεται η γενική αναφορά στη νομοθεσία της Ένωσης. 

 

Τροπολογία  337 
Josef Weidenholzer 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) τα δεδομένα που απαιτούνται για την 
ταυτοποίηση του προϊόντος· 

γ) τα δεδομένα που απαιτούνται για την 
ταυτοποίηση και την ιχνηλασιμότητα του 
προϊόντος· 

Or. de 
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Τροπολογία  338 
Pablo Arias Echeverría 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) τα δεδομένα που απαιτούνται για την 
ταυτοποίηση του προϊόντος· 

γ) η φύση της οποιασδήποτε περίπτωσης 
μη τήρησης της νομοθεσίας της Ένωσης· 

Or. es 

 

Τροπολογία  339 
Pablo Arias Echeverría 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) την καταγωγή και την αλυσίδα 
εφοδιασμού του προϊόντος· 

δ) τη φύση του μέτρου ή των 
διορθωτικών μέτρων και αν πρόκειται για 
εθελοντικά ή επιβεβλημένα μέτρα· 

Or. es 

 

Τροπολογία  340 
Pablo Arias Echeverría 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

στ) τη φύση του μέτρου ή των 
διορθωτικών μέτρων και αν πρόκειται για 
εθελοντικά, εγκεκριμένα ή επιβεβλημένα 
μέτρα· 

στ) την καταγωγή και την αλυσίδα 
εφοδιασμού του προϊόντος· 

Or. es 



 

PE516.934v02-00 166/196 AM\1002709EL.doc 

EL 

Αιτιολόγηση 

στ) τα μέτρα που λαμβάνονται έναντι ενός προϊόντος που παρουσιάζει κίνδυνο μπορούν να 
είναι υποχρεωτικά ή εθελοντικά, αλλά και στις δύο περιπτώσεις έχουν σίγουρα εγκριθεί και 
είναι απαραίτητα· ως εκ τούτου η επισήμανση του στοιχείου αυτού είναι περιττή. Όσον αφορά 
τον κατάλογο των δεδομένων που θα περιλαμβάνονται στο έντυπο, κρίνεται αναγκαίος ο 
καθορισμός μιας λογικής σειράς και για τον λόγο αυτόν προτείνονται αλλαγές. Έτσι, μεταξύ των 
δεδομένων που θα παρέχονται, το πρώτο θα πρέπει να αφορά τα δεδομένα ταυτοποίησης του 
προϊόντος, και στη συνέχεια θα πρέπει να αναφέρονται κατά σειρά τα δεδομένα 
επικινδυνότητας, η μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία, τα δεδομένα για το μέτρο που λαμβάνεται, 
η ημερομηνία έκδοσης, κ.λπ. 

 

Τροπολογία  341 
Christel Schaldemose 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 στ α) τον δικτυακό τόπο και στοιχεία 
εναλλακτικής επικοινωνίας για τους 
καταναλωτές· 

Or. en 

 

Τροπολογία  342 
Christel Schaldemose 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ β (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 στ β) κατά πόσον είναι γνωστό ότι 
πρόκειται για προϊόν 
παραποίησης/απομίμησης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  343 
Sirpa Pietikäinen 
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Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 20 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ζ α) κατά πόσον είναι γνωστό ότι 
πρόκειται για προϊόν 
παραποίησης/απομίμησης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  344 
Ashley Fox 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Όταν μια κοινοποίηση αφορά προϊόν 
που διαπιστώθηκε ότι δεν 
συμμορφώνεται με την εναρμονιστική 
νομοθεσία της Ένωσης, οι πληροφορίες 
που παρέχονται αναφέρουν επίσης κατά 
πόσον η έλλειψη συμμόρφωσης 
οφείλεται: 

διαγράφεται 

α) στη μη τήρηση των απαιτήσεων της 
ισχύουσας νομοθεσίας από το προϊόν· 

 

β) στις ελλείψεις στα εναρμονισμένα 
πρότυπα που αναφέρονται στην εν λόγω 
νομοθεσία τα οποία παρέχουν το 
τεκμήριο της συμμόρφωσης με τις εν 
λόγω απαιτήσεις. 

 

Όταν ένα μέτρο ή ένα διορθωτικό μέτρο 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 αφορά 
ένα προϊόν που έχει υποβληθεί σε 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης από 
κοινοποιημένο οργανισμό, οι αρχές 
εποπτείας της αγοράς διασφαλίζουν ότι ο 
σχετικός κοινοποιημένος οργανισμός 
ενημερώνεται για τα διορθωτικά μέτρα ή 
το μέτρο που λαμβάνονται(-εται). 
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Or. en 

 

Τροπολογία  345 
Heide Rühle 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 20 – παράγραφος 4 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Μετά την παραλαβή μιας κοινοποίησης, 
η Επιτροπή τη διαβιβάζει στα άλλα κράτη 
μέλη. Αν η κοινοποίηση δεν πληροί τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στις 
παραγράφους 1, 2 και 3, η Επιτροπή 
μπορεί να την αναστείλει. 

4. Μετά την παραλαβή μιας κοινοποίησης, 
η Επιτροπή τη διαβιβάζει χωρίς 
καθυστέρηση στον οικονομικό φορέα και 
στα άλλα κράτη μέλη. Αν η κοινοποίηση 
δεν πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στις παραγράφους 1, 2 και 3, η Επιτροπή 
μπορεί να την αναστείλει. 

Or. en 

 

Τροπολογία  346 
Ashley Fox 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 20 – παράγραφος 4 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Μετά την παραλαβή μιας κοινοποίησης, 
η Επιτροπή τη διαβιβάζει στα άλλα κράτη 
μέλη. Αν η κοινοποίηση δεν πληροί τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στις 
παραγράφους 1, 2 και 3, η Επιτροπή 
μπορεί να την αναστείλει. 

4. Μετά την παραλαβή μιας κοινοποίησης, 
η Επιτροπή τη διαβιβάζει στα άλλα κράτη 
μέλη. Αν η κοινοποίηση δεν πληροί τις 
διοικητικές απαιτήσεις που ορίζονται στις 
παραγράφους 1, 2 και 3, η Επιτροπή 
μπορεί να την αναστείλει. 

Or. en 

 

Τροπολογία  347 
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 20 – παράγραφος 4 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Μετά την παραλαβή μιας κοινοποίησης, 
η Επιτροπή τη διαβιβάζει στα άλλα κράτη 
μέλη. Αν η κοινοποίηση δεν πληροί τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στις 
παραγράφους 1, 2 και 3, η Επιτροπή 
μπορεί να την αναστείλει. 

4. Μετά την παραλαβή μιας κοινοποίησης, 
η Επιτροπή τη διαβιβάζει στον οικείο 
οικονομικό φορέα και στα άλλα κράτη 
μέλη. Αν η κοινοποίηση δεν πληροί τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στις 
παραγράφους 1, 2 και 3, η Επιτροπή 
μπορεί να την αναστείλει. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Οι οικείοι οικονομικοί φορείς πρέπει να ενημερώνονται τουλάχιστον ταυτόχρονα με τη 
δημοσίευση της κοινοποίησης στο RAPEX, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν και οι ίδιοι 
κατάλληλα μέτρα. 

 

Τροπολογία  348 
Pablo Arias Echeverría 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 20 – παράγραφος 5 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν αμέσως 
την Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα που 
λαμβάνονται μετά την παραλαβή μιας 
κοινοποίησης και παρέχουν κάθε 
συμπληρωματική πληροφορία, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αποτελεσμάτων τυχόν δοκιμών ή 
αναλύσεων που διενεργήθηκαν ή πιθανών 
διαφορετικών απόψεων. Η Επιτροπή 
διαβιβάζει αμέσως τις πληροφορίες αυτές 
στα άλλα κράτη μέλη. 

5. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν το 
ταχύτερο δυνατόν την Επιτροπή σχετικά 
με τα μέτρα που λαμβάνονται μετά την 
παραλαβή μιας κοινοποίησης και παρέχουν 
κάθε συμπληρωματική πληροφορία, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αποτελεσμάτων τυχόν δοκιμών ή 
αναλύσεων που διενεργήθηκαν ή πιθανών 
διαφορετικών απόψεων. Η Επιτροπή 
διαβιβάζει αμέσως τις πληροφορίες αυτές 
στα άλλα κράτη μέλη. 

Or. es 

Αιτιολόγηση 

Μετά την παραλαβή της κοινοποίησης, οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να ελέγχουν 
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εάν το εν λόγω προϊόν διατίθεται στην αγορά τους και να επικοινωνήσουν με τον οικονομικό 
φορέα, εάν είναι γνωστός. Αν εκείνη τη στιγμή ο φορέας δεν δεχτεί την ανάκληση, πρέπει να του 
δοθούν λίγες μέρες για να εκφράσει προφορικά τις απόψεις του, οπότε είναι πολύ δύσκολο να 
ενημερώσει «αμέσως» την Επιτροπή και ακόμα πιο δύσκολο να παρέχει τα αποτελέσματα 
δοκιμών κ.λπ. Θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για να μην διαστρεβλωθεί η ορθή χρήση 
της λέξης «αμέσως», που είναι πολύ σημαντική στον παρόντα κανονισμό. Από την άλλη πλευρά, 
για να υπάρξει απάντηση από τις αρχές εποπτείας της αγοράς, πρέπει να ληφθούν υπόψη, είτε οι 
προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα 11 και 18 ώστε τα κράτη μέλη και η Επιτροπή να 
έχουν τη δυνατότητα αντίδρασης ως προς τα κοινοποιηθέντα μέτρα, είτε η προθεσμία που 
δίνεται στους οικονομικούς φορείς σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 (τουλάχιστον 10 
ημέρες) για να γίνουν δεκτοί σε ακρόαση, αφού προηγουμένως τους έχει εκχωρηθεί και άλλη 
προθεσμία (επαρκές χρονικό διάστημα) σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3. 

 

Τροπολογία  349 
Heide Rühle 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 20 – παράγραφος 5 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5α. Παρέχεται η δυνατότητα 
επικαιροποίησης των πληροφοριών που 
σχετίζονται με ένα προϊόν που 
κοινοποιήθηκε στο σύστημα RAPEX. 

Or. en 

 

Τροπολογία  350 
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 20 – παράγραφος 5 β (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5β. Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, πρέπει να 
επικαιροποιούνται οι πληροφορίες ενός 
προϊόντος το οποίο δηλώθηκε στο 
RAPEX. 

Or. de 



 

AM\1002709EL.doc 171/196 PE516.934v02-00 

 EL 

Αιτιολόγηση 

Η επικαιροποίηση των πληροφοριών στο RAPEX για ένα δηλωθέν προϊόν πρέπει να είναι 
δυνατή, για παράδειγμα, όταν οι εν λόγω πληροφορίες είναι παρωχημένες. 

 

Τροπολογία  351 
Heide Rühle 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή διατηρεί σύστημα 
πληροφόρησης και επικοινωνίας για την 
εποπτεία της αγοράς (ICSMS) για τη 
συλλογή και τη δομημένη αποθήκευση 
πληροφοριών σχετικά με θέματα που 
αφορούν την εποπτεία της αγοράς, ιδίως 
τις ακόλουθες πληροφορίες: 

Η Επιτροπή διατηρεί σύστημα 
πληροφόρησης και επικοινωνίας για την 
εποπτεία της αγοράς (ICSMS) για τη 
συλλογή και τη δομημένη αποθήκευση 
πληροφοριών σχετικά με θέματα που 
αφορούν την εποπτεία της αγοράς. Τα 
κράτη μέλη συλλέγουν και εισάγουν στο 
ICSMS, ιδίως τις ακόλουθες 
πληροφορίες: 

Or. en 

 

Τροπολογία  352 
Heide Rühle 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Η Επιτροπή παρέχει μια λύση διεπαφής 
μέσω της οποίας το ICSMS μπορεί να 
συνδέεται με το RAPEX για την 
ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των 
συστημάτων αυτών, ανάλογα με την 
περίπτωση. 

Or. en 
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Τροπολογία  353 
Pablo Arias Echeverría 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) οποιασδήποτε περίπτωση μη τήρησης 
της εναρμονιστικής νομοθεσίας της 
Ένωσης εκτός των μέτρων ή διορθωτικών 
μέτρα που κοινοποιούνται στο πλαίσιο του 
RAPEX σύμφωνα με το άρθρο 20· 

ε) οποιασδήποτε περίπτωση μη τήρησης 
της νομοθεσίας της Ένωσης εκτός των 
μέτρων ή διορθωτικών μέτρα που 
κοινοποιούνται στο πλαίσιο του RAPEX 
σύμφωνα με το άρθρο 20· 

Or. es 

Αιτιολόγηση 

Θα πρέπει να καταγράφονται οι έλεγχοι όλων των προϊόντων, εναρμονισμένων και μη. 

 

Τροπολογία  354 
Pablo Arias Echeverría 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο στ 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

στ) κάθε αντίρρηση που διατυπώνεται 
από ένα κράτος μέλος σύμφωνα με το 
άρθρο 11 παράγραφος 1 ή το άρθρο 18 
παράγραφος 1 και τη συνέχεια που 
δόθηκε. 

διαγράφεται 

Or. es 

Αιτιολόγηση 

Κρίνεται σκόπιμο να αποφεύγεται η αλληλεπικάλυψη καθηκόντων. Οι αντιρρήσεις αποτελούν 
μέρος των κοινοποιήσεων από το RAPEX, όταν έχουν ληφθεί μέτρα, και σε αυτό το σύστημα 
πραγματοποιείται και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την κοινοποίηση. Δεν είναι αναγκαίο 
να συμπεριληφθεί η διαδικασία αυτή και στο σύστημα πληροφόρησης και επικοινωνίας για την 
εποπτεία της αγοράς (ICSMS). 



 

AM\1002709EL.doc 173/196 PE516.934v02-00 

 EL 

 

Τροπολογία  355 
Ashley Fox 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το ICSMS περιέχει αρχείο των 
παραπομπών στις κοινοποιήσεις μέτρων ή 
διορθωτικών μέτρων που 
πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του 
RAPEX σύμφωνα με το άρθρο 20. 

Το ICSMS περιέχει αρχείο των 
παραπομπών στις κοινοποιήσεις μέτρων ή 
διορθωτικών μέτρων που 
πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του 
RAPEX σύμφωνα με το άρθρο 20. Η 
Επιτροπή θα αναπτύξει μια διεπαφή 
μεταξύ του ICSMS και του RAPEX, η 
οποία θα διαβιβάζει αυτομάτως 
πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη 
σοβαρού κινδύνου στο σύστημα RAPEX. 

Or. en 

 

Τροπολογία  356 
Pablo Arias Echeverría 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 21 – παράγραφος 3 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς 
αναγνωρίζουν την ισχύ και χρησιμοποιούν 
εκθέσεις δοκιμών που συντάσσονται από ή 
για τους ομολόγους τους σε άλλα κράτη 
μέλη και εγγράφηκαν στο ICSMS. 

3. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς 
λαμβάνουν υπόψη, στο μέτρο του 
δυνατού, και χρησιμοποιούν εκθέσεις 
δοκιμών που συντάσσονται από ή για τους 
ομολόγους τους σε άλλα κράτη μέλη και 
εγγράφηκαν στο ICSMS. 

Or. es 

Αιτιολόγηση 

Πρόκειται για υπερβολική υποχρέωση. Η διάθεση εκθέσεων για ένα προϊόν και η χρήση τους 
έναντι του οικονομικού φορέα αποτελεί πλεονέκτημα. Ωστόσο, αν ο οικονομικός φορέας δεν τις 
αποδεχτεί, οι αρχές εποπτείας της αγοράς πρέπει να ξεκινήσουν από την αρχή τη λήψη 
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δειγμάτων από την αγορά. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη ότι τα προϊόντα που 
διατίθενται σε άλλη αγορά μπορεί να ανήκουν σε διαφορετική παρτίδα και να μην 
ανταποκρίνονται με τον ίδιο τρόπο στις δοκιμές. Επιπλέον, η συνεκτίμηση των εκθέσεων 
δοκιμών άλλων αρχών εποπτείας της αγοράς ορίζεται ήδη στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 9 
παράγραφος 1, σε γενικά πλαίσια, χωρίς να γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στις εκθέσεις που 
εισάγονται στο ICSMS. 

 

Τροπολογία  357 
Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Anna Hedh 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 21 α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 21α 
 Πανευρωπαϊκή βάση δεδομένων 

τραυματισμών 
 1. Πρέπει να συσταθεί πανευρωπαϊκή 

βάση δεδομένων τραυματισμών η οποία 
θα συντονίζεται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και η οποία θα καλύπτει όλους 
τους τύπους τραυματισμών, και ιδίως 
αυτούς που σχετίζονται με προϊόντα για 
οικιακή χρήση, καθώς και προϊόντα που 
χρησιμοποιούνται σε δραστηριότητες 
αναψυχής, μεταφοράς και εργασίας. 

 2. Οι αρμόδιες για την εποπτεία της 
αγοράς αρχές που θεσπίζονται από τα 
κράτη μέλη συμβάλλουν στη συγκρότηση 
της βάσης δεδομένων και παρέχουν στη 
βάση δεδομένων περιεκτικά δεδομένα 
περί τραυματισμών σύμφωνα με την 
ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία για την 
προστασία των δεδομένων. 

 3. Η Επιτροπή υποστηρίζει τον 
συντονισμό της συλλογής των δεδομένων 
από τα κράτη μέλη, καθώς και τη 
λειτουργία της βάσης δεδομένων. 

Or. en 
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Τροπολογία  358 
Josef Weidenholzer 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη μπορούν να 
ανταλλάσσουν εμπιστευτικές πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 
που ανταλλάσσονται μέσω του RAPEX, με 
ρυθμιστικές αρχές τρίτων χωρών ή διεθνείς 
οργανισμούς με τους οποίους η Επιτροπή 
και το κράτος μέλος ή η ομάδα των 
κρατών μελών έχουν συνάψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες εμπιστευτικότητας 
που βασίζονται στην αμοιβαιότητα. 

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη μπορούν να 
ανταλλάσσουν εμπιστευτικές πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 
που ανταλλάσσονται μέσω του RAPEX, με 
ρυθμιστικές αρχές τρίτων χωρών ή διεθνείς 
οργανισμούς με τους οποίους η Επιτροπή 
και το κράτος μέλος ή η ομάδα των 
κρατών μελών έχουν συνάψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες εμπιστευτικότητας 
που βασίζονται στην αμοιβαιότητα. Όταν 
η ανταλλαγή δεδομένων αφορά δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, πρέπει να 
εφαρμόζεται η οδηγία 95/46/ΕΚ. 

Or. de 

 

Τροπολογία  359 
Sirpa Pietikäinen 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη μπορούν να 
ανταλλάσσουν εμπιστευτικές πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 
που ανταλλάσσονται μέσω του RAPEX, με 
ρυθμιστικές αρχές τρίτων χωρών ή διεθνείς 
οργανισμούς με τους οποίους η Επιτροπή 
και το κράτος μέλος ή η ομάδα των 
κρατών μελών έχουν συνάψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες εμπιστευτικότητας 
που βασίζονται στην αμοιβαιότητα. 

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη μπορούν να 
ανταλλάσσουν εμπιστευτικές πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 
που ανταλλάσσονται μέσω του RAPEX, με 
ρυθμιστικές αρχές τρίτων χωρών ή διεθνείς 
οργανισμούς με τους οποίους η Επιτροπή 
και το κράτος μέλος ή η ομάδα των 
κρατών μελών έχουν συνάψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες εμπιστευτικότητας 
που βασίζονται στην αμοιβαιότητα. Οι 
συμφωνίες αυτές περιλαμβάνουν 
διατάξεις σχετικά με την 
εμπιστευτικότητα αντίστοιχες με τις 
ισχύουσες στην Ένωση, καθώς και 
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ειδικές διατάξεις για την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
όπως απαιτείται από το άρθρο 25 της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ και το άρθρο 9 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001. 

Or. en 

 

Τροπολογία  360 
Pablo Arias Echeverría 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη μπορούν να 
ανταλλάσσουν εμπιστευτικές πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 
που ανταλλάσσονται μέσω του RAPEX, με 
ρυθμιστικές αρχές τρίτων χωρών ή διεθνείς 
οργανισμούς με τους οποίους η Επιτροπή 
και το κράτος μέλος ή η ομάδα των 
κρατών μελών έχουν συνάψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες εμπιστευτικότητας 
που βασίζονται στην αμοιβαιότητα. 

Η Επιτροπή από κοινού με τα κράτη μέλη 
μπορούν να ανταλλάσσουν εμπιστευτικές 
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των 
πληροφοριών που ανταλλάσσονται μέσω 
του RAPEX, με ρυθμιστικές αρχές τρίτων 
χωρών ή διεθνείς οργανισμούς με τους 
οποίους η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες εμπιστευτικότητας που 
βασίζονται στην αμοιβαιότητα. 

Or. es 

Αιτιολόγηση 

Οι πληροφορίες του RAPEX, συμπεριλαμβανομένων των εμπιστευτικών πληροφοριών, αφορά 
όλα τα κράτη μέλη, συνεπώς στις εν λόγω συμφωνίες θα πρέπει να συμμετέχει το σύνολο των 
κρατών μελών. Με τον τρόπο αυτόν θα αποφεύγονται καταστάσεις όπως π.χ. όταν ένα κράτος 
μέλος δεν επιθυμεί να συνάψει συμφωνίες με κάποια τρίτη χώρα ενώ αντίθετα κάποιο άλλο 
κράτος μέλος συνάπτει συμφωνίες με αυτήν τη χώρα με αποτέλεσμα να διαβιβάζει σε αυτήν 
όλες τις πληροφορίες τις οποίες δεν διαβίβασε το πρώτο κράτος μέλος. Κάθε ανταλλαγή πρέπει 
να διενεργείται μέσω της Επιτροπής. 

 

Τροπολογία  361 
Ashley Fox 
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Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς, μετά την 
παραλαβή δεόντως αιτιολογημένης 
αίτησης από μια αρχή εποπτείας της 
αγοράς άλλου κράτους μέλους, παρέχουν 
όλες τις σχετικές πληροφορίες και 
έγγραφα και διενεργούν ελέγχους, 
επιθεωρήσεις ή έρευνες και υποβάλλουν 
στην αιτούσα αρχή έκθεση σχετικά με 
αυτά και με τα ενδεχόμενα μέτρα 
παρακολούθησης. 

2. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς, μετά την 
παραλαβή δεόντως αιτιολογημένης 
αίτησης από μια αρχή εποπτείας της 
αγοράς άλλου κράτους μέλους, παρέχουν 
στην αιτούσα αρχή συνδρομή στον 
ενδεδειγμένο βαθμό. 

Or. en 

 

Τροπολογία  362 
Pablo Arias Echeverría 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς, μετά την 
παραλαβή δεόντως αιτιολογημένης 
αίτησης από μια αρχή εποπτείας της 
αγοράς άλλου κράτους μέλους, παρέχουν 
όλες τις σχετικές πληροφορίες και 
έγγραφα και διενεργούν ελέγχους, 
επιθεωρήσεις ή έρευνες και υποβάλλουν 
στην αιτούσα αρχή έκθεση σχετικά με 
αυτά και με τα ενδεχόμενα μέτρα 
παρακολούθησης. 

2. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς, μετά την 
παραλαβή δεόντως αιτιολογημένης 
αίτησης από μια αρχή εποπτείας της 
αγοράς άλλου κράτους μέλους, που έχει 
εξαντλήσει άλλα μέσα, διενεργούν τις 
έρευνες που κρίνουν απαραίτητες και 
υποβάλλουν στην αιτούσα αρχή έκθεση 
σχετικά με τα ενδεχόμενα μέτρα 
παρακολούθησης. 

Or. es 

Αιτιολόγηση 

Πρόκειται για υπερβολή. Σε γενικές γραμμές, η αλληλοβοήθεια πραγματοποιείται μέσω RAPEX. 
Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις αυτή η βοήθεια μπορεί να είναι απαραίτητη, γι’ αυτό 
προτείνεται να εξαντληθούν πρώτα τα υπόλοιπα μέσα. 
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Τροπολογία  363 
Pablo Arias Echeverría 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς μπορούν 
να συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές 
τρίτων χωρών για την ανταλλαγή 
πληροφοριών και τεχνικής υποστήριξης, 
την προώθηση και διευκόλυνση της 
πρόσβασης στο σύστημα ανταλλαγής 
πληροφοριών της Ένωσης 
συμπεριλαμβανομένου του συστήματος 
RAPEX σύμφωνα με το άρθρο 19 
παράγραφος 4, και για την προώθηση 
δραστηριοτήτων σχετικά με την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης και την 
εποπτεία της αγοράς. 

1. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς μπορούν 
να συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές 
τρίτων χωρών για την ανταλλαγή 
πληροφοριών και τεχνικής υποστήριξης, 
την προώθηση και διευκόλυνση της 
πρόσβασης στο σύστημα ανταλλαγής 
πληροφοριών της Ένωσης εκτός του 
συστήματος RAPEX σύμφωνα με το 
άρθρο 19 παράγραφος 4, και για την 
προώθηση δραστηριοτήτων σχετικά με την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης και την 
εποπτεία της αγοράς. 

Or. es 

Αιτιολόγηση 

Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για τα ίδια κριτήρια με αυτά που λαμβάνει υπόψη η Επιτροπή 
για να επιτρέψει σε τρίτη χώρα να έχει πρόσβαση στο RAPEX, η ερμηνεία των κριτηρίων αυτών 
από τα διάφορα κράτη μπορεί να είναι διαφορετική. Δεδομένου ότι πρόκειται για θέμα μεγάλης 
ευθύνης το οποίο αφορά εμπιστευτικά δεδομένα όλων των χωρών, προτείνεται να παρέχεται 
έγκριση από την Επιτροπή (άρθρο 22) και στο σημείο αυτό να εξαιρείται το σύστημα RAPEX. 
Εναλλακτικά, και τα δύο άρθρα μπορούν να αναδιατυπωθούν καθιστώντας υποχρεωτική την 
τήρηση εμπιστευτικών πληροφοριών του RAPEX που αφορούν όλα τα κράτη μέλη. 

 

Τροπολογία  364 
Josef Weidenholzer 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Όταν η ανταλλαγή πληροφοριών 
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αφορά επίσης ανταλλαγή δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, πρέπει να 
εφαρμόζεται η οδηγία 95/46/ΕΚ. 

Or. de 

 

Τροπολογία  365 
Christel Schaldemose 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 25 – παράγραφος 5 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Το EMSF μπορεί να καλέσει 
εμπειρογνώμονες και άλλα τρίτα μέρη να 
συμμετάσχουν σε συνεδριάσεις ή να 
υποβάλουν γραπτές εισηγήσεις. 

5. Το EMSF μπορεί να καλέσει 
εμπειρογνώμονες και άλλα τρίτα μέρη να 
συμμετάσχουν σε συνεδριάσεις ή να 
υποβάλουν γραπτές εισηγήσεις. Οι 
οργανώσεις που εκπροσωπούν τα 
συμφέροντα της βιομηχανίας, τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους 
καταναλωτές, εργαστήρια και τους 
φορείς αξιολόγησης της συμμόρφωσης σε 
ενωσιακό επίπεδο μπορούν να κληθούν να 
συμμετάσχουν σε διαβουλεύσεις σχετικά 
με το ετήσιο πρόγραμμα εποπτείας της 
αγοράς. 

Or. en 

 

Τροπολογία  366 
Pablo Arias Echeverría 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) να οργανώνει κοινά έργα εποπτείας της 
αγοράς και κοινά έργα δοκιμών· 

γ) να διευκολύνει την οργάνωση κοινών 
έργων εποπτείας της αγοράς και κοινών 
έργων δοκιμών· 

Or. es 
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Αιτιολόγηση 

Στόχος του φόρουμ είναι να διευκολύνει την οργάνωση της εποπτείας της αγοράς και των 
προγραμμάτων κατάρτισης, καθώς και των ενημερωτικών εκστρατειών. 

 

Τροπολογία  367 
Pablo Arias Echeverría 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) να οργανώνει προγράμματα κατάρτισης 
και ανταλλαγών εθνικών υπαλλήλων· 

ε) να διευκολύνει την οργάνωση 
προγραμμάτων κατάρτισης και 
ανταλλαγών εθνικών υπαλλήλων· 

Or. es 

Αιτιολόγηση 

Στόχος του φόρουμ είναι να διευκολύνει την οργάνωση της εποπτείας της αγοράς και των 
προγραμμάτων κατάρτισης, καθώς και των ενημερωτικών εκστρατειών. 

 

Τροπολογία  368 
Christel Schaldemose 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ζ) να οργανώνει ενημερωτικές εκστρατείες 
και προγράμματα κοινών επισκέψεων· 

ζ) να οργανώνει ενημερωτικές εκστρατείες 
και προγράμματα κοινών επισκέψεων, 
περιλαμβανομένων ελέγχων στα σύνορα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  369 
Pablo Arias Echeverría 
 



 

AM\1002709EL.doc 181/196 PE516.934v02-00 

 EL 

Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ζ) να οργανώνει ενημερωτικές 
εκστρατείες και προγράμματα κοινών 
επισκέψεων· 

ζ) να διευκολύνει την οργάνωση 
ενημερωτικών εκστρατειών και 
προγραμμάτων κοινών επισκέψεων· 

Or. es 

Αιτιολόγηση 

Στόχος του φόρουμ είναι να διευκολύνει την οργάνωση της εποπτείας της αγοράς και των 
προγραμμάτων κατάρτισης, καθώς και των ενημερωτικών εκστρατειών. 

 

Τροπολογία  370 
Josef Weidenholzer 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ι) να συμβάλλει στην εκπόνηση 
κατευθυντήριων γραμμών ώστε να 
εξασφαλίζεται η αποτελεσματική και 
ομοιόμορφη εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, λαμβανομένων δεόντως 
υπόψη των συμφερόντων των 
επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων, 
καθώς και άλλων ενδιαφερόμενων μερών· 

ι) να συμβάλλει στην εκπόνηση 
κατευθυντήριων γραμμών ώστε να 
εξασφαλίζεται η αποτελεσματική και 
ομοιόμορφη εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, λαμβανομένων δεόντως 
υπόψη των συμφερόντων των 
καταναλωτών, καθώς και άλλων 
ενδιαφερόμενων μερών· 

Or. de 

 

Τροπολογία  371 
Pablo Arias Echeverría 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ι) να συμβάλλει στην εκπόνηση 
κατευθυντήριων γραμμών ώστε να 
εξασφαλίζεται η αποτελεσματική και 
ομοιόμορφη εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, λαμβανομένων δεόντως 
υπόψη των συμφερόντων των 
επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων, 
καθώς και άλλων ενδιαφερόμενων μερών· 

ι) να συμβάλλει στην εκπόνηση 
κατευθυντήριων γραμμών ώστε να 
εξασφαλίζεται η αποτελεσματική και 
ομοιόμορφη εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, λαμβανομένων δεόντως 
υπόψη των συμφερόντων των 
επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων, 
της προστασίας των καταναλωτών, 
καθώς και άλλων ενδιαφερόμενων μερών· 

Or. es 

Αιτιολόγηση 

Τα συμφέροντα των επιχειρήσεων δεν θα πρέπει να επηρεάζουν την αποτελεσματική και 
ομοιόμορφη εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και, αν συμβεί κάτι τέτοιο, πρέπει να 
εξισορροπηθεί με τη δέουσα προστασία των καταναλωτών. 

 

Τροπολογία  372 
Josef Weidenholzer 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ια) να παρέχει συμβουλές και βοήθεια 
στην Επιτροπή, ύστερα από αίτησή της, 
για την αξιολόγηση οποιουδήποτε θέματος 
αφορά την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού· 

ια) να παρέχει συμβουλές και βοήθεια 
στην Επιτροπή, στα κράτη μέλη και στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ύστερα από 
αίτησή τους, για την αξιολόγηση 
οποιουδήποτε θέματος αφορά την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού· 

Or. de 

 

Τροπολογία  373 
Pablo Arias Echeverría 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ιβ α) να συμβάλει στη δημιουργία 
ευρωπαϊκού δικτύου εργαστηρίων στον 
τομέα της ασφάλειας των προϊόντων. 

Or. es 

Αιτιολόγηση 

Προτείνεται η συμβολή του φόρουμ στη δημιουργία ενός δικτύου εργαστηρίων στην ΕΕ (βλ. 
άρθρο 28). 

 

Τροπολογία  374 
Christel Schaldemose 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ β (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ιβ β) να οργανώνει ειδικές και τακτικές 
εκστρατείες εποπτείας της αγοράς με 
αντικείμενο προϊόντα που διανέμονται 
στο διαδίκτυο. 

Or. en 

 

Τροπολογία  375 
Christel Schaldemose 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ γ (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ιβ γ) να διασφαλίζει την επαρκή 
συμμετοχή και συνεργασία με τις 
τελωνειακές αρχές. 

Or. en 
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Τροπολογία  376 
Christel Schaldemose 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ δ (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ιβ δ) να συμβάλλει στον εξορθολογισμό 
των διοικητικών πρακτικών και των 
πρακτικών εφαρμογής όσον αφορά την 
εποπτεία της αγοράς στα κράτη μέλη. 

Or. en 

 

Τροπολογία  377 
Ashley Fox 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 28 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 28 διαγράφεται 

Εργαστήρια αναφοράς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

 

1. Για συγκεκριμένα προϊόντα ή μια 
κατηγορία ή ομάδα προϊόντων ή για 
ειδικούς κινδύνους που αφορούν μια 
κατηγορία ή ομάδα προϊόντων, η 
Επιτροπή δύναται, με εκτελεστικές 
πράξεις να ορίσει ενωσιακά εργαστήρια 
αναφοράς που πληρούν τα κριτήρια που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2. 

 

2. Κάθε ενωσιακό εργαστήριο αναφοράς 
πληροί τα ακόλουθα κριτήρια: 

 

α) έχει το κατάλληλο εξειδικευμένο 
προσωπικό με επαρκή κατάρτιση στις 
αναλυτικές τεχνικές που εφαρμόζονται 
στον τομέα της αρμοδιότητάς τους και 
επαρκή γνώση των προτύπων και 
πρακτικών· 
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β) διαθέτει τον εξοπλισμό και το υλικό 
αναφοράς που χρειάζονται για να εκτελεί 
τα καθήκοντά που του ανατίθενται· 

 

γ) ενεργεί για το δημόσιο συμφέρον με 
τρόπο αμερόληπτο και ανεξάρτητο· 

 

δ) διασφαλίζει ότι το προσωπικό του 
τηρεί το απόρρητο ορισμένων θεμάτων, 
πορισμάτων ή πληροφοριών. 

 

3. Στο πλαίσιο του καθορισμού τους, τα 
ενωσιακά εργαστήρια αναφοράς έχουν, 
κατά περίπτωση, τα ακόλουθα 
καθήκοντα: 

 

α) διενέργεια δοκιμών σε προϊόντα σε 
σχέση με τις δραστηριότητες εποπτείας 
της αγοράς και τις έρευνες· 

 

β) συμβολή στην επίλυση των διαφορών 
μεταξύ των αρχών των κρατών μελών, 
των οικονομικών φορέων και των φορέων 
αξιολόγησης πιστότητας· 

 

γ) παροχή ανεξάρτητων τεχνικών ή 
επιστημονικών συμβουλών στην 
Επιτροπή και στα κράτη μέλη· 

 

δ) ανάπτυξη νέων τεχνικών και μεθόδων 
ανάλυσης· 

 

ε) διάδοση πληροφοριών και παροχή 
κατάρτισης. 

 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Δεν συντρέχει κανένας σαφής λόγος που να δικαιολογεί τα ενωσιακά εργαστήρια αναφοράς. Οι 
υπηρεσίες αυτές υπάρχουν ήδη σε αρκετά κράτη μέλη και θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται 
από συναδέλφους που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτές στο δικό τους κράτος μέλος. Τα 
προτεινόμενα καθήκοντα «συμβολή(ς) στην επίλυση των διαφορών» και «παροχή(ς) 
ανεξάρτητων τεχνικών ή επιστημονικών συμβουλών» μπορούν εύκολα να εκπληρώνονται με 
τον ορισμό ενός υφιστάμενου φορέα σε ένα τρίτο κράτος μέλος. 

 

Τροπολογία  378 
Pablo Arias Echeverría 
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Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 28 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 28 διαγράφεται 

Εργαστήρια αναφοράς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

 

1. Για συγκεκριμένα προϊόντα ή μια 
κατηγορία ή ομάδα προϊόντων ή για 
ειδικούς κινδύνους που αφορούν μια 
κατηγορία ή ομάδα προϊόντων, η 
Επιτροπή δύναται, με εκτελεστικές 
πράξεις να ορίσει ενωσιακά εργαστήρια 
αναφοράς που πληρούν τα κριτήρια που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2. 

 

2. Κάθε ενωσιακό εργαστήριο αναφοράς 
πληροί τα ακόλουθα κριτήρια: 

 

α) έχει το κατάλληλο εξειδικευμένο 
προσωπικό με επαρκή κατάρτιση στις 
αναλυτικές τεχνικές που εφαρμόζονται 
στον τομέα της αρμοδιότητάς τους και 
επαρκή γνώση των προτύπων και 
πρακτικών· 

 

β) διαθέτει τον εξοπλισμό και το υλικό 
αναφοράς που χρειάζονται για να εκτελεί 
τα καθήκοντά που του ανατίθενται· 

 

γ) ενεργεί για το δημόσιο συμφέρον με 
τρόπο αμερόληπτο και ανεξάρτητο· 

 

δ) διασφαλίζει ότι το προσωπικό του 
τηρεί το απόρρητο ορισμένων θεμάτων, 
πορισμάτων ή πληροφοριών. 

 

3. Στο πλαίσιο του καθορισμού τους, τα 
ενωσιακά εργαστήρια αναφοράς έχουν, 
κατά περίπτωση, τα ακόλουθα 
καθήκοντα: 

 

α) διενέργεια δοκιμών σε προϊόντα σε 
σχέση με τις δραστηριότητες εποπτείας 
της αγοράς και τις έρευνες· 

 

β) συμβολή στην επίλυση των διαφορών 
μεταξύ των αρχών των κρατών μελών, 
των οικονομικών φορέων και των φορέων 
αξιολόγησης πιστότητας· 
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γ) παροχή ανεξάρτητων τεχνικών ή 
επιστημονικών συμβουλών στην 
Επιτροπή και στα κράτη μέλη· 

 

δ) ανάπτυξη νέων τεχνικών και μεθόδων 
ανάλυσης· 

 

ε) διάδοση πληροφοριών και παροχή 
κατάρτισης. 

 

Or. es 

Αιτιολόγηση 

Δεν είναι απαραίτητο να οριστούν εργαστήρια αναφοράς. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να 
προκαλέσει προβλήματα όσον αφορά την ανεξαρτησία, τη χρηματοδότηση και την αμεροληψία. 
Υφίστανται ήδη οι κοινοποιημένοι οργανισμοί για κάθε οδηγία, οι οποίοι είναι τα ειδικά 
εργαστήρια σε κάθε κατηγορία προϊόντων τα οποία συνέρχονται τακτικά για να καθορίσουν 
ενιαία κριτήρια εφαρμογής στην ΕΕ και είναι κατάλληλα για να συμβάλουν στην επίλυση των 
διαφορών. Η ύπαρξη νέων εργαστηρίων θα επικάλυπτε το έργο των εν λόγω οργανισμών. Όσον 
αφορά τη χρηματοδότηση, οι επαχθείς αναλύσεις που αφορούν τα ήδη υπάρχοντα εργαστήρια 
θα αφορούν και τα νέα εργαστήρια αναφοράς. Αναρωτιόμαστε ποιος θα αναλάβει το κόστος. 
Όσον αφορά τα μη εναρμονισμένα προϊόντα, με σκοπό την επίτευξη κοινών κριτηρίων, 
πιστεύουμε ότι είναι καλύτερα να υφίστανται διάφορα εργαστήρια. Στο νέο στοιχείο ιγ) του 
άρθρου 27 προτείνεται να τεθούν οι βάσεις για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου 
εργαστηρίων το οποίο θα ενθαρρύνει τη συνεργασία και τον συντονισμό των αναλύσεων των 
κρατών μελών στον τομέα της ασφάλειας των προϊόντων, με στόχο την ενημέρωση όλων των 
αρχών εποπτείας της αγοράς. Με αυτόν τον τρόπο ταξινομούνται οι διάφορες αναλύσεις που 
παρέχει το σύνολο των εργαστηρίων της ΕΕ, γνωστοποιούνται τα είδη των δοκιμών που 
διενεργεί το κάθε εργαστήριο σε διάφορα προϊόντα και διασφαλίζεται επαρκής ικανότητα 
διενέργειας αναλύσεων σε επίπεδο ΕΕ. Οι προσπάθειες αυτές θα συμβάλουν στη βελτίωση της 
ποιότητας και της ασφάλειας των προϊόντων. 

 

Τροπολογία  379 
Christel Schaldemose 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Κάθε ενωσιακό εργαστήριο αναφοράς 
πληροί τα ακόλουθα κριτήρια: 

2. Κάθε ενωσιακό εργαστήριο αναφοράς 
πρέπει να είναι ανεξάρτητο και να πληροί 
τα ακόλουθα κριτήρια: 

Or. en 
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Τροπολογία  380 
Josef Weidenholzer 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – στοιχείο - α (νέο) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -α) πιστοποιείται και ελέγχεται από την 
Επιτροπή· 

Or. de 

 

Τροπολογία  381 
Christel Schaldemose 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 28 – παράγραφος 3 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Η ανεξαρτησία των ενωσιακών 
εργαστηρίων αναφοράς από εμπορικά 
συμφέροντα και συγκρούσεις 
συμφερόντων πρέπει να διασφαλίζεται 
μέσω των διαδικασιών που προβλέπονται 
στο κεφάλαιο ΙΙ του κανονισμού 765/2008 
σχετικά με τους εθνικούς οργανισμούς 
διαπίστευσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  382 
Sirpa Pietikäinen 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 α (νέα) 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Οι εν λόγω κυρώσεις πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
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αποτρεπτικές. 
 Όταν η παράβαση έχει διαπραχθεί εκ 

προθέσεως, οι κυρώσεις αυτές 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 
διοικητικές κυρώσεις για τον σχετικό 
οικονομικό φορέα οι οποίες ανέρχονται 
έως και στο 10% του συνολικού ετήσιου 
κύκλου εργασιών κατά το προηγούμενο 
οικονομικό έτος. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία τροποποιεί την τροπολογία 62 του εισηγητή, και διευκρινίζει ότι θα πρέπει να 
επιβάλλονται αυστηρές κυρώσεις στην περίπτωση που η παράβαση του κανονισμού 
διαπράττεται εκ προθέσεως. Το συνολικό όριο είναι παρεμφερές με αυτό που ισχύει στην 
αντιμονοπωλιακή νομοθεσία της Ένωσης. 

 

Τροπολογία  383 
Pablo Arias Echeverría 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι κυρώσεις που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο λαμβάνουν υπόψη το μέγεθος των 
επιχειρήσεων και ιδίως την κατάσταση 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι 
κυρώσεις μπορούν να αυξηθούν αν ο 
αντίστοιχος οικονομικός φορέας έχει 
διαπράξει στο παρελθόν παρόμοια 
παράβαση και είναι δυνατόν να 
συμπεριληφθούν ποινικές κυρώσεις για 
σοβαρές παραβάσεις. 

διαγράφεται 

Or. es 

Αιτιολόγηση 

Η εν λόγω πρόταση είναι ταυτόσημη με την πρόταση του κανονισμού για την ασφάλεια των 
καταναλωτικών προϊόντων, αφού θεωρείται ότι πρόκειται για αρμοδιότητα των κρατών μελών. 
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Τροπολογία  384 
Ashley Fox 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι κυρώσεις που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο λαμβάνουν υπόψη το μέγεθος των 
επιχειρήσεων και ιδίως την κατάσταση 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι 
κυρώσεις μπορούν να αυξηθούν αν ο 
αντίστοιχος οικονομικός φορέας έχει 
διαπράξει στο παρελθόν παρόμοια 
παράβαση και είναι δυνατόν να 
συμπεριληφθούν ποινικές κυρώσεις για 
σοβαρές παραβάσεις. 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το κείμενο που προτείνει η Επιτροπή έρχεται σε αντίθεση με την προηγούμενη παράγραφο, 
εφόσον (όπως ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο) είναι σαφές ότι εναπόκειται στα κράτη 
μέλη να καθορίζουν τις κατάλληλες κυρώσεις. 
 

Τροπολογία  385 
Heide Rühle 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι κυρώσεις που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο λαμβάνουν υπόψη το μέγεθος των 
επιχειρήσεων και ιδίως την κατάσταση 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι 
κυρώσεις μπορούν να αυξηθούν αν ο 
αντίστοιχος οικονομικός φορέας έχει 
διαπράξει στο παρελθόν παρόμοια 
παράβαση και είναι δυνατόν να 
συμπεριληφθούν ποινικές κυρώσεις για 
σοβαρές παραβάσεις. 

Κατά τον καθορισμό των κυρώσεων οι 
αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα 
έσοδα που πραγματοποιήθηκαν στην 
εσωτερική αγορά με το μη 
συμμορφούμενο προϊόν, την οικονομική 
ζημία που προκλήθηκε σε άλλες 
επιχειρήσεις που πωλούν παρεμφερή ή 
συγκρίσιμα προϊόντα στην Ένωση, τη 
σοβαρότητα της μη συμμόρφωσης, την 
επανάληψη της μη συμμόρφωσης, την 
πρόθεση του οικονομικού φορέα που 
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διαθέτει για πρώτη φορά το προϊόν στην 
αγορά. 

Or. en 

 

Τροπολογία  386 
Norica Nicolai, Jürgen Creutzmann 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι κυρώσεις που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο λαμβάνουν υπόψη το μέγεθος των 
επιχειρήσεων και ιδίως την κατάσταση 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι 
κυρώσεις μπορούν να αυξηθούν αν ο 
αντίστοιχος οικονομικός φορέας έχει 
διαπράξει στο παρελθόν παρόμοια 
παράβαση και είναι δυνατόν να 
συμπεριληφθούν ποινικές κυρώσεις για 
σοβαρές παραβάσεις. 

Το επίπεδο των κυρώσεων που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο ορίζεται 
ως ποσοστό επί της αξίας των πωλήσεων 
των σχετικών προϊόντων κατά το 
τελευταίο πλήρες έτος της παράβασης, 
ανάλογα με τη σοβαρότητά της, τη 
διάρκεια και τον εσκεμμένο χαρακτήρα 
της παράβασης. Οι κυρώσεις μπορούν να 
αυξηθούν αν ο αντίστοιχος οικονομικός 
φορέας έχει διαπράξει στο παρελθόν 
παρόμοια παράβαση και είναι δυνατόν να 
συμπεριληφθούν ποινικές κυρώσεις για 
σοβαρές παραβάσεις. Σε κάθε περίπτωση, 
οι κυρώσεις δεν υπερβαίνουν το 10% του 
συνολικού κύκλου εργασιών της εταιρείας 
κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η προτεινόμενη διατύπωση βασίζεται στους όρους που ισχύουν για τα πρόστιμα για παραβάσεις 
των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ. Μολονότι τα πρόστιμα πρέπει να έχουν αποτρεπτικό 
αποτέλεσμα, είναι σκόπιμο να καθοριστεί ένα ανώτατο όριο στο 10% του συνολικού κύκλου 
εργασιών κατά τη διάρκεια του τελευταίου οικονομικού έτους, ώστε να μην ωθούνται οι 
επιχειρήσεις στην παύση των εργασιών τους. 

 

Τροπολογία  387 
Christel Schaldemose 
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Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι κυρώσεις που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο λαμβάνουν υπόψη το μέγεθος των 
επιχειρήσεων και ιδίως την κατάσταση 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι 
κυρώσεις μπορούν να αυξηθούν αν ο 
αντίστοιχος οικονομικός φορέας έχει 
διαπράξει στο παρελθόν παρόμοια 
παράβαση και είναι δυνατόν να 
συμπεριληφθούν ποινικές κυρώσεις για 
σοβαρές παραβάσεις. 

Οι κυρώσεις που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο λαμβάνουν υπόψη τη σοβαρότητα 
της παράβασης και το ποσό των 
αθέμιτων εσόδων που αποτελούν προϊόν 
αυτής. Οι κυρώσεις μπορούν να αυξηθούν 
αν ο αντίστοιχος οικονομικός φορέας έχει 
διαπράξει στο παρελθόν παρόμοια 
παράβαση και είναι δυνατόν να 
συμπεριληφθούν ποινικές κυρώσεις για 
σοβαρές παραβάσεις. 

Or. en 

 

Τροπολογία  388 
Matteo Salvini 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι κυρώσεις που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο λαμβάνουν υπόψη το μέγεθος των 
επιχειρήσεων και ιδίως την κατάσταση των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι κυρώσεις 
μπορούν να αυξηθούν αν ο αντίστοιχος 
οικονομικός φορέας έχει διαπράξει στο 
παρελθόν παρόμοια παράβαση και είναι 
δυνατόν να συμπεριληφθούν ποινικές 
κυρώσεις για σοβαρές παραβάσεις. 

Οι κυρώσεις που αναφέρονται στο πρώτο 
εδάφιο λαμβάνουν υπόψη τη σοβαρότητα 
της παράβασης, το μέγεθος των 
επιχειρήσεων και ιδίως την κατάσταση των 
ΜΜΕ, καθώς και τον αντίστοιχο ρόλο 
τους στην αλυσίδα εφοδιασμού, κυρίως 
όσον αφορά την πραγματική 
δραστηριότητα που ασκεί ο οικονομικός 
φορέας στο πλαίσιο της παραγωγικής 
διαδικασίας και την ικανότητά του να 
επηρεάζει την ασφάλεια του προϊόντος. 
Οι κυρώσεις μπορούν να αυξηθούν αν ο 
οικονομικός φορέας που είναι υπεύθυνος 
για την πρώτη διάθεση στην αγορά έχει 
διαπράξει στο παρελθόν παρόμοια 
παράβαση και είναι δυνατόν να 
συμπεριληφθούν ποινικές κυρώσεις για 
σοβαρές παραβάσεις. 

Or. it 
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Τροπολογία  389 
Franz Obermayr 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 33  
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το αργότερο [πέντε] έτη από την 
ημερομηνία εφαρμογής, η Επιτροπή 
αξιολογεί την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού και υποβάλλει έκθεση 
αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο. Η έκθεση αξιολογεί 
κατά πόσον ο παρών κανονισμός πέτυχε 
τους στόχους του, ιδίως όσον αφορά την 
εξασφάλιση πιο αποτελεσματικής και 
αποδοτικής επιβολής των κανόνων 
ασφάλειας των προϊόντων και της 
εναρμονιστικής νομοθεσία της Ένωσης, τη 
βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των 
αρχών εποπτείας της αγοράς, την ενίσχυση 
των ελέγχων των προϊόντων που 
εισέρχονται στην Ένωση και την καλύτερη 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας 
των προσώπων γενικά, της υγείας και της 
ασφάλειας στον χώρο εργασίας, την 
προστασία των καταναλωτών και του 
περιβάλλοντος, της δημόσιας ασφάλειας 
και άλλων δημόσιων συμφερόντων, 
λαμβάνει δε υπόψη τον αντίκτυπό του 
κανονισμού στις επιχειρήσεις και ιδίως τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Το αργότερο [πέντε] έτη από την 
ημερομηνία εφαρμογής, η Επιτροπή 
αξιολογεί την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού και υποβάλλει έκθεση 
αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο. Η έκθεση αξιολογεί 
κατά πόσον ο παρών κανονισμός πέτυχε 
τους στόχους του, ιδίως όσον αφορά την 
εξασφάλιση πιο αποτελεσματικής και 
αποδοτικής επιβολής των κανόνων 
ασφάλειας των προϊόντων και της 
εναρμονιστικής νομοθεσία της Ένωσης, τη 
βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των 
αρχών εποπτείας της αγοράς, την ενίσχυση 
των ελέγχων των προϊόντων που 
εισέρχονται στην Ένωση και την καλύτερη 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας 
των προσώπων γενικά, της υγείας και της 
ασφάλειας στον χώρο εργασίας, την 
προστασία των καταναλωτών και του 
περιβάλλοντος, της δημόσιας ασφάλειας 
και άλλων δημόσιων συμφερόντων, 
λαμβάνει δε υπόψη τον αντίκτυπό του 
κανονισμού στις επιχειρήσεις και ιδίως τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 
Συμπληρωματικά με τον έλεγχο της 
αρχής εποπτείας της αγοράς πρέπει 
επίσης να προβλέπονται έλεγχοι από 
ανεξάρτητους τρίτους, και ειδικότερα 
δειγματοληψίες αντιπροσωπευτικού 
δείγματος προϊόντων από τρίτους 
ελεγκτικούς φορείς. 

Or. de 

Τροπολογία  390 
Wim van de Camp 
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Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 33  
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το αργότερο [πέντε] έτη μετά την 
ημερομηνία εφαρμογής, η Επιτροπή 
αξιολογεί την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού και διαβιβάζει έκθεση 
αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο. Η έκθεση αξιολογεί 
κατά πόσον ο παρών κανονισμός πέτυχε 
τους στόχους του, ιδίως όσον αφορά την 
εξασφάλιση πιο αποτελεσματικής και 
αποδοτικής επιβολής των κανόνων 
ασφάλειας των προϊόντων και της 
εναρμονιστικής νομοθεσία της Ένωσης, τη 
βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των 
αρχών εποπτείας της αγοράς, την ενίσχυση 
των ελέγχων των προϊόντων που 
εισέρχονται στην Ένωση και την καλύτερη 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας 
των προσώπων γενικά, της υγείας και της 
ασφάλειας στον χώρο εργασίας, την 
προστασία των καταναλωτών και του 
περιβάλλοντος, της δημόσιας ασφάλειας 
και άλλων δημόσιων συμφερόντων, 
λαμβάνει δε υπόψη τον αντίκτυπό του 
κανονισμού στις επιχειρήσεις και ιδίως τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Το αργότερο [πέντε] έτη μετά την 
ημερομηνία εφαρμογής, η Επιτροπή 
αξιολογεί την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού και διαβιβάζει έκθεση 
αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο. Η έκθεση αξιολογεί 
κατά πόσον ο παρών κανονισμός πέτυχε 
τους στόχους του, ιδίως όσον αφορά την 
εξασφάλιση πιο αποτελεσματικής και 
αποδοτικής επιβολής των κανόνων 
ασφάλειας των προϊόντων και της 
εναρμονιστικής νομοθεσία της Ένωσης, τη 
βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των 
αρχών εποπτείας της αγοράς, την ενίσχυση 
των ελέγχων των προϊόντων που 
εισέρχονται στην Ένωση και την καλύτερη 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας 
των προσώπων γενικά, της υγείας και της 
ασφάλειας στον χώρο εργασίας, την 
προστασία των καταναλωτών και του 
περιβάλλοντος, της δημόσιας ασφάλειας 
και άλλων δημόσιων συμφερόντων, 
λαμβάνει δε υπόψη τον αντίκτυπό του 
κανονισμού στις επιχειρήσεις και ιδίως τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επιπλέον, η εν 
λόγω έκθεση διερευνά νέες και 
καινοτόμες λύσεις που βασίζονται στην 
αγορά, οι οποίες θα μπορούσαν να 
συμπληρώσουν αποτελεσματικά τις 
δράσεις εποπτείας της αγοράς που 
υλοποιούνται από τις αρχές εποπτείας της 
αγοράς, και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 
τη διερεύνηση των δυνατοτήτων των 
συστημάτων υποχρεωτικού ελέγχου από 
τρίτους, σε συνδυασμό με την 
υποχρεωτική συλλογή και δειγματοληψία 
από τρίτους των προϊόντων που έχουν 
υποβληθεί σε δοκιμές. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Προτείνεται ο καθορισμός συστημάτων υποχρεωτικού ελέγχου από τρίτους σε συνδυασμό με 
την υποχρεωτική συλλογή και δειγματοληψία από τρίτους για τα σχετικά προϊόντα. Ένας 
καθοριστικός παράγοντας για την επίτευξη αποτελεσματικότητας είναι να διασφαλιστεί ότι ο 
έλεγχος από τρίτους βασίζεται σε αντιπροσωπευτικά δείγματα των προϊόντων. 

 

Τροπολογία  391 
Matteo Salvini 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 33  
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το αργότερο [πέντε] έτη μετά την 
ημερομηνία εφαρμογής, η Επιτροπή 
αξιολογεί την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού και διαβιβάζει έκθεση 
αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο. Η έκθεση αξιολογεί 
κατά πόσον ο παρών κανονισμός πέτυχε 
τους στόχους του, ιδίως όσον αφορά την 
εξασφάλιση πιο αποτελεσματικής και 
αποδοτικής επιβολής των κανόνων 
ασφάλειας των προϊόντων και της 
εναρμονιστικής νομοθεσία της Ένωσης, τη 
βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των 
αρχών εποπτείας της αγοράς, την ενίσχυση 
των ελέγχων των προϊόντων που 
εισέρχονται στην Ένωση και την καλύτερη 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας 
των προσώπων γενικά, της υγείας και της 
ασφάλειας στον χώρο εργασίας, την 
προστασία των καταναλωτών και του 
περιβάλλοντος, της δημόσιας ασφάλειας 
και άλλων δημόσιων συμφερόντων, 
λαμβάνει δε υπόψη τον αντίκτυπό του 
κανονισμού στις επιχειρήσεις και ιδίως τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Το αργότερο [πέντε] έτη μετά την 
ημερομηνία εφαρμογής, η Επιτροπή 
αξιολογεί την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού και διαβιβάζει έκθεση 
αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο. Η έκθεση αξιολογεί 
κατά πόσον ο παρών κανονισμός πέτυχε 
τους στόχους του, ιδίως όσον αφορά την 
εξασφάλιση πιο αποτελεσματικής και 
αποδοτικής επιβολής των κανόνων 
ασφάλειας των προϊόντων και της 
εναρμονιστικής νομοθεσία της Ένωσης, τη 
βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των 
αρχών εποπτείας της αγοράς, την ενίσχυση 
των ελέγχων των προϊόντων που 
εισέρχονται στην Ένωση και την καλύτερη 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας 
των προσώπων γενικά, της υγείας και της 
ασφάλειας στον χώρο εργασίας, την 
προστασία των καταναλωτών και του 
περιβάλλοντος, της ενεργειακής 
αποδοτικότητας, της δημόσιας ασφάλειας 
και άλλων δημόσιων συμφερόντων, 
λαμβάνει δε υπόψη τον αντίκτυπό του 
κανονισμού στις επιχειρήσεις και ιδίως τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επιπλέον, η εν 
λόγω έκθεση διερευνά νέες και 
καινοτόμες λύσεις με βάση την αγορά οι 
οποίες θα μπορούσαν να συμπληρώσουν 
αποτελεσματικά τις δράσεις εποπτείας 
της αγοράς που υλοποιούνται από τις 
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αρχές εποπτείας της αγοράς, και 
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη 
διερεύνηση των δυνατοτήτων των 
συστημάτων υποχρεωτικού ελέγχου από 
τρίτους, σε συνδυασμό με την 
υποχρεωτική συλλογή και δειγματοληψία 
από τρίτους των προϊόντων που έχουν 
υποβληθεί σε δοκιμές. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Προτείνεται ο καθορισμός συστημάτων υποχρεωτικού ελέγχου από τρίτους σε συνδυασμό με 
την υποχρεωτική συλλογή και δειγματοληψία από τρίτους για τα σχετικά προϊόντα. Ένας 
καθοριστικός παράγοντας για την επίτευξη της αποτελεσματικότητας είναι να διασφαλιστεί ότι ο 
έλεγχος από τρίτους βασίζεται σε αντιπροσωπευτικά δείγματα των προϊόντων. 

 

Τροπολογία  392 
Christel Schaldemose 
 
Πρόταση κανονισμού 
Άρθρο 34 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιζ 
 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ιζ) τα άρθρα 39, 40, 42 έως 45 της οδηγίας 
2009/48/ΕΚ· 

ιζ) τα άρθρα 40, 42 έως 45 της οδηγίας 
2009/48/ΕΚ· 

Or. en 

 


