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Τροπολογία 76
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να 
καλύπτει τις υπηρεσίες. Ωστόσο, για να 
εξασφαλιστεί η επίτευξη της προστασίας 
της υγείας και της ασφάλειας των 
καταναλωτών, θα πρέπει να εφαρμόζεται 
στα προϊόντα που παρέχονται ή διατίθενται 
στους καταναλωτές στο πλαίσιο της 
παροχής υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων στα 
οποία οι καταναλωτές εκτίθενται άμεσα 
κατά τη διάρκεια της παροχής υπηρεσιών. 
Οι εξοπλισμοί με τους οποίους 
κυκλοφορούν ή ταξιδεύουν οι 
καταναλωτές και τους οποίους 
χειρίζονται οι πάροχοι υπηρεσιών θα 
πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, 
δεδομένου ότι πρέπει να εξετάζονται σε 
συνδυασμό με την ασφάλεια της 
παρεχόμενης υπηρεσίας.

(6) Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να 
καλύπτει τις υπηρεσίες. Ωστόσο, για να 
εξασφαλιστεί η επίτευξη της προστασίας 
της υγείας και της ασφάλειας των 
καταναλωτών, θα πρέπει να εφαρμόζεται 
στα προϊόντα που παρέχονται ή διατίθενται 
στους καταναλωτές στο πλαίσιο της 
παροχής υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων στα 
οποία οι καταναλωτές εκτίθενται άμεσα 
κατά τη διάρκεια της παροχής υπηρεσιών.

Or. it

Τροπολογία 77
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Παρά την ανάπτυξη τομεακής 
εναρμονιστικής νομοθεσίας της Ένωσης η 
οποία καλύπτει τις πτυχές ασφάλειας 

(7) Παρά την ανάπτυξη τομεακής 
εναρμονιστικής νομοθεσίας της Ένωσης η 
οποία καλύπτει τις πτυχές ασφάλειας 
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συγκεκριμένων προϊόντων ή κατηγοριών 
προϊόντων, είναι πρακτικά αδύνατον να 
θεσπιστεί νομοθεσία της Ένωσης για όλα 
τα καταναλωτικά προϊόντα που υπάρχουν 
ή ενδέχεται να αναπτυχθούν. Κατά 
συνέπεια, εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη 
για ένα νομοθετικό πλαίσιο οριζόντιου 
χαρακτήρα που θα καλύπτει τα κενά και 
θα εξασφαλίζει την προστασία των 
καταναλωτών η οποία δεν εξασφαλίζεται 
διαφορετικά, ιδίως με σκοπό να επιτευχθεί 
υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και 
της ασφάλειας των καταναλωτών, όπως 
απαιτείται από το άρθρο 114 και το άρθρο 
169 της ΣΛΕΕ.

συγκεκριμένων προϊόντων ή κατηγοριών 
προϊόντων, είναι πρακτικά αδύνατον να 
θεσπιστεί νομοθεσία της Ένωσης για όλα 
τα καταναλωτικά προϊόντα που υπάρχουν 
ή ενδέχεται να αναπτυχθούν. Κατά 
συνέπεια, εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη 
για ένα νομοθετικό πλαίσιο οριζόντιου 
χαρακτήρα που θα καλύπτει τα κενά, ιδίως 
με σκοπό να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο 
προστασίας της υγείας και της ασφάλειας 
των καταναλωτών, όπως απαιτείται από το 
άρθρο 114 και το άρθρο 169 της ΣΛΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 78
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Όσον αφορά τα καταναλωτικά 
προϊόντα που υπόκεινται στον παρόντα 
κανονισμό, το πεδίο εφαρμογής των 
διαφόρων μερών του θα πρέπει να είναι 
σαφώς οριοθετημένο σε σχέση με την 
τομεακή εναρμονιστική νομοθεσία της 
Ένωσης. Ενώ η γενική απαίτηση 
ασφάλειας των προϊόντων και οι σχετικές 
διατάξεις θα πρέπει να ισχύουν για όλα τα 
καταναλωτικά προϊόντα, οι υποχρεώσεις 
των οικονομικών φορέων δεν θα πρέπει 
να εφαρμόζονται όταν η εναρμονιστική 
νομοθεσία της Ένωσης περιλαμβάνει 
ισοδύναμες υποχρεώσεις, όπως η 
νομοθεσία της Ένωσης για τα καλλυντικά, 
τα παιχνίδια, τις ηλεκτρικές συσκευές ή τα 
προϊόντα του τομέα των δομικών 
κατασκευών.

(8) Όσον αφορά τα καταναλωτικά 
προϊόντα που υπόκεινται στον παρόντα 
κανονισμό, το πεδίο εφαρμογής του θα 
πρέπει να είναι σαφώς οριοθετημένο σε 
σχέση με την τομεακή εναρμονιστική 
νομοθεσία της Ένωσης. Ο κανονισμός δεν 
θα πρέπει συνεπώς να ισχύει για προϊόντα
που υπόκεινται σε εναρμονιστική 
νομοθεσία της Ένωσης, όπως η νομοθεσία 
της Ένωσης για τα καλλυντικά, τα 
παιχνίδια, τις ηλεκτρικές συσκευές ή τα 
προϊόντα του τομέα των δομικών 
κατασκευών.
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Or. en

(βλέπε τις τροπολογίες των άρθρων 2, 5 και 6 από τον ίδιο συντάκτη)

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στα εναρμονισμένα προϊόντα ώστε να 
αποφεύγονται οι αλληλοεπικαλύψεις και οι πλεονασμοί, δεδομένου ότι τα βασικά στοιχεία του 
κεφαλαίου 1 καλύπτονται ήδη από εναρμονιστική νομοθεσία. Ο σαφής διαχωρισμός μεταξύ της 
νομοθεσίας για τα εναρμονισμένα καταναλωτικά προϊόντα και της νομοθεσίας για τα μη 
εναρμονισμένα καταναλωτικά προϊόντα θα απλοποιούσε τις απαιτήσεις συμμόρφωσης των 
οικονομικών φορέων με τους κανόνες για τα προϊόντα και θα διευκόλυνε την επιβολή των εν 
λόγω κανόνων από τις αρχές εποπτείας της αγοράς.

Τροπολογία 79
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού δεν θα πρέπει να περιορίζεται 
σε καμία τεχνική πώλησης καταναλωτικών 
προϊόντων και, συνεπώς, θα πρέπει να 
καλύπτονται και οι πωλήσεις εξ 
αποστάσεως.

(10) Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού δεν θα πρέπει να περιορίζεται 
σε καμία τεχνική πώλησης καταναλωτικών 
προϊόντων και, συνεπώς, θα πρέπει να 
καλύπτονται και οι πωλήσεις εξ 
αποστάσεως όπως, μεταξύ άλλων, οι 
ηλεκτρονικές πωλήσεις, οι διαδικτυακές 
πωλήσεις και οι ηλεκτρονικές 
πλατφόρμες πώλησης κ.λπ.

Or. es

Αιτιολόγηση

Στην πρόταση πρέπει να επισημαίνεται σαφώς ότι ο κανονισμός αφορά και τις πωλήσεις μέσω 
διαδικτύου. Μολονότι στην παρούσα αιτιολογική σκέψη αναφέρεται ότι ο κανονισμός δεν 
περιορίζεται σε κανένα είδος πώλησης, στην αιτιολογική σκέψη 7 της οδηγίας για τη γενική 
ασφάλεια των προϊόντων (ΟΓΑΠ), εκτός από τις πωλήσεις εξ αποστάσεως γινόταν αναφορά 
και στην ειδική περίπτωση των ηλεκτρονικών πωλήσεων, η οποία στην παρούσα πρόταση 
απαλείφεται.

Τροπολογία 80
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Όσον αφορά τις διαδικτυακές 
συναλλαγές, πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη 
προσοχή στις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν οι αρχές εποπτείας της 
αγοράς όταν λαμβάνουν μέτρα κατά των 
επικίνδυνων προϊόντων που πωλούνται 
στο διαδίκτυο. Αυτό έχει ιδιαίτερη 
σημασία, διότι αυξάνεται ο αριθμός των 
προϊόντων που αγοράζονται από τρίτες 
χώρες και δεν πληρούν τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα, συνεπώς τίθεται σε κίνδυνο η 
υγεία και η ασφάλεια των καταναλωτών. 
Για την αντιμετώπιση αυτών των 
προκλήσεων, πρέπει να αναπτυχθούν 
κατάλληλες μορφές και δυνατότητες 
ελέγχου όσον αφορά τα εισαγόμενα 
εμπορεύματα. Πρέπει να αναπτυχθούν 
ειδικές μέθοδοι για τις τελωνειακές αρχές 
και να προαχθεί η στενότερη συνεργασία 
μεταξύ των εν λόγω αρχών και των 
διαχειριστικών οργάνων. Οι τελωνειακοί 
έλεγχοι και η εποπτεία της αγοράς 
προϊόντων που αγοράζονται στο 
διαδίκτυο πρέπει να αυξηθούν και να 
τυποποιηθούν.

Or. de

Τροπολογία 81
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
εφαρμόζεται επίσης στα καταναλωτικά 
προϊόντα τα οποία, αν και δεν είναι 
τρόφιμα, μοιάζουν με τρόφιμα και είναι 

(12) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
εφαρμόζεται επίσης στα καταναλωτικά 
προϊόντα τα οποία, αν και δεν είναι 
τρόφιμα, μοιάζουν με τρόφιμα και είναι 
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δυνατόν να εκληφθούν ως τρόφιμα κατά 
τρόπον ώστε να υπάρχει ενδεχόμενο οι 
καταναλωτές, ειδικά τα παιδιά, να τα 
βάλουν στο στόμα τους, να τα γλείψουν ή 
να τα καταπιούν, με κίνδυνο να προκληθεί 
π.χ. ασφυξία, δηλητηρίαση, διάτρηση ή 
απόφραξη του πεπτικού συστήματος. Τα 
εν λόγω προϊόντα απομίμησης τροφίμων 
ρυθμίζονται μέχρι σήμερα από την οδηγία 
87/357/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης 
Ιουνίου 1987, για την προσέγγιση των 
νομοθεσιών των κρατών μελών που 
αφορούν τα προϊόντα που, επειδή δεν 
εμφανίζονται υπό την πραγματική τους 
μορφή, θέτουν σε κίνδυνο την υγεία ή την 
ασφάλεια των καταναλωτών, η οποία θα 
πρέπει να καταργηθεί.

δυνατόν οι άνθρωποι, ειδικότερα τα μικρά 
παιδιά, να τα εκλάβουν ως τρόφιμα και 
κατά συνέπεια να τα βάλουν στο στόμα 
τους, να τα γλείψουν ή να τα καταπιούν, με 
κίνδυνο να προκληθεί θάνατος ή 
τραυματισμός. Τα εν λόγω προϊόντα 
απομίμησης τροφίμων ρυθμίζονται μέχρι 
σήμερα από την οδηγία 87/357/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 1987, για 
την προσέγγιση των νομοθεσιών των 
κρατών μελών που αφορούν τα προϊόντα 
που, επειδή δεν εμφανίζονται υπό την 
πραγματική τους μορφή, θέτουν σε 
κίνδυνο την υγεία ή την ασφάλεια των 
καταναλωτών, η οποία θα πρέπει να 
καταργηθεί.

Or. en

Τροπολογία 82
Heide Rühle

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Τα προϊόντα δεν είναι πιθανόν να 
χρησιμοποιηθούν από τους καταναλωτές 
εάν προορίζονται, υπό ευλόγως 
προβλέψιμες συνθήκες, για αποκλειστική 
χρήση από επαγγελματίες και φέρουν 
ρητή σήμανση και παρουσιάζονται ως 
προϊόντα που προορίζονται για 
αποκλειστική χρήση από επαγγελματίες.

Or. en

Τροπολογία 83
Christel Schaldemose
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Ο παρών κανονισμός πρέπει να 
συμμορφώνεται με την απαγόρευση 
εμπορίας καλλυντικών προϊόντων και 
συστατικών αυτών, ιδίως όσον αφορά τις 
δοκιμές σε ζώα.

Or. en

Τροπολογία 84
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η ασφάλεια των προϊόντων θα πρέπει 
να αξιολογείται με βάση όλες τις σχετικές 
πτυχές, ιδίως τα χαρακτηριστικά και την 
παρουσίασή τους, καθώς και τις 
κατηγορίες των καταναλωτών που 
ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν τα 
προϊόντα, συνεκτιμώντας τον ευάλωτο 
χαρακτήρα των εν λόγω κατηγοριών, ιδίως 
των παιδιών, των ηλικιωμένων και των 
ατόμων με αναπηρία.

(13) Η ασφάλεια των προϊόντων θα πρέπει 
να αξιολογείται με βάση όλες τις σχετικές 
πτυχές, ιδίως τα χαρακτηριστικά και την 
παρουσίασή τους, καθώς και τις 
κατηγορίες των καταναλωτών που 
ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν τα 
προϊόντα, υπό ευλόγως προβλέψιμες 
συνθήκες, συνεκτιμώντας τον ευάλωτο 
χαρακτήρα των εν λόγω κατηγοριών, ιδίως 
των παιδιών, των ηλικιωμένων και των 
ατόμων με αναπηρία. Κατά την 
αξιολόγηση των κινδύνων για τους 
ευάλωτους καταναλωτές, πρέπει να 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι 
εφαρμογές που προορίζονται για αυτούς 
και περιγράφονται αντίστοιχα από τον 
κατασκευαστή στις οδηγίες ασφαλείας 
του προϊόντων καθώς και οι 
αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις 
εποπτείας και κατάρτισης που υπέχουν τα 
μέλη της οικογενείας, οι πάροχοι 
υπηρεσιών ή οι εργοδότες.

Or. en
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(βλέπε την τροπολογία του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο δ) από τον ίδιο συντάκτη)

Αιτιολόγηση

Η έννοια των ευάλωτων καταναλωτών καλύπτει ευρύ φάσμα καταστάσεων που δεν 
συμπεριλαμβάνονται στις συνήθεις προϋποθέσεις ευθύνης. Συνεπώς, οι κίνδυνοι για τους 
ευάλωτους καταναλωτές πρέπει να αξιολογούνται ανάλογα με την πιθανότητα χρήσης ενός 
προϊόντος από ευάλωτους καταναλωτές υπό ευλόγως προβλέψιμες συνθήκες.

Τροπολογία 85
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η ασφάλεια των προϊόντων θα πρέπει 
να αξιολογείται με βάση όλες τις σχετικές 
πτυχές, ιδίως τα χαρακτηριστικά και την 
παρουσίασή τους, καθώς και τις 
κατηγορίες των καταναλωτών που 
ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν τα 
προϊόντα, συνεκτιμώντας τον ευάλωτο 
χαρακτήρα των εν λόγω κατηγοριών, ιδίως 
των παιδιών, των ηλικιωμένων και των 
ατόμων με αναπηρία.

(13) Η ασφάλεια των προϊόντων θα πρέπει 
να αξιολογείται με βάση όλες τις σχετικές 
πτυχές, ιδίως τα χαρακτηριστικά, τη 
σύνθεση και την παρουσίασή τους, καθώς 
και τις κατηγορίες των καταναλωτών που 
ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν τα 
προϊόντα, συνεκτιμώντας τον ευάλωτο 
χαρακτήρα των εν λόγω κατηγοριών, ιδίως 
των παιδιών, των ηλικιωμένων και των 
ατόμων με αναπηρία.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η σύνθεση του προϊόντος αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία για την αξιολόγηση της 
ασφάλειάς του.

Τροπολογία 86
Constance Le Grip

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η ασφάλεια των προϊόντων θα πρέπει 
να αξιολογείται με βάση όλες τις σχετικές 

(13) Η ασφάλεια των προϊόντων θα πρέπει 
να αξιολογείται με βάση όλες τις σχετικές 
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πτυχές, ιδίως τα χαρακτηριστικά και την 
παρουσίασή τους, καθώς και τις 
κατηγορίες των καταναλωτών που 
ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν τα 
προϊόντα, συνεκτιμώντας τον ευάλωτο 
χαρακτήρα των εν λόγω κατηγοριών, ιδίως 
των παιδιών, των ηλικιωμένων και των
ατόμων με αναπηρία.

πτυχές, ιδίως τα χαρακτηριστικά, τη 
γνησιότητα και την παρουσίασή τους, 
καθώς και τις κατηγορίες των 
καταναλωτών που ενδέχεται να 
χρησιμοποιήσουν τα προϊόντα, 
συνεκτιμώντας τον ευάλωτο χαρακτήρα 
των εν λόγω κατηγοριών, ιδίως των 
παιδιών, των ηλικιωμένων και των ατόμων 
με αναπηρία.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η γνησιότητα συνιστά εγγύηση ασφαλείας για τον καταναλωτή, συμβάλλει στη διασφάλιση της 
καταγωγής και της συμμόρφωσης ενός προϊόντος και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος των κριτηρίων αξιολόγησης της ασφάλειας των προϊόντων.

Τροπολογία 87
Heide Rühle

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Πρέπει να θεωρείται ότι 
συμμορφώνονται προς τη γενική 
απαίτηση ασφάλειας προϊόντα που 
υπόκεινται σε ενωσιακή εναρμονιστική 
νομοθεσία η οποία δεν προβλέπει 
ουσιώδεις απαιτήσεις, αλλά μέσω ή 
δυνάμει της οποίας λαμβάνονται υπόψη 
πτυχές υγείας και ασφάλειας που 
σχετίζονται με τη χρήση των εν λόγω 
προϊόντων, υπό τον όρο ότι 
συμμορφώνονται με την εν λόγω 
νομοθεσία.

Or. en

Τροπολογία 88
Morten Løkkegaard
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη τα «ελκυστικά για τα 
παιδιά» προϊόντα, η σχεδίαση των 
οποίων μοιάζει ξεκάθαρα με παιχνίδι και, 
παρότι δεν πρόκειται για παιχνίδια, είναι 
πιθανόν να είναι ιδιαιτέρως ελκυστικά για 
τα παιδιά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οποιοδήποτε προϊόν μπορεί να είναι «ελκυστικό για τα παιδιά» για τον απλούστατο λόγο ότι τα 
παιδιά συχνά επιδεικνύουν ενδιαφέρον για αντικείμενα που χρησιμοποιούν οι ενήλικες. Το 
γεγονός αυτό δυσχεραίνει τη διαδικασία αξιολόγησης της ελκυστικότητας ενός προϊόντος για τα 
παιδιά. Ως εκ τούτου, μόνον όταν η εμφάνιση του προϊόντος θυμίζει ξεκάθαρα παιχνίδι πρέπει 
να εξετάζονται από τον κατασκευαστή ειδικές προφυλάξεις/προειδοποιήσεις.

Τροπολογία 89
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Η ασφάλεια των προϊόντων 
περιλαμβάνει, επίσης, την προστασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
συναφείς πτυχές (π.χ.: προστασία της 
ιδιωτικής ζωής ήδη από το στάδιο του 
σχεδιασμού).

Or. de

Τροπολογία 90
Ashley Fox
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Τα προϊόντα που προορίζονται 
συγκεκριμένα για παιδιά πρέπει να 
αξιολογούνται ως προς το επίπεδο 
επικινδυνότητάς τους και να λαμβάνονται 
κατάλληλα μέτρα για τον μετριασμό της 
εν λόγω επικινδυνότητας.

Or. en

Τροπολογία 91
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Για να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη 
των απαιτήσεων ασφάλειας και η μη 
συμβατότητα με τη λοιπή νομοθεσία της 
Ένωσης, ένα προϊόν που συμμορφώνεται 
με την τομεακή εναρμονιστική νομοθεσία 
της Ένωσης η οποία έχει στόχο την 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας 
των προσώπων θα πρέπει να τεκμαίρεται 
ότι είναι ασφαλές βάσει του παρόντος 
κανονισμού.

(14) Για να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη 
των απαιτήσεων ασφάλειας και η μη 
συμβατότητα με τη λοιπή νομοθεσία της 
Ένωσης, ένα προϊόν που υπόκειται σε
τομεακή εναρμονιστική νομοθεσία της 
Ένωσης η οποία έχει στόχο την προστασία 
της υγείας και της ασφάλειας των 
προσώπων θα πρέπει να εξαιρείται από το 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

(βλέπε τις τροπολογίες στα άρθρα 5 και 6 από τον ίδιο συντάκτη)

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στα εναρμονισμένα προϊόντα ώστε να 
αποφεύγονται οι αλληλοεπικαλύψεις και οι πλεονασμοί, δεδομένου ότι τα βασικά στοιχεία του 
κεφαλαίου 1 καλύπτονται ήδη από εναρμονιστική νομοθεσία. Ο σαφής διαχωρισμός μεταξύ της 
νομοθεσίας για τα εναρμονισμένα καταναλωτικά προϊόντα και της νομοθεσίας για τα μη 
εναρμονισμένα καταναλωτικά προϊόντα θα απλοποιούσε τις απαιτήσεις συμμόρφωσης των 
οικονομικών φορέων με τους κανόνες που ισχύουν για τα προϊόντα καθώς και την επιβολή των 
εν λόγω κανόνων από τις αρχές εποπτείας της αγοράς.
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Τροπολογία 92
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Ο διανομέας θα πρέπει να 
εξασφαλίζει ότι ο κατασκευαστής και ο 
εισαγωγέας έχουν συμμορφωθεί προς τις 
υποχρεώσεις τους, δηλαδή να επαληθεύει 
ότι στο προϊόν ή στη συσκευασία του 
υπάρχει το όνομα, το μοντέλο, το 
εμπορικό σήμα ή η διεύθυνση 
επικοινωνίας με τον κατασκευαστή ή τον 
εισαγωγέα, και ότι υπάρχει επίσης ο 
αριθμός παρτίδας, ο αριθμός σειράς ή 
άλλο στοιχείο του κατασκευαστή, που 
επιτρέπει την ταυτοποίηση του 
προϊόντος. Ο διανομέας δεν θα πρέπει να 
ελέγχει κάθε προϊόν μεμονωμένα, εκτός 
αν θεωρεί ότι ο κατασκευαστής ή ο 
εισαγωγέας δεν έχουν ανταποκριθεί στις 
απαιτήσεις.

Or. en

Τροπολογία 93
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Ο διανομέας θα πρέπει να 
εξασφαλίζει ότι ο κατασκευαστής και ο 
εισαγωγέας έχουν συμμορφωθεί προς τις 
υποχρεώσεις τους, δηλαδή να επαληθεύει 
ότι στο προϊόν ή στη συσκευασία του 
υπάρχει το όνομα, το μοντέλο, το 
εμπορικό σήμα ή η διεύθυνση 
επικοινωνίας με τον κατασκευαστή ή τον 
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εισαγωγέα, και ότι υπάρχει επίσης ο 
αριθμός παρτίδας, ο αριθμός σειράς ή 
άλλο στοιχείο του κατασκευαστή, που 
επιτρέπει την ταυτοποίηση του 
προϊόντος. Ο διανομέας δεν θα πρέπει να 
ελέγχει κάθε προϊόν μεμονωμένα, εκτός 
αν θεωρεί ότι ο κατασκευαστής ή ο 
εισαγωγέας δεν έχουν ανταποκριθεί στις 
απαιτήσεις.

Or. en

Τροπολογία 94
Raffaele Baldassarre

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Ο διανομέας θα πρέπει να 
εξασφαλίζει ότι ο κατασκευαστής και ο 
εισαγωγέας έχουν συμμορφωθεί προς τις 
υποχρεώσεις τους, δηλαδή να επαληθεύει 
ότι στο προϊόν ή στη συσκευασία του 
υπάρχει το όνομα, το μοντέλο, το 
εμπορικό σήμα ή η διεύθυνση 
επικοινωνίας με τον κατασκευαστή ή τον 
εισαγωγέα, και ότι υπάρχει επίσης ο 
αριθμός παρτίδας, ο αριθμός σειράς ή 
άλλο στοιχείο του κατασκευαστή, που 
επιτρέπει την ταυτοποίηση του 
προϊόντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο διανομέας μπορεί να επαληθεύσει μόνο την παρουσία των εν 
λόγω στοιχείων και όχι την αλήθεια τους.

Τροπολογία 95
Lara Comi
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Είναι σκόπιμο ο διανομέας να 
διασφαλίσει ότι ο κατασκευαστής και ο 
εισαγωγέας έχουν τηρήσει τις 
υποχρεώσεις τους, επαληθεύοντας, στον 
βαθμό που δεν καθίσταται αντικειμενικά 
αδύνατο ή υπερβολικά επαχθές, την 
παρουσία πάνω στο προϊόν ή στη 
συσκευασία, του ονόματος, της 
εμπορικής επωνυμίας ή της διεύθυνσης 
επικοινωνίας με τον κατασκευαστή ή τον 
εισαγωγέα, καθώς και την αναγραφή της 
παρτίδας ή της σειράς ή κάποιου άλλου 
στοιχείου χρήσιμου για την ταυτοποίηση 
του προϊόντος. Ο διανομέας δεν οφείλει 
να ελέγχει κάθε προϊόν μεμονωμένα, 
εκτός εάν θεωρεί ότι ο κατασκευαστής ή 
ο εισαγωγέας δεν έχουν ανταποκριθεί στις 
υποχρεώσεις τους.

Or. it

Τροπολογία 96
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Είναι σκόπιμο ο διανομέας να 
διασφαλίσει ότι ο κατασκευαστής και ο 
εισαγωγέας έχουν τηρήσει τις 
υποχρεώσεις τους, επαληθεύοντας, στον 
βαθμό που δεν καθίσταται αντικειμενικά 
αδύνατο ή υπερβολικά επαχθές, την 
παρουσία πάνω στο προϊόν ή στη 
συσκευασία, του ονόματος, της 
εμπορικής επωνυμίας ή της διεύθυνσης 
επικοινωνίας με τον κατασκευαστή ή τον 
εισαγωγέα, καθώς και την αναγραφή της 
παρτίδας ή της σειράς ή κάποιου άλλου 
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στοιχείου χρήσιμου για την ταυτοποίηση 
του προϊόντος. Ο διανομέας δεν οφείλει 
να ελέγχει κάθε προϊόν μεμονωμένα, 
εκτός εάν θεωρεί ότι ο κατασκευαστής ή 
ο εισαγωγέας δεν έχουν ανταποκριθεί στις 
υποχρεώσεις τους.

Or. it

Τροπολογία 97
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Η διασφάλιση της ταυτοποίησης και 
της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων σε 
ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού 
συμβάλλει στην ταυτοποίηση των 
οικονομικών φορέων και στην εφαρμογή 
αποτελεσματικών διορθωτικών μέτρων 
κατά των μη ασφαλών προϊόντων, όπως οι 
στοχευμένες ανακλήσεις προϊόντων. 
Συνεπώς, η ταυτοποίηση και η 
ιχνηλασιμότητα των προϊόντων 
εξασφαλίζουν ότι οι καταναλωτές και οι 
οικονομικοί φορείς λαμβάνουν ακριβείς 
πληροφορίες σχετικά με τα μη ασφαλή 
προϊόντα, πράγμα που ενισχύει την 
εμπιστοσύνη στην αγορά και εξασφαλίζει 
την αποφυγή άσκοπων διαταραχών στις 
εμπορικές συναλλαγές. Συνεπώς, τα 
προϊόντα θα πρέπει να φέρουν 
πληροφορίες που επιτρέπουν την 
ταυτοποίησή τους και τον προσδιορισμό 
του κατασκευαστή τους και, κατά 
περίπτωση, του εισαγωγέα τους. Οι 
κατασκευαστές θα πρέπει να καταρτίζουν 
επίσης τεχνική τεκμηρίωση όσον αφορά τα 
προϊόντα τους, για την οποία θα πρέπει να 
επιλέγουν τον πιο κατάλληλο και μη 
δαπανηρό τρόπο, όπως τα ηλεκτρονικά 
μέσα. Επιπλέον, οι οικονομικοί φορείς θα 
πρέπει να υποχρεούνται να δηλώνουν τους 

(20) Είναι επιτακτική ανάγκη να είναι 
ασφαλή όλα τα προϊόντα που διατίθενται 
στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά, για 
την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου 
προστασίας των καταναλωτών. Η 
διασφάλιση της ταυτοποίησης, της 
ένδειξης καταγωγής και της 
ιχνηλασιμότητας των προϊόντων σε 
ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού 
συμβάλλει στην ταυτοποίηση των 
οικονομικών φορέων και στην εφαρμογή 
αποτελεσματικών διορθωτικών μέτρων 
κατά των μη ασφαλών προϊόντων, όπως οι 
στοχευμένες ανακλήσεις προϊόντων. 
Συνεπώς, η ταυτοποίηση και η 
ιχνηλασιμότητα των προϊόντων 
εξασφαλίζουν ότι οι καταναλωτές και οι 
οικονομικοί φορείς λαμβάνουν ακριβείς 
πληροφορίες σχετικά με τα μη ασφαλή 
προϊόντα, πράγμα που ενισχύει την 
εμπιστοσύνη στην αγορά και εξασφαλίζει 
την αποφυγή άσκοπων διαταραχών στις 
εμπορικές συναλλαγές. Συνεπώς, τα 
προϊόντα θα πρέπει να φέρουν 
πληροφορίες που επιτρέπουν την 
ταυτοποίησή τους και τον προσδιορισμό 
του κατασκευαστή τους και, κατά 
περίπτωση, του εισαγωγέα τους. Οι 
κατασκευαστές θα πρέπει να καταρτίζουν 
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επιχειρηματίες που τους προμήθευσαν 
καθώς και εκείνους στους οποίους αυτοί 
προμήθευσαν το προϊόν. 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 εφαρμόζεται στην επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

επίσης τεχνική τεκμηρίωση όσον αφορά τα 
προϊόντα τους, για την οποία θα πρέπει να 
επιλέγουν τον πιο κατάλληλο τρόπο, όπως 
τα ηλεκτρονικά μέσα. Στο πλαίσιο αυτό, η 
Επιτροπή πρέπει, σύμφωνα με την 
αναγκαία τήρηση περί 
εμπιστευτικότητας, να δημιουργήσει 
δημόσια βάση δεδομένων για την 
ασφάλεια των προϊόντων, προκειμένου να 
ενισχυθεί σε διασυνοριακό επίπεδο η 
επίγνωση όσον αφορά τα επικίνδυνα 
προϊόντα στην εσωτερική αγορά. Η 
Επιτροπή πρέπει να καθιστά διαθέσιμες 
όλες τις σχετικές πληροφορίες στις 
οργανώσεις προστασίας των 
καταναλωτών, σε λοιπούς 
εμπειρογνώμονες και στις εθνικές αρχές. 
Επιπλέον, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει 
να υποχρεούνται να δηλώνουν τους 
επιχειρηματίες που τους προμήθευσαν 
καθώς και εκείνους στους οποίους αυτοί 
προμήθευσαν το προϊόν. 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 εφαρμόζεται στην επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

Or. de

Τροπολογία 98
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Η διασφάλιση της ταυτοποίησης και 
της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων σε 
ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού 
συμβάλλει στην ταυτοποίηση των 

(20) Η διασφάλιση της ταυτοποίησης και 
της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων σε 
ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού 
συμβάλλει στην ταυτοποίηση των 
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οικονομικών φορέων και στην εφαρμογή 
αποτελεσματικών διορθωτικών μέτρων 
κατά των μη ασφαλών προϊόντων, όπως οι 
στοχευμένες ανακλήσεις προϊόντων. 
Συνεπώς, η ταυτοποίηση και η 
ιχνηλασιμότητα των προϊόντων 
εξασφαλίζουν ότι οι καταναλωτές και οι 
οικονομικοί φορείς λαμβάνουν ακριβείς 
πληροφορίες σχετικά με τα μη ασφαλή 
προϊόντα, πράγμα που ενισχύει την 
εμπιστοσύνη στην αγορά και εξασφαλίζει 
την αποφυγή άσκοπων διαταραχών στις 
εμπορικές συναλλαγές. Συνεπώς, τα 
προϊόντα θα πρέπει να φέρουν 
πληροφορίες που επιτρέπουν την 
ταυτοποίησή τους και τον προσδιορισμό 
του κατασκευαστή τους και, κατά 
περίπτωση, του εισαγωγέα τους. Οι 
κατασκευαστές θα πρέπει να καταρτίζουν 
επίσης τεχνική τεκμηρίωση όσον αφορά τα 
προϊόντα τους, για την οποία θα πρέπει να 
επιλέγουν τον πιο κατάλληλο και μη 
δαπανηρό τρόπο, όπως τα ηλεκτρονικά 
μέσα. Επιπλέον, οι οικονομικοί φορείς θα 
πρέπει να υποχρεούνται να δηλώνουν τους 
επιχειρηματίες που τους προμήθευσαν 
καθώς και εκείνους στους οποίους αυτοί 
προμήθευσαν το προϊόν. 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 εφαρμόζεται στην επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

οικονομικών φορέων και στην εφαρμογή 
αποτελεσματικών διορθωτικών μέτρων 
κατά των μη ασφαλών προϊόντων, όπως οι 
στοχευμένες ανακλήσεις προϊόντων. 
Συνεπώς, η ταυτοποίηση και η 
ιχνηλασιμότητα των προϊόντων 
εξασφαλίζουν ότι οι καταναλωτές και οι 
οικονομικοί φορείς λαμβάνουν ακριβείς 
πληροφορίες σχετικά με τα μη ασφαλή 
προϊόντα, πράγμα που ενισχύει την 
εμπιστοσύνη στην αγορά και εξασφαλίζει 
την αποφυγή άσκοπων διαταραχών στις 
εμπορικές συναλλαγές. Συνεπώς, τα 
προϊόντα θα πρέπει να φέρουν 
πληροφορίες που επιτρέπουν την 
ταυτοποίησή τους και τον προσδιορισμό 
του κατασκευαστή τους ή, κατά 
περίπτωση, του εισαγωγέα τους. Οι 
κατασκευαστές θα πρέπει να καταρτίζουν 
επίσης τεχνική τεκμηρίωση όσον αφορά τα 
προϊόντα τους, για την οποία θα πρέπει να 
επιλέγουν τον πιο κατάλληλο και μη 
δαπανηρό τρόπο, όπως τα ηλεκτρονικά 
μέσα. Επιπλέον, οι οικονομικοί φορείς θα 
πρέπει να υποχρεούνται να δηλώνουν τους 
επιχειρηματίες που τους προμήθευσαν 
καθώς και εκείνους στους οποίους αυτοί 
προμήθευσαν το προϊόν. 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 εφαρμόζεται στην επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

Or. en

(βλέπε τις τροπολογίες στα άρθρα 8 και 10 από τον ίδιο συντάκτη)

Αιτιολόγηση

Εάν ήταν υποχρεωτική η αναγραφή σε εισαγόμενο προϊόν του ονόματος και της διεύθυνσης 
ενός κατασκευαστή που δεν δραστηριοποιείται στην ΕΕ, οι εν λόγω πληροφορίες θα 
γνωστοποιούνταν στους ανταγωνιστές και τις επιχειρήσεις-πελάτες του εισαγωγέα, με 
αποτέλεσμα να υπάρχει το ενδεχόμενο παράκαμψης του εν λόγω εισαγωγέα στο μέλλον και 
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αγοράς του προϊόντος απευθείας από τον κατασκευαστή εκτός της ΕΕ. Το γεγονός αυτό θα 
αποθάρρυνε τις ΜΜΕ από την πραγματοποίηση εισαγωγών και θα οδηγούσε σε σοβαρή 
στρέβλωση του ανταγωνισμού. Ως εκ τούτου, προτείνεται η συμπερίληψη των εν λόγω 
πληροφοριών στον τεχνικό φάκελο.

Τροπολογία 99
Markus Pieper, Markus Ferber

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η ένδειξη καταγωγής συμπληρώνει 
τις βασικές απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας 
σχετικά με το όνομα και τη διεύθυνση του 
κατασκευαστή. Ειδικότερα, η ένδειξη της 
χώρας καταγωγής βοηθά στον 
προσδιορισμό του πραγματικού τόπου 
κατασκευής σε όλες εκείνες τις 
περιπτώσεις στις οποίες ο 
κατασκευαστής δεν μπορεί να εντοπιστεί 
ή η αναγραφόμενη διεύθυνσή του 
διαφέρει από τον πραγματικό τόπο 
κατασκευής. Οι πληροφορίες αυτές 
μπορούν να διευκολύνουν το έργο των 
αρχών εποπτείας της αγοράς κατά τον 
προσδιορισμό του πραγματικού τόπου 
κατασκευής του προϊόντος και να 
επιτρέψουν την επαφή με τις αρχές των 
χωρών καταγωγής στο πλαίσιο της 
διμερούς ή πολυμερούς συνεργασίας για 
την ασφάλεια των καταναλωτικών 
προϊόντων, ώστε να μπορούν να 
αναληφθούν οι ενδεδειγμένες ενέργειες 
παρακολούθησης.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ένδειξη καταγωγής για την ιχνηλασιμότητα είναι περιττή και δυσανάλογη. Δεν υπάρχει 
κανένα επιπλέον όφελος για τον καταναλωτή, καθώς είναι υποχρεωτικό να αναγράφονται το 
όνομα και η διεύθυνση του κατασκευαστή.
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Τροπολογία 100
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η ένδειξη καταγωγής συμπληρώνει 
τις βασικές απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας 
σχετικά με το όνομα και τη διεύθυνση του 
κατασκευαστή. Ειδικότερα, η ένδειξη της 
χώρας καταγωγής βοηθά στον 
προσδιορισμό του πραγματικού τόπου 
κατασκευής σε όλες εκείνες τις 
περιπτώσεις στις οποίες ο 
κατασκευαστής δεν μπορεί να εντοπιστεί 
ή η αναγραφόμενη διεύθυνσή του 
διαφέρει από τον πραγματικό τόπο 
κατασκευής. Οι πληροφορίες αυτές 
μπορούν να διευκολύνουν το έργο των 
αρχών εποπτείας της αγοράς κατά τον 
προσδιορισμό του πραγματικού τόπου 
κατασκευής του προϊόντος και να 
επιτρέψουν την επαφή με τις αρχές των 
χωρών καταγωγής στο πλαίσιο της 
διμερούς ή πολυμερούς συνεργασίας για 
την ασφάλεια των καταναλωτικών 
προϊόντων, ώστε να μπορούν να 
αναληφθούν οι ενδεδειγμένες ενέργειες 
παρακολούθησης.

διαγράφεται

Or. en

(βλέπε την τροπολογία του άρθρου 7 από τον ίδιο συντάκτη)

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση της ένδειξης της καταγωγής των καταναλωτικών προϊόντων ούτε εξετάστηκε κατά 
την εκτίμηση αντικτύπου ούτε προβλέπεται στο νέο νομοθετικό πλαίσιο. Η εν λόγω απαίτηση 
δεν θα βελτίωνε την ασφάλεια των καταναλωτών ή την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων, τα 
οποία ήδη διασφαλίζονται με άλλα μέσα που προβλέπονται στην εναρμονιστική νομοθεσία και 
στον κανονισμό για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων (CPSR). Θα παραπλανούσε 
επίσης τους καταναλωτές προϊόντων που προκύπτουν από μια σύνθετη παγκόσμια αλυσίδα 
εφοδιασμού. Τέλος, η εφαρμογή της θα ήταν δαπανηρή για τους οικονομικούς φορείς και τις 
δημόσιες αρχές.
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Τροπολογία 101
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η ένδειξη καταγωγής συμπληρώνει 
τις βασικές απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας 
σχετικά με το όνομα και τη διεύθυνση του 
κατασκευαστή. Ειδικότερα, η ένδειξη της 
χώρας καταγωγής βοηθά στον 
προσδιορισμό του πραγματικού τόπου 
κατασκευής σε όλες εκείνες τις 
περιπτώσεις στις οποίες ο 
κατασκευαστής δεν μπορεί να εντοπιστεί 
ή η αναγραφόμενη διεύθυνσή του 
διαφέρει από τον πραγματικό τόπο 
κατασκευής. Οι πληροφορίες αυτές 
μπορούν να διευκολύνουν το έργο των 
αρχών εποπτείας της αγοράς κατά τον 
προσδιορισμό του πραγματικού τόπου 
κατασκευής του προϊόντος και να 
επιτρέψουν την επαφή με τις αρχές των 
χωρών καταγωγής στο πλαίσιο της 
διμερούς ή πολυμερούς συνεργασίας για 
την ασφάλεια των καταναλωτικών 
προϊόντων, ώστε να μπορούν να 
αναληφθούν οι ενδεδειγμένες ενέργειες 
παρακολούθησης.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η υποχρεωτική ένδειξη καταγωγής δεν θα αυξήσει την ασφάλεια των προϊόντων. Η διεύθυνση 
του κατασκευαστή και ο αριθμός ταυτοποίησης είναι ήδη υποχρεωτικό να αναγράφονται στα 
προϊόντα για τη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας. Ενδεχόμενη σύνδεση της ασφάλειας των 
προϊόντων με τις διατάξεις του τελωνειακού κώδικα αντιπροσωπεύει σημαντική δαπάνη 
κόστους και χρόνου για τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

Τροπολογία 102
Andreas Schwab, Othmar Karas
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η ένδειξη καταγωγής συμπληρώνει 
τις βασικές απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας 
σχετικά με το όνομα και τη διεύθυνση του 
κατασκευαστή. Ειδικότερα, η ένδειξη της 
χώρας καταγωγής βοηθά στον 
προσδιορισμό του πραγματικού τόπου 
κατασκευής σε όλες εκείνες τις 
περιπτώσεις στις οποίες ο 
κατασκευαστής δεν μπορεί να εντοπιστεί 
ή η αναγραφόμενη διεύθυνσή του 
διαφέρει από τον πραγματικό τόπο 
κατασκευής. Οι πληροφορίες αυτές 
μπορούν να διευκολύνουν το έργο των 
αρχών εποπτείας της αγοράς κατά τον 
προσδιορισμό του πραγματικού τόπου 
κατασκευής του προϊόντος και να 
επιτρέψουν την επαφή με τις αρχές των 
χωρών καταγωγής στο πλαίσιο της 
διμερούς ή πολυμερούς συνεργασίας για 
την ασφάλεια των καταναλωτικών 
προϊόντων, ώστε να μπορούν να 
αναληφθούν οι ενδεδειγμένες ενέργειες 
παρακολούθησης.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 103
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η ένδειξη καταγωγής συμπληρώνει 
τις βασικές απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας 
σχετικά με το όνομα και τη διεύθυνση του 
κατασκευαστή. Ειδικότερα, η ένδειξη της 
χώρας καταγωγής βοηθά στον 
προσδιορισμό του πραγματικού τόπου 
κατασκευής σε όλες εκείνες τις 

(21) Είναι ιδιαίτερα σημαντική και 
απαραίτητη η διασφάλιση της 
ιχνηλασιμότητας ενός προϊόντος σε όλο 
τον κύκλο ζωής του, καθώς και οι 
επισημάνσεις ιχνηλασιμότητας για τον 
προσδιορισμό της χώρας καταγωγής και 
του υπεύθυνου κατασκευαστή. 
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περιπτώσεις στις οποίες ο κατασκευαστής 
δεν μπορεί να εντοπιστεί ή η 
αναγραφόμενη διεύθυνσή του διαφέρει 
από τον πραγματικό τόπο κατασκευής. Οι 
πληροφορίες αυτές μπορούν να 
διευκολύνουν το έργο των αρχών 
εποπτείας της αγοράς κατά τον 
προσδιορισμό του πραγματικού τόπου 
κατασκευής του προϊόντος και να 
επιτρέψουν την επαφή με τις αρχές των 
χωρών καταγωγής στο πλαίσιο της 
διμερούς ή πολυμερούς συνεργασίας για 
την ασφάλεια των καταναλωτικών 
προϊόντων, ώστε να μπορούν να 
αναληφθούν οι ενδεδειγμένες ενέργειες 
παρακολούθησης.

Ταυτόχρονα, τα αντίστοιχα μέτρα δεν 
πρέπει να επιφέρουν δυσανάλογα υψηλή 
διοικητική επιβάρυνση. Η ένδειξη 
καταγωγής συμπληρώνει τις βασικές 
απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας σχετικά με το 
όνομα και τη διεύθυνση του 
κατασκευαστή. Ειδικότερα, η ένδειξη της 
χώρας καταγωγής βοηθά στον 
προσδιορισμό του πραγματικού τόπου 
κατασκευής σε όλες εκείνες τις 
περιπτώσεις στις οποίες ο κατασκευαστής 
δεν μπορεί να εντοπιστεί ή η 
αναγραφόμενη διεύθυνσή του διαφέρει 
από τον πραγματικό τόπο κατασκευής. 
Παράλληλα, η ένδειξη καταγωγής μπορεί 
να βοηθήσει τους καταναλωτές να 
ενημερωθούν αφενός για τη βιωσιμότητα 
ενός προϊόντος σε σχέση με κοινωνικά 
και περιβαλλοντικά πρότυπα, και 
αφετέρου για τη γενική ασφάλεια και 
ποιότητα. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν 
να διευκολύνουν το έργο των αρχών 
εποπτείας της αγοράς κατά τον 
προσδιορισμό του πραγματικού τόπου 
κατασκευής του προϊόντος και να 
επιτρέψουν την επαφή με τις αρχές των 
χωρών καταγωγής στο πλαίσιο της 
διμερούς ή πολυμερούς συνεργασίας για 
την ασφάλεια των καταναλωτικών 
προϊόντων, ώστε να μπορούν να 
αναληφθούν οι ενδεδειγμένες ενέργειες 
παρακολούθησης. Συνεπώς πρέπει και η 
Επιτροπή να διαδραματίσει πιο ενεργό 
ρόλο ως προς τον συντονισμό των 
δραστηριοτήτων των ευρωπαϊκών αρχών 
εποπτείας της αγοράς, των τελωνειακών 
αρχών και άλλων αρμόδιων αρχών των 
κρατών μελών και τρίτων χωρών.

Or. de

Τροπολογία 104
Gino Trematerra

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η ένδειξη καταγωγής συμπληρώνει 
τις βασικές απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας 
σχετικά με το όνομα και τη διεύθυνση του 
κατασκευαστή. Ειδικότερα, η ένδειξη της 
χώρας καταγωγής βοηθά στον 
προσδιορισμό του πραγματικού τόπου 
κατασκευής σε όλες εκείνες τις 
περιπτώσεις στις οποίες ο κατασκευαστής 
δεν μπορεί να εντοπιστεί ή η 
αναγραφόμενη διεύθυνσή του διαφέρει 
από τον πραγματικό τόπο κατασκευής. Οι 
πληροφορίες αυτές μπορούν να 
διευκολύνουν το έργο των αρχών 
εποπτείας της αγοράς κατά τον 
προσδιορισμό του πραγματικού τόπου 
κατασκευής του προϊόντος και να 
επιτρέψουν την επαφή με τις αρχές των 
χωρών καταγωγής στο πλαίσιο της 
διμερούς ή πολυμερούς συνεργασίας για 
την ασφάλεια των καταναλωτικών 
προϊόντων, ώστε να μπορούν να 
αναληφθούν οι ενδεδειγμένες ενέργειες 
παρακολούθησης.

(21) Η ένδειξη καταγωγής συμπληρώνει 
τις βασικές απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας 
σχετικά με το όνομα και τη διεύθυνση του 
κατασκευαστή. Ειδικότερα, η ένδειξη της 
χώρας καταγωγής βοηθά στον 
προσδιορισμό του πραγματικού τόπου 
κατασκευής σε όλες εκείνες τις 
περιπτώσεις στις οποίες ο κατασκευαστής 
δεν μπορεί να εντοπιστεί ή η 
αναγραφόμενη διεύθυνσή του διαφέρει 
από τον πραγματικό τόπο κατασκευής. Οι 
σύγχρονες εμπορικές διαδικασίες αγοράς 
και επεξεργασίας των υλικών είναι 
τέτοιες ώστε η ένδειξη της χώρας 
καταγωγής του τελικού προϊόντος δεν 
επαρκεί για να παράσχει στον 
καταναλωτή ολοκληρωμένες και ακριβείς 
πληροφορίες σχετικά με την πραγματική 
προέλευσή του. Η ένδειξη της χώρας 
καταγωγής των υλικών σύνθεσης του 
προϊόντος διασφαλίζει το δικαίωμα του 
καταναλωτή να πραγματοποιήσει 
συνειδητές επιλογές αγοράς. Οι 
πληροφορίες αυτές μπορούν να 
διευκολύνουν το έργο των αρχών 
εποπτείας της αγοράς κατά τον 
προσδιορισμό του πραγματικού τόπου 
κατασκευής του προϊόντος και να 
επιτρέψουν την επαφή με τις αρχές των 
χωρών καταγωγής στο πλαίσιο της 
διμερούς ή πολυμερούς συνεργασίας για 
την ασφάλεια των καταναλωτικών 
προϊόντων, ώστε να μπορούν να 
αναληφθούν οι ενδεδειγμένες ενέργειες 
παρακολούθησης.

Or. it

Τροπολογία 105
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Η ένδειξη καταγωγής των 
προϊόντων αποτελεί το μοναδικό μέσο για 
να διασφαλιστεί η παροχή ακριβούς 
πληροφόρησης στους καταναλωτές 
σχετικά με την πραγματική προέλευση 
του προϊόντος.
Η ένδειξη και μόνο του ονόματος του 
κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στις 
υποχρεώσεις των οικονομικών φορέων, 
δεν προσδιορίζει αναγκαστικά τον τόπο 
παραγωγής και ενδέχεται να 
παραπλανήσει τους καταναλωτές.
Συνεπώς, η ένδειξη καταγωγής πρέπει να 
τοποθετείται κατά τρόπο σαφή και ορατό 
καθώς διευκολύνει μια πιο συνειδητή 
συμπεριφορά των καταναλωτών κατά την 
αγορά προϊόντων οι οποίοι, όταν 
διαθέτουν περισσότερες πληροφορίες, 
μπορούν να λαμβάνουν υπόψη επιπλέον 
χαρακτηριστικά αξιολόγησης που 
αφορούν την αλυσίδα παραγωγής ή 
υψηλά πρότυπα ποιοτικού, κοινωνικού 
και περιβαλλοντικού χαρακτήρα.

Or. it

Τροπολογία 106
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Οι διαδικασίες έκδοσης αιτημάτων για 
ευρωπαϊκά πρότυπα προς υποστήριξη του 
παρόντος κανονισμού και οι διαδικασίες 
προβολής επίσημων αντιρρήσεων σχετικά 
με τα πρότυπα αυτά θα πρέπει να ορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό και να 
ευθυγραμμίζονται με τις διατάξεις του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012. 

(24) Οι διαδικασίες έκδοσης αιτημάτων για 
ευρωπαϊκά πρότυπα προς υποστήριξη του 
παρόντος κανονισμού και οι διαδικασίες 
προβολής επίσημων αντιρρήσεων σχετικά 
με τα πρότυπα αυτά θα πρέπει να ορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό και να 
ευθυγραμμίζονται με τις διατάξεις του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012. 
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Συνεπώς, για να διασφαλιστεί η συνολική 
συνεκτικότητα σε θέματα ευρωπαϊκής 
τυποποίησης, τα αιτήματα για ευρωπαϊκά 
πρότυπα ή οι αντιρρήσεις σχετικά με ένα 
ευρωπαϊκό πρότυπο θα πρέπει να 
παραπέμπονται στην επιτροπή που 
συστάθηκε με τον εν λόγω κανονισμό, 
έπειτα από κατάλληλη διαβούλευση με 
εμπειρογνώμονες των κρατών μελών στον 
τομέα της ασφάλειας των καταναλωτικών 
προϊόντων.

Συνεπώς, για να διασφαλιστεί η συνολική 
συνεκτικότητα σε θέματα ευρωπαϊκής 
τυποποίησης, τα αιτήματα για ευρωπαϊκά 
πρότυπα ή οι αντιρρήσεις σχετικά με ένα 
ευρωπαϊκό πρότυπο θα πρέπει να 
παραπέμπονται στην επιτροπή που 
συστάθηκε με τον εν λόγω κανονισμό, 
έπειτα από κατάλληλη διαβούλευση με 
εμπειρογνώμονες των κρατών μελών στον 
τομέα της ασφάλειας των καταναλωτικών 
προϊόντων και αρμόδια ενδιαφερόμενα 
μέρη.

Or. en

(βλέπε την τροπολογία στο άρθρο 16 παράγραφος 1 από τον ίδιο συντάκτη)

Αιτιολόγηση

Κατά τον καθορισμό του περιεχομένου νέων ευρωπαϊκών προτύπων ασφάλειας, η Επιτροπή θα 
πρέπει, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, να λαμβάνει υπόψη τη γνώμη των σχετικών ενδιαφερόμενων 
μερών ώστε να διασφαλίζει ότι τα εν λόγω πρότυπα είναι σχετικά, αναλογικά και 
αποτελεσματικά.

Τροπολογία 107
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Για να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, 
ενδείκνυται να εκχωρηθούν στην Επιτροπή 
εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά 
την απαλλαγή από την υποχρέωση 
ενημέρωσης των αρχών εποπτείας της 
αγοράς σχετικά με τα προϊόντα που 
παρουσιάζουν κίνδυνο, όσον αφορά τον 
τύπο του φορέα δεδομένων και την 
τοποθέτησή του στο προϊόν για τους 
σκοπούς του συστήματος ιχνηλασιμότητας, 
όσον αφορά τα αιτήματα τυποποίησης σε 
ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης 
και όσον αφορά τις αποφάσεις για 

(27) Για να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, 
ενδείκνυται να εκχωρηθούν στην Επιτροπή 
εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά 
την απαλλαγή από την υποχρέωση 
ενημέρωσης των αρχών εποπτείας της 
αγοράς σχετικά με τα προϊόντα που 
παρουσιάζουν κίνδυνο, όσον αφορά τον 
τύπο του φορέα δεδομένων και την 
τοποθέτησή του στο προϊόν για τους 
σκοπούς του συστήματος ιχνηλασιμότητας 
και όσον αφορά τις αποφάσεις για 
επίσημες αντιρρήσεις σχετικά με 
ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι αρμοδιότητες 
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επίσημες αντιρρήσεις σχετικά με 
ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι αρμοδιότητες 
αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 
για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 
αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 
από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή.

αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 
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. en

(βλέπε την τροπολογία στο άρθρο 16 παράγραφος 1 από τον ίδιο συντάκτη)

Αιτιολόγηση

Τα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας για τα καταναλωτικά προϊόντα βάσει του άρθρου 4 θα 
πρέπει να θεωρούνται συμπληρωματικά στη βασική πράξη και να προσθέτουν μη ουσιώδη 
στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ. Δεδομένου του ιδιαίτερα γενικού χαρακτήρα του 
άρθρου 4, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
ανακαλούν εντολές της Επιτροπής για νέα πρότυπα και να προβάλλουν αντιρρήσεις σχετικά με 
αυτά. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμη η έγκριση της εντολής με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη.

Τροπολογία 108
Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο 
προστασίας της υγείας και της ασφάλειας 
των καταναλωτών, θα πρέπει να 
εκχωρηθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 
290 της ΣΛΕΕ, όσον αφορά τα προϊόντα 
για τα οποία το όνομα και η διεύθυνση 
του κατασκευαστή και του εισαγωγέα δεν 
χρειάζεται να αναγράφονται επάνω στο 
ίδιο το προϊόν, λόγω της χαμηλής 
επικινδυνότητας των προϊόντων αυτών, 
και όσον αφορά με την ταυτοποίηση και 
την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων που 

διαγράφεται
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ενδέχεται να εγκυμονούν σοβαρό κίνδυνο 
για την υγεία και την ασφάλεια. Έχει 
ιδιαίτερη σημασία να προβαίνει η 
Επιτροπή σε κατάλληλες διαβουλεύσεις 
κατά τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών εργασιών της, 
μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Κατά την 
προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα 
πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, 
έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των 
σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ταυτοποίηση προϊόντων και οικονομικών φορέων, καθώς και η ιχνηλασιμότητα των 
προϊόντων, είναι καίριας σημασίας. Προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια των προϊόντων 
που κυκλοφορούν στην αγορά, είναι ουσιώδους σημασίας ο σαφής προσδιορισμός και ορισμός 
των υποχρεώσεων και των ρόλων των επιμέρους αντιπροσώπων.

Τροπολογία 109
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο 
προστασίας της υγείας και της ασφάλειας 
των καταναλωτών, θα πρέπει να 
εκχωρηθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα 
έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 
290 της ΣΛΕΕ, όσον αφορά τα προϊόντα 
για τα οποία το όνομα και η διεύθυνση 
του κατασκευαστή και του εισαγωγέα δεν 
χρειάζεται να αναγράφονται επάνω στο 
ίδιο το προϊόν, λόγω της χαμηλής 
επικινδυνότητας των προϊόντων αυτών, 
και όσον αφορά με την ταυτοποίηση και 
την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων που 
ενδέχεται να εγκυμονούν σοβαρό κίνδυνο 

διαγράφεται
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για την υγεία και την ασφάλεια. Η 
Επιτροπή επιβάλλεται να προβεί στις 
κατάλληλες διαβουλεύσεις, και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της. Η 
Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και 
κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, θα πρέπει να διασφαλίζει την 
ταυτόχρονη, έγκαιρη και ενδεδειγμένη 
διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

Or. it

Τροπολογία 110
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο 
προστασίας της υγείας και της ασφάλειας 
των καταναλωτών, θα πρέπει να εκχωρηθεί 
στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης 
πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
ΣΛΕΕ, όσον αφορά τα προϊόντα για τα 
οποία το όνομα και η διεύθυνση του 
κατασκευαστή και του εισαγωγέα δεν 
χρειάζεται να αναγράφονται επάνω στο 
ίδιο το προϊόν, λόγω της χαμηλής 
επικινδυνότητας των προϊόντων αυτών, και 
όσον αφορά με την ταυτοποίηση και την 
ιχνηλασιμότητα των προϊόντων που 
ενδέχεται να εγκυμονούν σοβαρό κίνδυνο 
για την υγεία και την ασφάλεια. Η 
Επιτροπή επιβάλλεται να προβεί στις 
κατάλληλες διαβουλεύσεις, και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της. Η 
Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και 
κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, θα πρέπει να διασφαλίζει την 
ταυτόχρονη, έγκαιρη και ενδεδειγμένη 

(29) Για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο 
προστασίας της υγείας και της ασφάλειας 
των καταναλωτών, θα πρέπει να εκχωρηθεί 
στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης 
πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της 
ΣΛΕΕ, όσον αφορά τα προϊόντα για τα 
οποία το όνομα και η διεύθυνση του 
κατασκευαστή και του εισαγωγέα δεν 
χρειάζεται να αναγράφονται επάνω στο 
ίδιο το προϊόν, λόγω της χαμηλής 
επικινδυνότητας των προϊόντων αυτών, και 
όσον αφορά με την ταυτοποίηση και την 
ιχνηλασιμότητα των προϊόντων που 
ενδέχεται να εγκυμονούν σοβαρό κίνδυνο 
για την υγεία και την ασφάλεια. Η 
Επιτροπή επιβάλλεται να προβεί στις 
κατάλληλες διαβουλεύσεις, και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της, ιδίως 
στο πλαίσιο της συμμετοχής οργανώσεων 
προστασίας των καταναλωτών. Η 
Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και 
κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση 
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διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

πράξεων, θα πρέπει να διασφαλίζει την 
ταυτόχρονη, έγκαιρη και ενδεδειγμένη 
διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο.

Or. de

Τροπολογία 111
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αντικείμενο Αντικείμενο και στόχος

Or. en

Τροπολογία 112
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες 
σχετικά με την ασφάλεια των 
καταναλωτικών προϊόντων που διατίθενται 
ή καθίστανται διαθέσιμα στην αγορά της 
Ένωσης.

Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η 
διασφάλιση της ορθής λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς, διατηρώντας 
παράλληλα ένα υψηλό επίπεδο υγείας, 
ασφάλειας και προστασίας των 
καταναλωτών.
Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες 
σχετικά με την ασφάλεια των 
καταναλωτικών προϊόντων που διατίθενται 
ή καθίστανται διαθέσιμα στην αγορά της 
Ένωσης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία ορίζει με σαφήνεια τον στόχο του κανονισμού, συνδέοντάς τον με το 
άρθρο 114 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 113
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες 
σχετικά με την ασφάλεια των 
καταναλωτικών προϊόντων που διατίθενται 
ή καθίστανται διαθέσιμα στην αγορά της 
Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες 
σχετικά με την ασφάλεια των 
καταναλωτικών προϊόντων που διατίθενται 
ή καθίστανται διαθέσιμα στην αγορά της 
Ένωσης και πρωταρχικός του σκοπός 
είναι να διασφαλίζεται ότι τα εν λόγω 
προϊόντα είναι ασφαλή για τους 
καταναλωτές.

Or. es

Τροπολογία 114
Raffaele Baldassarre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) είναι πιθανό, υπό ευλόγως προβλέψιμες 
συνθήκες, να χρησιμοποιούνται από 
καταναλωτές ακόμη και αν δεν 
προορίζονται για χρήση από αυτούς·

β) είναι πιθανό, υπό ευλόγως προβλέψιμες 
συνθήκες, να χρησιμοποιούνται από 
καταναλωτές ακόμη και αν δεν 
προορίζονται για χρήση από αυτούς· τα 
προϊόντα δεν είναι πιθανόν να 
χρησιμοποιηθούν από τους καταναλωτές 
εάν προορίζονται, υπό ευλόγως 
προβλέψιμες συνθήκες, για αποκλειστική 
χρήση από επαγγελματίες και φέρουν 
ρητή σήμανση και παρουσιάζονται ως 
προϊόντα που προορίζονται για 
αποκλειστική χρήση από επαγγελματίες·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία θα συνέβαλλε στη διασφάλιση της απαιτούμενης ασφάλειας δικαίου για 
τους κατασκευαστές επαγγελματικών προϊόντων, οι οποίοι υποδεικνύουν με σαφήνεια στις 
πληροφορίες για την ασφάλεια και στις οδηγίες χρήσης ότι τα εν λόγω προϊόντα προορίζονται 
για χρήση από επαγγελματίες υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, παραδείγματος χάρη από 
εκπαιδευμένους ενήλικες, υπό την εποπτεία του εργοδότη τους. Θα μπορούσαν να 
περιλαμβάνουν, λόγου χάρη, επαγγελματικά εργαλεία και εξοπλισμό εγκατάστασης, που δεν 
προορίζονταν ποτέ να τεθούν προς πώληση σε καταστήματα λιανικής ιδιοκατασκευών ή η 
πώλησή τους σε καταστήματα ιδιοκατασκευών επιτρεπόταν μόνο υπό ιδιαίτερους όρους 
εμφανίσεως από τον κατασκευαστή.

Τροπολογία 115
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) είναι πιθανό, υπό ευλόγως προβλέψιμες 
συνθήκες, να χρησιμοποιούνται από 
καταναλωτές ακόμη και αν δεν 
προορίζονται για χρήση από αυτούς·

β) είναι πιθανό, υπό ευλόγως προβλέψιμες 
συνθήκες, να χρησιμοποιούνται από 
καταναλωτές ακόμη και αν δεν 
προορίζονται, κατά τη διάθεση στην 
αγορά, για χρήση από καταναλωτές·

Or. de

Αιτιολόγηση

Αφορά κυρίως τη γερμανική μετάφραση: Πρέπει να διευκρινιστεί ότι το άρθρο 2 παράγραφος 1 
στοιχείο β) της πρότασης έχει ως αποκλειστικό σκοπό τα προϊόντα, τα οποία χρησιμοποιούνται 
και από τους καταναλωτές υπό ευλόγως προβλέψιμες συνθήκες, να εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του κανονισμού. Σκοπός σε αυτό το σημείο δεν είναι η ρύθμιση καταχρηστικών 
εφαρμογών των προϊόντων από τους καταναλωτές.

Τροπολογία 116
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) οι καταναλωτές εκτίθενται σ’ αυτά στο
πλαίσιο μιας υπηρεσίας που τους 
παρέχεται.

γ) παρέχονται στους καταναλωτές κατά 
την παροχή μιας υπηρεσίας, είτε το προϊόν 
χρησιμοποιείται από τον ίδιο τον 
καταναλωτή είτε όχι.

Or. en

Τροπολογία 117
Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται 
σε προϊόντα που πρέπει να επισκευαστούν 
ή να ανασυσκευαστούν πριν από τη χρήση 
τους, όταν τα εν λόγω προϊόντα 
καθίστανται διαθέσιμα στην αγορά με τη 
μορφή αυτή.

2. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται 
σε προϊόντα που πρέπει να επισκευαστούν 
ή να ανασυσκευαστούν πριν από τη χρήση 
τους, όταν τα εν λόγω προϊόντα 
καθίστανται διαθέσιμα στην αγορά με τη 
μορφή αυτή ούτε σε μεταχειρισμένα 
προϊόντα που τοποθετήθηκαν για πρώτη 
φορά στην αγορά πριν από τη θέση σε 
ισχύ του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποφευχθεί η αναδρομικότητα της νομοθεσίας όσον αφορά τα μεταχειρισμένα 
προϊόντα.

Τροπολογία 118
Catherine Stihler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στα φάρμακα που προορίζονται για α) στα φάρμακα και τα ιατροτεχνολογικά 
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χρήση από τον άνθρωπο ή για κτηνιατρική 
χρήση·

προϊόντα που προορίζονται για χρήση από 
τον άνθρωπο ή για κτηνιατρική χρήση·

Or. en

Τροπολογία 119
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) στα υλικά και τα αντικείμενα που 
προορίζονται να έρθουν σε επαφή με 
τρόφιμα, εφόσον οι κίνδυνοι που 
συνδέονται με τα προϊόντα αυτά 
καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1935/2004 ή από άλλη νομοθεσία 
της Ένωσης που ισχύει για τα τρόφιμα·

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι τα εν λόγω προϊόντα αποτελούν αντικείμενο ενός κανονισμού εναρμόνισης ((ΕΚ) 
αριθ. 1953/2004), θα ήταν πιο λογικό να καλύπτονται από τις διατάξεις του άρθρου 2 
παράγραφος 4, όπως τα υπόλοιπα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικές εναρμονισμένες 
απαιτήσεις οι οποίες αποσκοπούν στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και ασφάλειας. 
Επιπλέον, ο πλήρης αποκλεισμός των εν λόγω προϊόντων από το πεδίο εφαρμογής θα είχε ως 
αποτέλεσμα την απαλλαγή των φορέων από τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την παροχή 
πληροφοριών σε σχέση κυρίως με την καταγωγή.

Τροπολογία 120
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, 
σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου περί των ιατροτεχνολογικών 
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προϊόντων, την οδηγία 90/385/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου σχετικά με τα ενεργά 
εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα και την 
οδηγία 98/79/ΕΚ για τα ιατροτεχνολογικά 
βοηθήματα που χρησιμοποιούνται στη 
διάγνωση in vitro·

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι αναφορές στις οδηγίες που ίσχυαν έως πρότινος πρέπει να προσαρμοστούν στην πρόταση 
κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) 
αριθ. 178/2002 και (ΕΚ) αριθ. 1223/2009, η οποία επί του παρόντος βρίσκεται σε διαβούλευση 
και αναμένεται να εγκριθεί, καθώς και στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα ιατροτεχνολογικά βοηθήματα που χρησιμοποιούνται 
στη διάγνωση in vitro.

Τροπολογία 121
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Daniel Caspary

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι α) στις δομικές κατασκευές δυνάμει του 
κανονισμού (EΕ) αριθ. 305/2011 της 
9ης Μαρτίου 2011·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η θέσπιση νέων κανόνων για τις δομικές κατασκευές δεν είναι ούτε απαραίτητη ούτε αναγκαία, 
οι εν λόγω κατασκευές ορίζονται στον αντίστοιχο κανονισμό.

Τροπολογία 122
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο η
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) στους εξοπλισμούς με τους οποίους 
κυκλοφορούν ή ταξιδεύουν οι 
καταναλωτές και τους οποίους 
χειρίζονται οι πάροχοι υπηρεσιών στο 
πλαίσιο της παροχής υπηρεσίας στους 
καταναλωτές·

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 123
Heide Rühle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ α) στα προϊόντα του τομέα των 
δομικών κατασκευών βάσει του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του 
Μαρτίου 2011.

Or. en

Τροπολογία 124
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κεφάλαια II έως IV του παρόντος 
κανονισμού δεν εφαρμόζονται στα 
προϊόντα τα οποία υπόκεινται σε 
απαιτήσεις που αποσκοπούν στην 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας 
του ανθρώπου και που προβλέπονται από 
εναρμονιστική νομοθεσία της Ένωσης ή 
έχουν θεσπιστεί δυνάμει αυτής.

4. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται
στα προϊόντα τα οποία υπόκεινται σε 
απαιτήσεις που αποσκοπούν στην 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας 
του ανθρώπου και που προβλέπονται από 
εναρμονιστική νομοθεσία της Ένωσης ή 
έχουν θεσπιστεί δυνάμει αυτής.
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Or. en

(βλέπε τις τροπολογίες στα άρθρα 5 και 6 από τον ίδιο συντάκτη)

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στα εναρμονισμένα προϊόντα ώστε να 
αποφεύγονται οι αλληλοεπικαλύψεις και οι πλεονασμοί, δεδομένου ότι τα βασικά στοιχεία του 
κεφαλαίου 1 καλύπτονται ήδη από εναρμονιστική νομοθεσία. Ο σαφής διαχωρισμός μεταξύ της 
νομοθεσίας για τα εναρμονισμένα καταναλωτικά προϊόντα και της νομοθεσίας για τα μη 
εναρμονισμένα καταναλωτικά προϊόντα θα απλοποιούσε τις απαιτήσεις συμμόρφωσης των 
οικονομικών φορέων με τους κανόνες για τα προϊόντα και θα διευκόλυνε την επιβολή των εν 
λόγω κανόνων από τις αρχές εποπτείας της αγοράς.

Τροπολογία 125
Heide Rühle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κεφάλαια II έως IV του παρόντος 
κανονισμού δεν εφαρμόζονται στα 
προϊόντα τα οποία υπόκεινται σε 
απαιτήσεις που αποσκοπούν στην 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας 
του ανθρώπου και που προβλέπονται από 
εναρμονιστική νομοθεσία της Ένωσης ή 
έχουν θεσπιστεί δυνάμει αυτής.

4. Τα κεφάλαια II έως IV του παρόντος 
κανονισμού δεν εφαρμόζονται στα 
προϊόντα τα οποία υπόκεινται σε 
απαιτήσεις που αποσκοπούν στην 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας 
του ανθρώπου και που προβλέπονται από 
εναρμονιστική νομοθεσία της Ένωσης ή 
από νομοθεσία που προβλέπει ή παρέχει 
τα μέσα για την πρόβλεψη των 
απαιτήσεων που ισχύουν για τα εν λόγω 
προϊόντα και αποσκοπούν στην 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας 
των προσώπων.

Or. en

Τροπολογία 126
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κεφάλαια II έως IV του παρόντος 
κανονισμού δεν εφαρμόζονται στα 
προϊόντα τα οποία υπόκεινται σε 
απαιτήσεις που αποσκοπούν στην 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας 
του ανθρώπου και που προβλέπονται από 
εναρμονιστική νομοθεσία της Ένωσης ή 
έχουν θεσπιστεί δυνάμει αυτής.

4. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται
στα προϊόντα τα οποία υπόκεινται σε 
απαιτήσεις που αποσκοπούν στην 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας 
του ανθρώπου και που προβλέπονται από 
εναρμονιστική νομοθεσία της Ένωσης ή 
έχουν θεσπιστεί δυνάμει αυτής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένας από τους στόχους του κανονισμού είναι η απλούστευση. Ο εν λόγω στόχος δεν μπορεί να 
επιτευχθεί αν η νέα πρόταση περιλαμβάνει μέτρα που ήδη καλύπτονται από ισχύουσα 
εναρμονιστική νομοθεσία, η οποία προβλέπει πιο ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια των 
προϊόντων. Η προσέγγιση αυτή της Επιτροπής προκαλεί σύγχυση σχετικά με το τι ισχύει και, 
κατά συνέπεια, αυξάνει το κόστος για τις επιχειρήσεις.

Τροπολογία 127
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κεφάλαια II έως IV του παρόντος 
κανονισμού δεν εφαρμόζονται στα 
προϊόντα τα οποία υπόκεινται σε 
απαιτήσεις που αποσκοπούν στην 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας 
του ανθρώπου και που προβλέπονται από 
εναρμονιστική νομοθεσία της Ένωσης ή 
έχουν θεσπιστεί δυνάμει αυτής.

4. Το κεφάλαιο IIΙ του παρόντος 
κανονισμού δεν εφαρμόζεται στα προϊόντα 
τα οποία υπόκεινται σε απαιτήσεις που 
αποσκοπούν στην προστασία της υγείας 
και της ασφάλειας του ανθρώπου και που 
προβλέπονται από εναρμονιστική 
νομοθεσία της Ένωσης ή έχουν θεσπιστεί 
δυνάμει αυτής, ενώ το κεφάλαιο ΙΙ 
εφαρμόζεται συμπληρωματικά σε πτυχές 
που δεν αναφέρονται στην εν λόγω 
νομοθεσία.

Or. es
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Αιτιολόγηση

Αμφότερες οι προτάσεις (κανονισμός για την ασφάλεια καταναλωτικών προϊόντων και 
κανονισμός για την εποπτεία της αγοράς) ευθυγραμμίζονται με τον κανονισμό αριθ. 765/08 και 
την απόφαση αριθ. 768/08. Όπως ακριβώς το ζήτημα της εποπτείας της αγοράς ενοποιείται σε 
μία μόνο νομοθετική πράξη, έτσι και οι ελάχιστες υποχρεώσεις που πρέπει να πληρούν οι 
οικονομικοί φορείς συγκεντρώνονται σε ένα μόνο κείμενο. Κατ’ αυτό τον τρόπο διευκολύνεται 
το έργο των αρμόδιων για την εποπτεία της αγοράς αρχών. Επί του παρόντος, πραγματοποιείται 
η αναθεώρηση των επιμέρους οδηγιών ενώ, όσον αφορά ορισμένα προϊόντα με ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά, προβλέπεται η δυνατότητα ενσωμάτωσης πρόσθετων προδιαγραφών σε 
συμπληρωματική διάταξη.

Τροπολογία 128
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «ασφαλές προϊόν»: κάθε προϊόν το 
οποίο, υπό τις συνήθεις ή ευλόγως 
προβλέψιμες συνθήκες χρήσης του, 
συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας 
χρήσης και, ενδεχομένως, των απαιτήσεων 
σχετικά με τη θέση του σε λειτουργία, την
εγκατάσταση και τη συντήρησή του, δεν 
παρουσιάζει κανέναν κίνδυνο ή 
παρουσιάζει μόνο ελάχιστους κινδύνους 
που συμβιβάζονται με τη χρήση του 
προϊόντος και οι οποίοι θεωρείται ότι είναι 
αποδεκτοί και ότι συνάδουν με την 
επίτευξη υψηλού βαθμού προστασίας της
υγείας και της ασφάλειας των προσώπων·

(1) «ασφαλές προϊόν»: κάθε προϊόν το 
οποίο, υπό τις συνήθεις ή ευλόγως 
προβλέψιμες συνθήκες χρήσης του, 
συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας 
χρήσης και, ενδεχομένως, των απαιτήσεων 
σχετικά με τη θέση του σε λειτουργία, την 
εγκατάσταση, τη συντήρησή του, την 
κατάρτιση και την εποπτεία, δεν 
παρουσιάζει κανέναν κίνδυνο ή 
παρουσιάζει μόνο ελάχιστους κινδύνους 
που συμβιβάζονται με τη χρήση του 
προϊόντος και οι οποίοι θεωρείται ότι είναι 
αποδεκτοί και ότι συνάδουν με την 
επίτευξη υψηλού βαθμού προστασίας της 
υγείας και της ασφάλειας των προσώπων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά την αξιολόγηση της ασφάλειας ενός προϊόντος, θα πρέπει να δίδεται η δέουσα προσοχή 
στις ευθύνες και τις υποχρεώσεις εποπτείας ή κατάρτισης των μελών της οικογενείας, των 
παρόχων υπηρεσιών ή των εργοδοτών.
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Τροπολογία 129
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «ασφαλές προϊόν»: κάθε προϊόν το 
οποίο, υπό τις συνήθεις ή ευλόγως 
προβλέψιμες συνθήκες χρήσης του, 
συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας 
χρήσης και, ενδεχομένως, των απαιτήσεων 
σχετικά με τη θέση του σε λειτουργία, την 
εγκατάσταση και τη συντήρησή του, δεν 
παρουσιάζει κανέναν κίνδυνο ή 
παρουσιάζει μόνο ελάχιστους κινδύνους 
που συμβιβάζονται με τη χρήση του 
προϊόντος και οι οποίοι θεωρείται ότι είναι 
αποδεκτοί και ότι συνάδουν με την 
επίτευξη υψηλού βαθμού προστασίας της 
υγείας και της ασφάλειας των προσώπων·

(1) «ασφαλές προϊόν»: κάθε προϊόν το 
οποίο είναι γνήσιο και, υπό τις συνήθεις ή 
ευλόγως προβλέψιμες συνθήκες χρήσης 
του, συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας 
χρήσης και, ενδεχομένως, των απαιτήσεων 
σχετικά με τη θέση του σε λειτουργία, την 
εγκατάσταση και τη συντήρησή του, δεν 
παρουσιάζει κανέναν κίνδυνο ή 
παρουσιάζει μόνο ελάχιστους κινδύνους 
που συμβιβάζονται με τη χρήση του 
προϊόντος και οι οποίοι θεωρείται ότι είναι 
αποδεκτοί και ότι συνάδουν με την 
επίτευξη υψηλού βαθμού προστασίας της 
υγείας και της ασφάλειας των προσώπων·

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα παραποιημένα προϊόντα ενδέχεται να ενέχουν σημαντικούς κινδύνους για την υγεία και την 
ασφάλεια, συνεπώς ο ορισμός ενός ασφαλούς προϊόντος πρέπει να περιλαμβάνει, επίσης, τη 
γνησιότητά του.

Τροπολογία 130
Constance Le Grip

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «ασφαλές προϊόν»: κάθε προϊόν το 
οποίο, υπό τις συνήθεις ή ευλόγως 
προβλέψιμες συνθήκες χρήσης του, 
συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας 
χρήσης και, ενδεχομένως, των απαιτήσεων 
σχετικά με τη θέση του σε λειτουργία, την 
εγκατάσταση και τη συντήρησή του, δεν 

(1) «ασφαλές προϊόν»: κάθε γνήσιο προϊόν 
το οποίο, υπό τις συνήθεις ή ευλόγως 
προβλέψιμες συνθήκες χρήσης του, 
συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας 
χρήσης και, ενδεχομένως, των απαιτήσεων 
σχετικά με τη θέση του σε λειτουργία, την 
εγκατάσταση και τη συντήρησή του, δεν 
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παρουσιάζει κανέναν κίνδυνο ή 
παρουσιάζει μόνο ελάχιστους κινδύνους 
που συμβιβάζονται με τη χρήση του 
προϊόντος και οι οποίοι θεωρείται ότι είναι 
αποδεκτοί και ότι συνάδουν με την 
επίτευξη υψηλού βαθμού προστασίας της 
υγείας και της ασφάλειας των προσώπων·

παρουσιάζει κανέναν κίνδυνο ή 
παρουσιάζει μόνο ελάχιστους κινδύνους 
που συμβιβάζονται με τη χρήση του 
προϊόντος και οι οποίοι θεωρείται ότι είναι 
αποδεκτοί και ότι συνάδουν με την 
επίτευξη υψηλού βαθμού προστασίας της 
υγείας και της ασφάλειας των προσώπων·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η γνησιότητα συνιστά εγγύηση ασφαλείας για τον καταναλωτή, συμβάλλει στη διασφάλιση της 
καταγωγής και της συμμόρφωσης ενός προϊόντος και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος των κριτηρίων αξιολόγησης της ασφάλειας των προϊόντων.

Τροπολογία 131
Raffaele Baldassarre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «ασφαλές προϊόν»: κάθε προϊόν το 
οποίο, υπό τις συνήθεις ή ευλόγως 
προβλέψιμες συνθήκες χρήσης του, 
συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας 
χρήσης και, ενδεχομένως, των απαιτήσεων 
σχετικά με τη θέση του σε λειτουργία, την 
εγκατάσταση και τη συντήρησή του, δεν 
παρουσιάζει κανέναν κίνδυνο ή 
παρουσιάζει μόνο ελάχιστους κινδύνους 
που συμβιβάζονται με τη χρήση του 
προϊόντος και οι οποίοι θεωρείται ότι είναι 
αποδεκτοί και ότι συνάδουν με την 
επίτευξη υψηλού βαθμού προστασίας της 
υγείας και της ασφάλειας των προσώπων·

(1) «ασφαλές προϊόν»: κάθε προϊόν το 
οποίο συμμορφώνεται με την 
εναρμονιστική νομοθεσία της Ένωσης 
για την υγεία και την ασφάλεια. Σε 
περίπτωση απουσίας τέτοιου είδους 
νομοθεσίας, κάθε προϊόν το οποίο, υπό τις 
συνήθεις ή ευλόγως προβλέψιμες συνθήκες 
χρήσης του, συμπεριλαμβανομένης της 
διάρκειας χρήσης και, ενδεχομένως, των 
απαιτήσεων σχετικά με τη θέση του σε 
λειτουργία, την εγκατάσταση και τη 
συντήρησή του, δεν παρουσιάζει κανέναν 
κίνδυνο ή παρουσιάζει μόνο ελάχιστους 
κινδύνους που συμβιβάζονται με τη χρήση 
του προϊόντος και οι οποίοι θεωρείται ότι 
είναι αποδεκτοί και ότι συνάδουν με την 
επίτευξη υψηλού βαθμού προστασίας της 
υγείας και της ασφάλειας των προσώπων·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Risk assessment should focus on enforcing applicable legislation and minimising room for 
interpretation by local market surveillance authorities.The suggested amendment:clarifies the 
first chronological step of the Market Surveillance’s risk assessment: to determine whether 
the product is covered by applicable Union harmonisation legislation;•eliminates any area of 
legal conflict between this Regulation and Union harmonisation legislation, which already 
specifies the scope, extent and limitations to  market operators’ obligations;•eliminates non-
transparent and discretionary room for interpretation of concepts not defined in this 
Regulation such as “reasonable and acceptable”; “under normal and reasonably foreseeable 
conditions of use”; or “duration of use”;•removes reference to aspects of the risks not 
necessarily depending on  the person liable for placing the product on the market: “putting 
into service, installation and maintenance”.

Τροπολογία 132
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) «μοντέλο προϊόντος»: προϊόντα που 
θεωρούνται ξεχωριστά, υπό την έννοια 
ότι παρουσιάζουν ίδια ή παρόμοια 
ουσιώδη χαρακτηριστικά, με διαφορές, 
ενδεχομένως, που δεν επηρεάζουν το 
επίπεδο ασφαλείας τους, εκτός εάν 
αποδεικνύεται διαφορετικά από τον 
κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έννοια του μοντέλου αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του έργου των αρχών εποπτείας της αγοράς. 
Οι δοκιμές και η εποπτεία διενεργούνται σε μοντέλα. Εντούτοις, πολλοί παράγοντες της αγοράς 
είτε δεν διαθέτουν ταυτοποίηση μοντέλων είτε πολλαπλασιάζουν τον αριθμό μοντέλων για 
προϊόντα που είναι παρόμοια στην πραγματικότητα, γεγονός που παρακωλύει το έργο των 
αρχών εποπτείας της αγοράς και τις αποτρέπει να διενεργούν ελέγχους, καθώς η ενέργεια αυτή 
αυξάνει σημαντικά τους πόρους που απαιτούνται για τους ελέγχους.

Τροπολογία 133
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) «μοντέλο προϊόντος»: προϊόντα που 
θεωρούνται ξεχωριστά παρότι 
παρουσιάζουν ίδια ή παρόμοια ουσιώδη 
χαρακτηριστικά, με διαφορές που δεν 
επηρεάζουν το επίπεδο ασφαλείας τους, 
εκτός εάν αποδεικνύεται διαφορετικά από 
τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα·

Or. en

Τροπολογία 134
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) «επικίνδυνο προϊόν»: οποιοδήποτε 
προϊόν δεν είναι ασφαλές υπό την έννοια 
της παραγράφου 1·

Or. en

Τροπολογία 135
Raffaele Baldassarre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) «μοντέλο προϊόντος»: προϊόντα που 
θεωρούνται διακριτά εφόσον τα βασικά 
τους χαρακτηριστικά είναι πανομοιότυπα 
ή παρεμφερή και οι ενδεχόμενες διαφορές 
τους δεν έχουν κανέναν αντίκτυπο στο 
επίπεδο ασφάλειάς τους εκτός εάν 
υπάρχει αντίθεση ένδειξη από τον 
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κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα·

Or. it

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασαφηνιστεί ότι ο διανομέας δεν μπορεί να επαληθεύσει την ορθότητα των εν λόγω 
στοιχείων αλλά μόνο την παρουσία τους.

Τροπολογία 136
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) «μοντέλο προϊόντος»: προϊόντα που 
θεωρούνται ξεχωριστά υπό την έννοια ότι 
παρουσιάζουν ίδια ή παρόμοια ουσιώδη 
χαρακτηριστικά, με διαφορές, 
ενδεχομένως, που δεν επηρεάζουν το 
επίπεδο ασφαλείας τους, εκτός εάν 
αποδεικνύεται διαφορετικά από τον 
κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα·

Or. en

Τροπολογία 137
Josef Weidenholzer

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 έναντι αντιτίμου είτε 
δωρεάν·

(2) «διαθεσιμότητα στην αγορά»: κάθε 
προσφορά προϊόντος για διανομή, 
κατανάλωση ή χρήση στην ενωσιακή 
αγορά στο πλαίσιο εμπορικής 
δραστηριότητας είτε έναντι αντιτίμου είτε 
δωρεάν· περιλαμβάνονται επίσης όλες οι 
μορφές των πωλήσεων εξ αποστάσεως·
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Or. de

Τροπολογία 138
Josef Weidenholzer

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 αγορά της Ένωσης· 
περιλαμβάνονται επίσης όλες οι μορφές 
των πωλήσεων εξ αποστάσεως·

Or. de

Τροπολογία 139
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) «προϊόν που εγκυμονεί σοβαρό 
κίνδυνο»: προϊόν που εγκυμονεί σοβαρό 
κίνδυνο ο οποίος απαιτεί ταχεία 
παρέμβαση και παρακολούθηση, 
συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων 
κατά τις οποίες τα αποτελέσματα μπορεί 
να μην είναι άμεσα, οποιοδήποτε προϊόν 
δεν πληροί μια ουσιώδη απαίτηση η 
οποία ορίζεται στην εναρμονιστική 
νομοθεσία, καθώς και οποιοδήποτε 
προϊόν δεν πληροί τη γενική απαίτηση 
ασφάλειας όπως ορίζεται στην εντολή 
που παρέχεται από την Επιτροπή στον 
οργανισμό τυποποίησης θεωρείται προϊόν 
που εγκυμονεί σοβαρό κίνδυνο·

Or. en
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Τροπολογία 140
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 13 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13β) «μοντέλα προϊόντων»: προϊόντα 
που θεωρούνται ξεχωριστά υπό την 
έννοια ότι παρουσιάζουν ίδια ή παρόμοια 
ουσιώδη χαρακτηριστικά. Οι διαφορές, 
εάν υπάρχουν, δεν πρέπει να επηρεάζουν 
τα επίπεδα ασφαλείας τους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι δοκιμές και η εποπτεία διενεργούνται σε μοντέλα. Εντούτοις, πολλοί παράγοντες της αγοράς 
είτε δεν διαθέτουν ταυτοποίηση μοντέλων είτε πολλαπλασιάζουν τον αριθμό μοντέλων για 
προϊόντα που είναι παρόμοια στην πραγματικότητα, γεγονός που παρακωλύει το έργο των 
αρχών εποπτείας της αγοράς και τις αποτρέπει να διενεργούν ελέγχους, καθώς η ενέργεια αυτή 
αυξάνει σημαντικά τους πόρους που απαιτούνται για τους ελέγχους.

Τροπολογία 141
Heide Rühle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) «εναρμονιστική νομοθεσία της 
Ένωσης»: κάθε νομοθεσία της Ένωσης η 
οποία εναρμονίζει τους όρους εμπορίας 
των προϊόντων·

(16) «εναρμονιστική νομοθεσία της 
Ένωσης»: κάθε νομοθεσία της Ένωσης η 
οποία εναρμονίζει τους όρους εμπορίας 
των προϊόντων. Ορίζει τις ουσιώδεις 
απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να 
συμμορφώνονται τα προϊόντα 
προκειμένου να τοποθετούνται στην 
ευρωπαϊκή αγορά·

Or. en
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Τροπολογία 142
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 17 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) «ευάλωτοι καταναλωτές»: άτομα 
τα οποία έχουν δυσκολία στην 
αξιολόγηση και την κατανόηση των 
σχετικών πληροφοριών για τους 
καταναλωτές ή είναι περισσότερο 
εκτεθειμένα σε κίνδυνο για την ασφάλειά 
τους, λόγω πνευματικής, σωματικής ή 
ψυχικής αναπηρίας, ή λόγω της ηλικίας 
τους, και συνεπώς χρειάζονται ειδική
προστασία·

Or. en

Τροπολογία 143
Heide Rühle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, ένα προϊόν τεκμαίρεται ότι 
πληροί τη γενική απαίτηση ασφάλειας 
που προβλέπεται στο άρθρο 4 στις 
ακόλουθες περιπτώσεις:

Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, ένα προϊόν τεκμαίρεται ότι 
είναι ασφαλές στις ακόλουθες 
περιπτώσεις:

Or. en

Τροπολογία 144
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) όσον αφορά τους κινδύνους που 
καλύπτονται από απαιτήσεις που 
αποσκοπούν στην προστασία της υγείας 
και της ασφάλειας του ανθρώπου και που 
προβλέπονται από εναρμονιστική 
νομοθεσία της Ένωσης ή έχουν θεσπιστεί 
δυνάμει αυτής: αν συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις αυτές·

διαγράφεται

Or. en

(βλέπε τις τροπολογίες στα άρθρα 2 και 6 από τον ίδιο συντάκτη)

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στα εναρμονισμένα προϊόντα ώστε να 
αποφεύγονται οι αλληλοεπικαλύψεις και οι πλεονασμοί, δεδομένου ότι τα βασικά στοιχεία του 
κεφαλαίου 1 καλύπτονται ήδη από εναρμονιστική νομοθεσία. Ο σαφής διαχωρισμός μεταξύ της 
νομοθεσίας για τα εναρμονισμένα καταναλωτικά προϊόντα και της νομοθεσίας για τα μη 
εναρμονισμένα καταναλωτικά προϊόντα θα απλοποιούσε τις απαιτήσεις συμμόρφωσης των 
οικονομικών φορέων με τους κανόνες για τα προϊόντα και θα διευκόλυνε την επιβολή των εν 
λόγω κανόνων από τις αρχές εποπτείας της αγοράς.

Τροπολογία 145
Heide Rühle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) όσον αφορά τους κινδύνους που 
καλύπτονται από απαιτήσεις που 
αποσκοπούν στην προστασία της υγείας 
και της ασφάλειας του ανθρώπου και που 
προβλέπονται από εναρμονιστική 
νομοθεσία της Ένωσης ή έχουν θεσπιστεί 
δυνάμει αυτής: αν συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις αυτές·

α) όσον αφορά τους κινδύνους που 
καλύπτονται από την εναρμονιστική 
νομοθεσία της Ένωσης που αποσκοπεί
στην προστασία της υγείας και της 
ασφάλειας των προσώπων αν 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που 
προβλέπονται από ή μέσω της εν λόγω 
εναρμονιστικής νομοθεσίας της Ένωσης·

Or. en
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Τροπολογία 146
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ελλείψει απαιτήσεων που προβλέπονται 
από εναρμονιστική νομοθεσία της 
Ένωσης ή έχουν θεσπιστεί δυνάμει 
αυτής, όπως αναφέρεται στο στοιχείο α),
όσον αφορά τους κινδύνους που 
καλύπτονται από ευρωπαϊκά πρότυπα: αν 
συμμορφώνεται με τα οικεία ευρωπαϊκά 
πρότυπα ή μέρη αυτών, τα στοιχεία 
αναφοράς των οποίων έχουν δημοσιευτεί 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17·

β) όσον αφορά τους κινδύνους που 
καλύπτονται από ευρωπαϊκά πρότυπα: αν 
συμμορφώνεται με τα οικεία ευρωπαϊκά 
πρότυπα ή μέρη αυτών, τα στοιχεία 
αναφοράς των οποίων έχουν δημοσιευτεί 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17·

Or. en

(βλέπε τις τροπολογίες στα άρθρα 2 και 6 από τον ίδιο συντάκτη)

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στα εναρμονισμένα προϊόντα ώστε να 
αποφεύγονται οι αλληλοεπικαλύψεις και οι πλεονασμοί, δεδομένου ότι τα βασικά στοιχεία του 
κεφαλαίου 1 καλύπτονται ήδη από εναρμονιστική νομοθεσία. Ο σαφής διαχωρισμός μεταξύ της 
νομοθεσίας για τα εναρμονισμένα καταναλωτικά προϊόντα και της νομοθεσίας για τα μη 
εναρμονισμένα καταναλωτικά προϊόντα θα απλοποιούσε τις απαιτήσεις συμμόρφωσης των 
οικονομικών φορέων με τους κανόνες για τα προϊόντα και θα διευκόλυνε την επιβολή των εν 
λόγω κανόνων από τις αρχές εποπτείας της αγοράς.

Τροπολογία 147
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ελλείψει απαιτήσεων που προβλέπονται 
από εναρμονιστική νομοθεσία της Ένωσης 
ή έχουν θεσπιστεί δυνάμει αυτής, όπως 
αναφέρεται στο στοιχείο α), όσον αφορά 

β) ελλείψει απαιτήσεων που προβλέπονται 
από εναρμονιστική νομοθεσία της Ένωσης 
ή έχουν θεσπιστεί δυνάμει αυτής, όπως 
αναφέρεται στο στοιχείο α), όσον αφορά 
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τους κινδύνους που καλύπτονται από 
ευρωπαϊκά πρότυπα: αν συμμορφώνεται με 
τα οικεία ευρωπαϊκά πρότυπα ή μέρη 
αυτών, τα στοιχεία αναφοράς των οποίων 
έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17·

τους κινδύνους που καλύπτονται από 
ευρωπαϊκά πρότυπα: αν συμμορφώνεται με 
τα οικεία ευρωπαϊκά πρότυπα ή μέρη 
αυτών, τα στοιχεία αναφοράς των οποίων 
έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17 και, κατά 
περίπτωση, αν συμμορφώνεται με τις 
συμπληρωματικές απαιτήσεις υγείας και 
ασφάλειας που προβλέπονται από τη 
νομοθεσία του κράτους μέλους στην 
αγορά του οποίου καθίσταται διαθέσιμο 
το προϊόν·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένα προϊόν που συμμορφώνεται πλήρως ή εν μέρει με τα σχετικά 
ευρωπαϊκά πρότυπα μπορεί να θεωρείται ασφαλές μόνο εφόσον πληροί και τις εθνικές 
απαιτήσεις ασφάλειας που έχουν θεσπιστεί σύμφωνα με τη Συνθήκη.

Τροπολογία 148
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ελλείψει απαιτήσεων που προβλέπονται 
από εναρμονιστική νομοθεσία της 
Ένωσης ή έχουν θεσπιστεί δυνάμει αυτής, 
όπως αναφέρεται στο στοιχείο α), και
ευρωπαϊκών προτύπων που αναφέρονται 
στο στοιχείο β), όσον αφορά τους 
κινδύνους που καλύπτονται από 
απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας οι οποίες 
προβλέπονται από το δίκαιο του κράτους 
μέλους στην αγορά του οποίου καθίσταται 
διαθέσιμο το προϊόν: αν συμμορφώνεται
με τις εν λόγω εθνικές απαιτήσεις.

γ) ελλείψει απαιτήσεων που προβλέπονται 
από ευρωπαϊκά πρότυπα ή έχουν 
θεσπιστεί δυνάμει των ευρωπαϊκών 
προτύπων που αναφέρονται στο στοιχείο 
β), όσον αφορά τους κινδύνους που 
καλύπτονται από απαιτήσεις υγείας και 
ασφάλειας οι οποίες προβλέπονται από το 
δίκαιο του κράτους μέλους στην αγορά του 
οποίου καθίσταται διαθέσιμο το προϊόν: αν 
συμμορφώνεται με τις εν λόγω εθνικές 
απαιτήσεις.

Or. en

(βλέπε τις τροπολογίες στα άρθρα 2 και 6 από τον ίδιο συντάκτη)
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Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στα εναρμονισμένα προϊόντα ώστε να 
αποφεύγονται οι αλληλοεπικαλύψεις και οι πλεονασμοί, δεδομένου ότι τα βασικά στοιχεία του 
κεφαλαίου 1 καλύπτονται ήδη από εναρμονιστική νομοθεσία. Ο σαφής διαχωρισμός μεταξύ της 
νομοθεσίας για τα εναρμονισμένα καταναλωτικά προϊόντα και της νομοθεσίας για τα μη 
εναρμονισμένα καταναλωτικά προϊόντα θα απλοποιούσε τις απαιτήσεις συμμόρφωσης των 
οικονομικών φορέων με τους κανόνες για τα προϊόντα και θα διευκόλυνε την επιβολή των εν 
λόγω κανόνων από τις αρχές εποπτείας της αγοράς.

Τροπολογία 149
Heide Rühle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ελλείψει απαιτήσεων που προβλέπονται 
από εναρμονιστική νομοθεσία της Ένωσης 
ή έχουν θεσπιστεί δυνάμει αυτής, όπως 
αναφέρεται στο στοιχείο α), και 
ευρωπαϊκών προτύπων που αναφέρονται 
στο στοιχείο β), όσον αφορά τους 
κινδύνους που καλύπτονται από 
απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας οι οποίες 
προβλέπονται από το δίκαιο του κράτους 
μέλους στην αγορά του οποίου καθίσταται 
διαθέσιμο το προϊόν: αν συμμορφώνεται 
με τις εν λόγω εθνικές απαιτήσεις.

γ) ελλείψει απαιτήσεων που προβλέπονται 
από εναρμονιστική νομοθεσία της Ένωσης 
ή έχουν θεσπιστεί δυνάμει αυτής, όπως 
αναφέρεται στο στοιχείο α), και 
ευρωπαϊκών προτύπων που αναφέρονται 
στο στοιχείο β), όσον αφορά τους 
κινδύνους που καλύπτονται από 
απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας οι οποίες 
προβλέπονται από το δίκαιο του κράτους 
μέλους στην αγορά του οποίου καθίσταται 
διαθέσιμο το προϊόν: αν συμμορφώνεται 
με τους εν λόγω εθνικούς κανόνες, υπό 
τον όρο ότι συνάδουν με τη νομοθεσία 
της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 150
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι φορείς που διαθέτουν στην αγορά ένα 
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προϊόν το οποίο δεν καλύπτεται από τις 
περιπτώσεις που προβλέπονται δυνάμει 
της παραγράφου 1 υποβάλλουν, κατόπιν 
αιτήματος, στις αρχές εποπτείας της 
αγοράς καθώς και σε οποιονδήποτε 
οικονομικό φορέα στον οποίο διανέμονται 
τα προϊόντα, αποδεικτικά στοιχεία για 
την ασφάλεια του προϊόντος. Σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης με την εν 
λόγω απαίτηση, το προϊόν αποσύρεται 
από την αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως προβλέπεται ήδη στην ΟΓΑΠ για τα προϊόντα που δεν συμμορφώνονται με ένα 
εναρμονισμένο πρότυπο, την εθνική ή την εναρμονισμένη νομοθεσία, το βάρος της απόδειξης 
βαρύνει ουσιαστικά τους οικονομικούς φορείς. Είναι καίριας σημασίας να αποσαφηνιστούν οι 
επιπτώσεις της εν λόγω αρχής στον παρόντα κανονισμό, ιδίως όταν οι αρχές εποπτείας της 
αγοράς πασχίζουν να βρουν τους πόρους που απαιτούνται για την επαρκή λειτουργία τους.

Τροπολογία 151
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το τεκμήριο ασφάλειας δεν απαλλάσσει 
τις αρχές εποπτείας της αγοράς από την 
υποχρέωση να λαμβάνουν μέτρα δυνάμει 
του κανονισμού για την εποπτεία της 
αγοράς όταν προκύπτουν νέα στοιχεία 
που αποδεικνύουν ότι, παρά τη 
συμμόρφωση ή την τήρηση των 
απαιτήσεων, το προϊόν παρουσιάζει 
κάποιον κίνδυνο.

Or. es

Τροπολογία 152
Pablo Arias Echeverría
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6α
Σε κάθε περίπτωση, για την αξιολόγηση 
της ασφάλειας ενός προϊόντος 
λαμβάνεται δεόντως υπόψη η αρχή της 
προφύλαξης.

Or. es

Τροπολογία 153
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ελλείψει εναρμονιστικής νομοθεσίας 
της Ένωσης, ευρωπαϊκών προτύπων ή 
απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας που 
προβλέπονται από το δίκαιο του κράτους 
μέλους στην αγορά του οποίου 
καθίσταται διαθέσιμο το προϊόν, όπως 
αναφέρεται στα στοιχεία α), β) και γ) του 
άρθρου 5, κατά την αξιολόγηση του αν 
ένα προϊόν είναι ασφαλές λαμβάνονται 
υπόψη οι ακόλουθες πτυχές, και ιδίως:

διαγράφεται

α) τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, 
συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσής του, 
της συσκευασία του, των οδηγιών 
συναρμολόγησης, και, ενδεχομένως, 
εγκατάστασης και συντήρησής του·
β) η επίδραση που έχει το προϊόν αυτό σε 
άλλα, όταν είναι ευλόγως δυνατόν να 
προβλεφθεί ότι το προϊόν αυτό θα 
χρησιμοποιηθεί μαζί με άλλα προϊόντα·
γ) η παρουσίαση του προϊόντος, η 
επισήμανσή του, οι προειδοποιήσεις και 
οι οδηγίες χρήσης και διάθεσής του, 
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καθώς και κάθε άλλη οδηγία ή 
πληροφορία σχετική με το προϊόν·
δ) οι κατηγορίες καταναλωτών που
αντιμετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο κατά τη 
χρήση του προϊόντος, ιδίως οι ευάλωτοι 
καταναλωτές·
ε) η εμφάνιση του προϊόντος και ιδίως 
όταν ένα προϊόν, αν και δεν είναι τρόφιμο, 
μοιάζει με τρόφιμο και είναι δυνατόν να 
εκληφθεί ως τρόφιμο λόγω της μορφής, 
της μυρωδιάς, του χρώματος, της όψης, 
της συσκευασίας, της επισήμανσης, του 
όγκου, του μεγέθους ή άλλων 
χαρακτηριστικών του.
Η δυνατότητα επίτευξης υψηλότερου 
βαθμού ασφάλειας ή η διαθεσιμότητα 
άλλων προϊόντων που παρουσιάζουν 
μικρότερο κίνδυνο δεν συνιστά επαρκή 
λόγο για τον χαρακτηρισμό ενός 
προϊόντος ως μη ασφαλούς.

Or. en

(βλέπε το άρθρο 3 παράγραφος 3 της οδηγίας 2001/95/EK)

Αιτιολόγηση

Το ισχύον σύστημα αξιολόγησης της συμμόρφωσης με την απαίτηση ασφάλειας για τα 
καταναλωτικά προϊόντα (το οποίο λειτουργεί αποτελεσματικά) θα πρέπει να διατηρηθεί. Η 
εισαγωγή νέων στοιχείων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σύγχυση στους οικονομικούς 
φορείς και τις αρχές επιβολής θα πρέπει να εξεταστεί σε εθελοντική βάση ώστε να εξασφαλιστεί 
ασφάλεια δικαίου. Προς αυτόν τον σκοπό, θα πρέπει να αντιστραφεί η σειρά της πρώτης και της 
δεύτερης παραγράφου του άρθρου 6, ενώ η νέα παράγραφος 2 θα πρέπει να βασίζεται σε μια 
διάσταση δυνατότητας.

Τροπολογία 154
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ελλείψει ευρωπαϊκών προτύπων ή 
απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας που 
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προβλέπονται από το δίκαιο του κράτους 
μέλους στην αγορά του οποίου 
καθίσταται διαθέσιμο το προϊόν, όπως 
αναφέρεται στα στοιχεία β) και γ) του 
άρθρου 5, κατά την αξιολόγηση του κατά 
πόσον ένα προϊόν συμμορφούται με την 
γενική απαίτηση ασφάλειας λαμβάνονται 
υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία, εφόσον 
υπάρχουν:
α) εθελοντικά εθνικά πρότυπα που 
μεταφέρουν αντίστοιχα ευρωπαϊκά
πρότυπα εκτός των όσων αναφέρονται 
στο άρθρο 5 στοιχείο β)·
β) τα πρότυπα που καταρτίζονται στο 
κράτος μέλος στην αγορά του οποίου
διατίθεται το προϊόν·
γ) οι συστάσεις της Επιτροπής με τις 
οποίες ορίζονται οι κατευθυντήριες 
γραμμές για
την αξιολόγηση της ασφάλειας προϊόντος·
δ) οι κώδικες ορθής πρακτικής για την 
ασφάλεια του προϊόντος, οι οποίοι 
ισχύουν στον συγκεκριμένο
τομέα·
ε) οι υφιστάμενες γνώσεις και τεχνικές.

Or. en

(βλέπε το άρθρο 3 παράγραφος 3 της οδηγίας 2001/95/ΕΚ, τις τροπολογίες στο άρθρο 6 
παράγραφοι 1 και 2, στο άρθρο 2 και στο άρθρο 5 από τον ίδιο συντάκτη)

Αιτιολόγηση

Το ισχύον σύστημα αξιολόγησης της συμμόρφωσης με την απαίτηση ασφάλειας για τα 
καταναλωτικά προϊόντα (το οποίο λειτουργεί αποτελεσματικά) θα πρέπει να διατηρηθεί. Η 
εισαγωγή νέων στοιχείων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σύγχυση στους οικονομικούς 
φορείς και τις αρχές επιβολής θα πρέπει να εξεταστεί σε εθελοντική βάση ώστε να εξασφαλιστεί 
ασφάλεια δικαίου. Προς αυτόν τον σκοπό, θα πρέπει να αντιστραφεί η σειρά της πρώτης και της 
δεύτερης παραγράφου του άρθρου 6, ενώ η νέα παράγραφος 2 θα πρέπει να βασίζεται σε μια 
διάσταση δυνατότητας.
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Τροπολογία 155
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ελλείψει εναρμονιστικής νομοθεσίας της 
Ένωσης, ευρωπαϊκών προτύπων ή 
απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας που 
προβλέπονται από το δίκαιο του κράτους 
μέλους στην αγορά του οποίου καθίσταται 
διαθέσιμο το προϊόν, όπως αναφέρεται στα 
στοιχεία α), β) και γ) του άρθρου 5, κατά 
την αξιολόγηση του αν ένα προϊόν είναι 
ασφαλές λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθες 
πτυχές, και ιδίως:

Ελλείψει εναρμονιστικής νομοθεσίας της 
Ένωσης, ευρωπαϊκών προτύπων ή 
απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας που 
προβλέπονται από το δίκαιο του κράτους 
μέλους στην αγορά του οποίου καθίσταται 
διαθέσιμο το προϊόν, όπως αναφέρεται στα 
στοιχεία α), β) και γ) του άρθρου 5, 
διεξάγεται, πριν από τη διάθεση του 
προϊόντος στην αγορά, αξιολόγηση για 
την ασφάλεια, ενώ λαμβάνονται υπόψη οι 
ακόλουθες πτυχές:

Or. de

Τροπολογία 156
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ελλείψει εναρμονιστικής νομοθεσίας της 
Ένωσης, ευρωπαϊκών προτύπων ή 
απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας που 
προβλέπονται από το δίκαιο του κράτους 
μέλους στην αγορά του οποίου καθίσταται 
διαθέσιμο το προϊόν, όπως αναφέρεται στα 
στοιχεία α), β) και γ) του άρθρου 5, κατά 
την αξιολόγηση του αν ένα προϊόν είναι 
ασφαλές λαμβάνονται υπόψη οι 
ακόλουθες πτυχές, και ιδίως:

Για την αξιολόγηση της ασφάλειας ενός 
προϊόντος λαμβάνονται υπόψη οι 
ακόλουθες πτυχές, εφόσον δεν 
αναφέρονται στο πλαίσιο της
εναρμονιστικής νομοθεσίας της Ένωσης, 
των ευρωπαϊκών προτύπων ή των 
απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας που 
προβλέπονται από το δίκαιο του κράτους 
μέλους στην αγορά του οποίου καθίσταται 
διαθέσιμο το προϊόν, όπως αναφέρεται στα 
στοιχεία α), β) και γ) του άρθρου 5:

Or. es
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Αιτιολόγηση

Όλες οι πτυχές που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ε) είναι πτυχές γενικής φύσεως που πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση του κινδύνου ενός προϊόντος και, καθώς δεν 
περιλαμβάνονται εξ ολοκλήρου σε πολλές από τις ειδικές εθνικές ή ενωσιακές διατάξεις, 
προτείνεται οι εν λόγω απαιτήσεις να εφαρμόζονται σε όλα τα προϊόντα, είτε εναρμονισμένα 
είτε όχι, και ιδίως οι πτυχές που προβλέπονται στο στοιχείο ε) βάσει της γενικής οδηγίας 
(αριθ. 87/357/ΕΟΚ) για το σύνολο των προϊόντων (η οδηγία που καταργείται).

Τροπολογία 157
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα εν λόγω κριτήρια πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη από όλους τους 
οικονομικούς φορείς καθόλη την αλυσίδα 
παραγωγής και αξίας.

Or. de

Τροπολογία 158
Constance Le Grip

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, 
συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσής του, 
της συσκευασία του, των οδηγιών 
συναρμολόγησης, και, ενδεχομένως,
εγκατάστασης και συντήρησής του·

α) τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, 
συμπεριλαμβανομένης της γνησιότητάς 
του, της σύνθεσής του, της συσκευασία 
του, των οδηγιών συναρμολόγησης, και, 
ενδεχομένως, εγκατάστασης και 
συντήρησής του·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η γνησιότητα συνιστά εγγύηση ασφαλείας για τον καταναλωτή, συμβάλλει στη διασφάλιση της 



PE516.922v03-00 58/177 AM\1003186EL.doc

EL

καταγωγής και της συμμόρφωσης ενός προϊόντος και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος των κριτηρίων αξιολόγησης της ασφάλειας των προϊόντων.

Τροπολογία 159
Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η παρουσίαση του προϊόντος, η 
επισήμανσή του, οι προειδοποιήσεις και οι 
οδηγίες χρήσης και διάθεσής του, καθώς 
και κάθε άλλη οδηγία ή πληροφορία 
σχετική με το προϊόν·

γ) η παρουσίαση του προϊόντος, η 
επισήμανσή του, οι προειδοποιήσεις και οι 
οδηγίες χρήσης και διάθεσής του, καθώς 
και κάθε άλλη οδηγία ή πληροφορία 
σχετική με το προϊόν, οι οποίες μπορούν 
να παρασχεθούν μόνο με σχήματα ή 
εικονογράμματα·

Or. it

Τροπολογία 160
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η παρουσίαση του προϊόντος, η 
επισήμανσή του, οι προειδοποιήσεις και οι 
οδηγίες χρήσης και διάθεσής του, καθώς 
και κάθε άλλη οδηγία ή πληροφορία 
σχετική με το προϊόν·

γ) η παρουσίαση του προϊόντος, η 
επισήμανσή του, οι προειδοποιήσεις και οι 
οδηγίες χρήσης και διάθεσής του, καθώς 
και κάθε άλλη οδηγία ή πληροφορία 
σχετική με το προϊόν, οι οποίες μπορούν 
να παρασχεθούν μόνο με σχήματα ή 
εικονογράμματα·

Or. it

Τροπολογία 161
Jürgen Creutzmann
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) οι κατηγορίες καταναλωτών που 
αντιμετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο κατά τη 
χρήση του προϊόντος, ιδίως οι ευάλωτοι 
καταναλωτές·

δ) οι κατηγορίες καταναλωτών που 
αντιμετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο κατά τη 
χρήση του προϊόντος, ιδίως οι ευάλωτοι 
καταναλωτές που είναι πιθανόν να 
χρησιμοποιήσουν το προϊόν υπό ευλόγως 
προβλέψιμες συνθήκες·

Or. en

(βλέπε την τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 13 και την τροπολογία με την οποία προστίθεται 
η νέα παράγραφος 2α στο άρθρο 16 από τον ίδιο συντάκτη)

Αιτιολόγηση

Η έννοια των ευάλωτων καταναλωτών καλύπτει ευρύ φάσμα καταστάσεων που δεν 
συμπεριλαμβάνονται στις συνήθεις προϋποθέσεις ευθύνης. Ως εκ τούτου, οι κίνδυνοι για τους 
ευάλωτους καταναλωτές θα πρέπει να αξιολογούνται σύμφωνα με τις πιθανότητες χρήσης ενός 
προϊόντος σε ευλόγως προβλέψιμες συνθήκες. Η παρούσα αλλαγή συμπεριλαμβάνεται επίσης 
στην τροπολογία με την οποία προτείνεται η προσθήκη της παραγράφου 2α στο άρθρο 16 από 
τον ίδιο συντάκτη.

Τροπολογία 162
Heide Rühle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) οι κατηγορίες καταναλωτών που 
αντιμετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο κατά τη 
χρήση του προϊόντος, ιδίως οι ευάλωτοι 
καταναλωτές·

δ) οι κατηγορίες καταναλωτών που 
αντιμετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο κατά τη 
χρήση του προϊόντος υπό ευλόγως 
προβλέψιμες συνθήκες, ιδίως οι ευάλωτοι 
καταναλωτές όπως τα παιδιά, οι 
ηλικιωμένοι και οι ανάπηροι, 
λαμβανομένου υπόψη και αν είναι
ευάλωτοι σε συγκριμένες κατηγορίες 
προϊόντων·

Or. en
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Τροπολογία 163
Catherine Stihler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) οι κατηγορίες καταναλωτών που 
αντιμετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο κατά τη 
χρήση του προϊόντος, ιδίως οι ευάλωτοι 
καταναλωτές·

δ) οι κατηγορίες καταναλωτών που 
αντιμετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο κατά τη 
χρήση του προϊόντος, ιδίως οι ευάλωτοι 
καταναλωτές όπως τα παιδιά, οι 
ηλικιωμένοι και οι ανάπηροι, 
λαμβανομένου υπόψη και αν είναι 
ευάλωτοι σε συγκριμένους κινδύνους του 
προϊόντος·

Or. en

Τροπολογία 164
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) οι κατηγορίες καταναλωτών που 
αντιμετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο κατά τη 
χρήση του προϊόντος, ιδίως οι ευάλωτοι 
καταναλωτές·

δ) τα χαρακτηριστικά των καταναλωτών 
που αντιμετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο κατά 
τη χρήση του προϊόντος·

Or. de

Τροπολογία 165
Morten Løkkegaard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο ε
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) η εμφάνιση του προϊόντος και ιδίως 
όταν ένα προϊόν, αν και δεν είναι τρόφιμο, 
μοιάζει με τρόφιμο και είναι δυνατόν να 
εκληφθεί ως τρόφιμο λόγω της μορφής, 
της μυρωδιάς, του χρώματος, της όψης, της 
συσκευασίας, της επισήμανσης, του όγκου, 
του μεγέθους ή άλλων χαρακτηριστικών 
του.

ε) η εμφάνιση του προϊόντος και ιδίως 
όταν ένα προϊόν:

- αν και δεν είναι τρόφιμο, μοιάζει με 
τρόφιμο και είναι δυνατόν να εκληφθεί ως 
τρόφιμο λόγω της μορφής, της μυρωδιάς, 
του χρώματος, της όψης, της συσκευασίας, 
της επισήμανσης, του όγκου, του μεγέθους 
ή άλλων χαρακτηριστικών του.

- αν και δεν είναι παιχνίδι, μοιάζει 
ξεκάθαρα με παιχνίδι και είναι πιθανόν 
να είναι ιδιαιτέρως ελκυστικό για τα 
παιδιά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οποιοδήποτε προϊόν μπορεί να είναι «ελκυστικό για τα παιδιά» για τον απλούστατο λόγο ότι τα 
παιδιά συχνά επιδεικνύουν ενδιαφέρον για αντικείμενα που χρησιμοποιούν οι ενήλικες. Το 
γεγονός αυτό δυσχεραίνει τη διαδικασία αξιολόγησης της ελκυστικότητας ενός προϊόντος για τα 
παιδιά. Ως εκ τούτου, μόνον όταν η εμφάνιση του προϊόντος θυμίζει ξεκάθαρα παιχνίδι πρέπει 
να εξετάζονται από τον κατασκευαστή ειδικές προφυλάξεις/προειδοποιήσεις.

Τροπολογία 166
Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) η εμφάνιση του προϊόντος και ιδίως 
όταν ένα προϊόν, αν και δεν είναι τρόφιμο, 
μοιάζει με τρόφιμο και είναι δυνατόν να 
εκληφθεί ως τρόφιμο λόγω της μορφής, 
της μυρωδιάς, του χρώματος, της όψης, της 

ε) η εμφάνιση του προϊόντος, τα 
χαρακτηριστικά του και η συσκευασία 
του και ιδίως όταν ένα προϊόν, αν και δεν 
είναι τρόφιμο, μοιάζει με τρόφιμο και είναι 
δυνατόν να εκληφθεί ως τρόφιμο λόγω της 
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συσκευασίας, της επισήμανσης, του όγκου, 
του μεγέθους ή άλλων χαρακτηριστικών 
του.

μορφής, της μυρωδιάς, του χρώματος, της 
όψης, της συσκευασίας, της επισήμανσης, 
του όγκου, του μεγέθους ή άλλων 
χαρακτηριστικών του· ιδίως σε περίπτωση 
που το προϊόν μπορεί να είναι ελκυστικό 
για τα παιδιά κατά τρόπο που εγκυμονεί 
κινδύνους για την υγεία και την ασφάλειά 
τους.

Or. en

Τροπολογία 167
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) η εμφάνιση του προϊόντος και ιδίως 
όταν ένα προϊόν, αν και δεν είναι τρόφιμο, 
μοιάζει με τρόφιμο και είναι δυνατόν να 
εκληφθεί ως τρόφιμο λόγω της μορφής, 
της μυρωδιάς, του χρώματος, της όψης, της 
συσκευασίας, της επισήμανσης, του όγκου, 
του μεγέθους ή άλλων χαρακτηριστικών 
του.

ε) η εμφάνιση του προϊόντος και ιδίως 
όταν ένα προϊόν, αν και δεν είναι τρόφιμο, 
μοιάζει με τρόφιμο και είναι δυνατόν να 
εκληφθεί ως τρόφιμο λόγω της μορφής, 
της μυρωδιάς, του χρώματος, της όψης, της 
συσκευασίας, της επισήμανσης, του όγκου, 
του μεγέθους ή άλλων χαρακτηριστικών 
του. Επίσης, όταν ένα προϊόν είναι 
ελκυστικό για παιδιά λόγω των 
χαρακτηριστικών του: μορφή, 
διακόσμηση, μυρωδιά, ήχος, κίνηση, 
κ.λπ.

Or. es

Αιτιολόγηση

Προτείνεται να περιληφθούν στο στοιχείο ε) τα προϊόντα που είναι ελκυστικά για τα παιδιά και 
που, εξαιτίας των χαρακτηριστικών τους, ενδέχεται να είναι επικίνδυνα για αυτά. (π.χ.: 
γομολάστιχες που έχουν τη μορφή ή το άρωμα τροφίμων, μικρόφωνα που μοιάζουν με 
γλειφιτζούρια, λαμπτήρες, θερμάστρες, υγραντήρες, συσκευές εξόντωσης εντόμων, 
παγωτομηχανές, φρυγανιέρες, τοστιέρες, και άλλα προϊόντα τα οποία μπορεί να είναι ελκυστικά 
για τα παιδιά).
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Τροπολογία 168
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Η δυνατότητα επίτευξης υψηλότερου 
βαθμού ασφάλειας ή η διαθεσιμότητα 
άλλων προϊόντων που παρουσιάζουν 
μικρότερο κίνδυνο δεν συνιστά επαρκή 
λόγο για τον χαρακτηρισμό ενός προϊόντος 
ως μη ασφαλούς.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. de

Τροπολογία 169
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, 
κατά την αξιολόγηση του αν ένα προϊόν 
είναι ασφαλές, λαμβάνονται υπόψη, 
εφόσον είναι διαθέσιμα, τα ακόλουθα 
στοιχεία, και ιδίως:

διαγράφεται

α) οι υφιστάμενες γνώσεις και τεχνικές·
β) τα ευρωπαϊκά πρότυπα, εκτός εκείνων 
τα στοιχεία αναφοράς των οποίων έχουν 
δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τα 
άρθρα 16 και 17·
γ) τα διεθνή πρότυπα·
δ) οι διεθνείς συμφωνίες·
ε) οι συστάσεις ή οι κατευθυντήριες 
γραμμές της Επιτροπής για την 
αξιολόγηση της ασφάλειας των 
προϊόντων·
στ) τα εθνικά πρότυπα που ισχύουν στο 
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κράτος μέλος στην αγορά του οποίου 
διατίθεται το προϊόν·
ζ) οι κώδικες ορθής πρακτικής για την 
ασφάλεια των προϊόντων, οι οποίοι 
ισχύουν στον συγκεκριμένο τομέα·
η) η ασφάλεια την οποία δικαιούνται 
ευλόγως να προσδοκούν οι καταναλωτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι το ισχύον σύστημα αξιολόγησης της συμμόρφωσης με την 
απαίτηση ασφάλειας για τα καταναλωτικά προϊόντα (το οποίο λειτουργεί αποτελεσματικά) θα 
διατηρηθεί. Η εισαγωγή νέων στοιχείων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σύγχυση στους 
οικονομικούς φορείς και τις αρχές επιβολής θα πρέπει να εξεταστεί σε εθελοντική βάση ώστε να 
εξασφαλιστεί ασφάλεια δικαίου. Προς αυτόν τον σκοπό, θα πρέπει να αντιστραφεί η σειρά της 
πρώτης και της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 6, ενώ η νέα παράγραφος 2 θα πρέπει να 
βασίζεται σε μια διάσταση δυνατότητας.

Τροπολογία 170
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Εκτός από τα στοιχεία που 
παρατίθενται στην παράγραφο 1, κατά 
την αξιολόγηση του κατά πόσον ένα 
προϊόν είναι ασφαλές μπορούν να 
λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα 
στοιχεία που σχετίζονται με τα προϊόντα 
και τη χρήση τους, και ιδίως:
α) τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, 
συμπεριλαμβανομένης της γνησιότητάς 
του, της σύνθεσής του, της συσκευασίας 
του, των οδηγιών συναρμολόγησης, και, 
ενδεχομένως, εγκατάστασης και 
συντήρησής του·
β) η επίδραση που έχει το προϊόν αυτό σε 
άλλα, όταν είναι ευλόγως δυνατόν να 
προβλεφθεί ότι το προϊόν αυτό θα 



AM\1003186EL.doc 65/177 PE516.922v03-00

EL

χρησιμοποιηθεί μαζί με άλλα προϊόντα·
γ) η παρουσίαση του προϊόντος, η 
επισήμανσή του, οι προειδοποιήσεις και 
οι οδηγίες χρήσης και διάθεσής του, 
καθώς και κάθε άλλη οδηγία ή 
πληροφορία σχετική με το προϊόν·
δ) οι κατηγορίες καταναλωτών που 
αντιμετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο κατά τη 
χρήση του προϊόντος, ιδίως οι ευάλωτοι 
καταναλωτές που είναι πιθανόν να 
χρησιμοποιήσουν το προϊόν υπό ευλόγως 
προβλέψιμες συνθήκες·
ε) η εμφάνιση του προϊόντος και ιδίως 
όταν ένα προϊόν, αν και δεν είναι τρόφιμο, 
μοιάζει με τρόφιμο και είναι δυνατόν να 
εκληφθεί ως τρόφιμο λόγω της μορφής, 
της μυρωδιάς, του χρώματος, της όψης, 
της συσκευασίας, της επισήμανσης, του 
όγκου, του μεγέθους ή άλλων 
χαρακτηριστικών του.
Η δυνατότητα επίτευξης υψηλότερου 
βαθμού ασφάλειας ή η διαθεσιμότητα 
άλλων προϊόντων που παρουσιάζουν 
μικρότερο κίνδυνο δεν συνιστά επαρκή 
λόγο για τον χαρακτηρισμό ενός 
προϊόντος ως μη ασφαλούς.

Or. en

(βλέπε τις τροπολογίες στο άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2 και την τροπολογία με την οποία 
προστίθεται η νέα παράγραφος 1α στο άρθρο 6 από τον ίδιο συντάκτη)

Αιτιολόγηση

Η εισαγωγή νέων στοιχείων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σύγχυση στους οικονομικούς 
φορείς και τις αρχές επιβολής θα πρέπει να εξεταστεί σε εθελοντική βάση ώστε να εξασφαλιστεί 
ασφάλεια δικαίου. Προς αυτό τον σκοπό, θα πρέπει να αντιστραφεί η σειρά της πρώτης και της 
δεύτερης παραγράφου του άρθρου 6 ενώ η νέα παράγραφος 2 θα πρέπει να βασίζεται σε μια 
διάσταση δυνατότητας. Πέραν των προτεινόμενων κριτηρίων, θα πρέπει επίσης να υπάρχει η 
δυνατότητα να λαμβάνεται υπόψη η γνησιότητα των προϊόντων, δεδομένου ότι πολλά 
παραποιημένα προϊόντα δεν είναι ασφαλή.

Τροπολογία 171
Jürgen Creutzmann
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι υφιστάμενες γνώσεις και τεχνικές· διαγράφεται

Or. en

(βλέπε την τροπολογία του ίδιου συντάκτη με την οποία προτείνεται η προσθήκη της νέας 
παραγράφου 1α στο άρθρο 6)

Αιτιολόγηση

Το εν λόγω στοιχείο μετακινείται στο τέλος της λίστας. Παρότι είναι σημαντικό να εξετάζονται 
οι υφιστάμενες γνώσεις και τεχνικές, δεν θα πρέπει να είναι το πρώτο στοιχείο που λαμβάνεται 
υπόψη. Οι υφιστάμενες γνώσεις συνήθως εξασφαλίζουν υψηλότερο βαθμό ασφάλειας. Ωστόσο, 
η διαθεσιμότητα προϊόντων που παρουσιάζουν μικρότερο βαθμό κινδύνου δεν αποτελεί επαρκή 
λόγο ώστε ένα προϊόν να θεωρηθεί μη ασφαλές. Η παρούσα τροπολογία περιλαμβάνεται επίσης 
στην τροπολογία του ίδιου συντάκτη με την προτείνεται η προσθήκη της νέας παραγράφου 1α 
στο άρθρο 6.

Τροπολογία 172
Raffaele Baldassarre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι υφιστάμενες γνώσεις και τεχνικές· διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί η εφαρμογή τους, τα κριτήρια αξιολόγησης της ασφάλειας των προϊόντων 
πρέπει να είναι αντικειμενικά και να βρίσκονται στη διάθεση των κατασκευαστών. Οι 
υφιστάμενες γνώσεις και τεχνικές και η ασφάλεια την οποία δικαιούνται ευλόγως να 
προσδοκούν οι καταναλωτές δεν πληρούν τις εν λόγω προϋποθέσεις.

Τροπολογία 173
Josef Weidenholzer
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) οι απαιτήσεις που ορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1, 
στο πλαίσιο των αιτημάτων τυποποίησης·

Or. de

Τροπολογία 174
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) η αρχή της πρόληψης· 

Or. it

Τροπολογία 175
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) οι βασικές απαιτήσεις που 
προβλέπονται στις εντολές τυποποίησης, 
σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος 
κανονισμού·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Κατά την κατάρτιση ενός προτύπου, η εξέταση της τήρησης των βασικών απαιτήσεων που 
προβλέπονται στις εντολές τυποποίησης μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο δείκτη για την ασφάλεια 
ενός προϊόντος.
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Τροπολογία 176
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) τα πρότυπα άλλων κρατών μελών·

Or. es

Τροπολογία 177
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) οι βασικές απαιτήσεις που έχουν 
δημοσιευτεί από την Επιτροπή για την 
επίτευξη των σκοπών του άρθρου 4 
παράγραφος 1 στοιχείο α) της ΟΓΑΠ·

Or. es

Τροπολογία 178
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) η ασφάλεια την οποία δικαιούνται 
ευλόγως να προσδοκούν οι καταναλωτές.

διαγράφεται

Or. en

(βλέπε την τροπολογία του ίδιου συντάκτη με την οποία προτείνεται η προσθήκη της νέας 
παραγράφου 1α στο άρθρο 6)
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Αιτιολόγηση

Προκύπτει ότι το κριτήριο είναι αυθαίρετο και δημιουργεί νομική αβεβαιότητα στους 
οικονομικούς φορείς, δεδομένου ότι πρέπει να προσδιορίζουν ποιες είναι οι εύλογες προσδοκίες 
των καταναλωτών για κάθε προϊόν, χωρίς να γνωρίζουν αν οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα 
ερμηνεύουν διαφορετικά την εν λόγω έννοια. Η παρούσα αλλαγή περιλαμβάνεται επίσης στην 
τροπολογία του ίδιου συντάκτη με την οποία προτείνεται η προσθήκη της νέας παραγράφου 1α 
στο άρθρο 6.

Τροπολογία 179
Raffaele Baldassarre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) η ασφάλεια την οποία δικαιούνται 
ευλόγως να προσδοκούν οι καταναλωτές.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί η εφαρμογή τους, τα κριτήρια αξιολόγησης της ασφάλειας των προϊόντων 
πρέπει να είναι αντικειμενικά και να βρίσκονται στη διάθεση των κατασκευαστών. Οι 
υφιστάμενες γνώσεις και τεχνικές και η ασφάλεια την οποία δικαιούνται ευλόγως να 
προσδοκούν οι καταναλωτές δεν πληρούν τις εν λόγω προϋποθέσεις.

Τροπολογία 180
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) η ενωσιακή νομοθεσία όσον αφορά 
τις εναλλακτικές των δοκιμών σε ζώα 
που χρησιμοποιούνται για κανονιστικούς 
σκοπούς όπως περιγράφονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 και στην 
οδηγία 2010/63/ΕΕ.
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Or. en

Τροπολογία 181
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) οι υφιστάμενες γνώσεις και τεχνικές

Or. en

(βλέπε την τροπολογία του ίδιου συντάκτη με την οποία προτείνεται η προσθήκη της νέας 
παραγράφου 1α στο άρθρο 6)

Αιτιολόγηση

Το εν λόγω στοιχείο μετακινείται στο τέλος της λίστας. Παρότι είναι σημαντικό να εξετάζονται 
οι υφιστάμενες γνώσεις και τεχνικές, δεν θα πρέπει να είναι το πρώτο στοιχείο που λαμβάνεται 
υπόψη. Οι υφιστάμενες γνώσεις συνήθως εξασφαλίζουν υψηλότερο βαθμό ασφάλειας. Ωστόσο, 
η διαθεσιμότητα προϊόντων που παρουσιάζουν μικρότερο βαθμό κινδύνου δεν αποτελεί επαρκή 
λόγο ώστε ένα προϊόν να θεωρηθεί μη ασφαλές. Η παρούσα αλλαγή περιλαμβάνεται επίσης 
στην τροπολογία του ίδιου συντάκτη με την προτείνεται η προσθήκη της νέας παραγράφου 1α 
στο άρθρο 6.

Τροπολογία 182
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6α
Σήμανση CE+

Η σήμανση CE+ τοποθετείται μόνο από 
τον κατασκευαστή ή τον 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του.
Η σήμανση CE+ τοποθετείται 
αποκλειστικά και μόνο σε καταναλωτικά 
προϊόντα που καλύπτονται από τον 
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παρόντα κανονισμό. Η σήμανση CE+ 
τοποθετείται κατόπιν δοκιμών σε τυχαία 
επιλεγμένα αντιπροσωπευτικά δείγματα 
των προϊόντων που διατίθενται προς 
πώληση στην αγορά, υπό τον έλεγχο 
δικαστικού επιμελητή, αρχής ή 
οποιουδήποτε άλλου αρμόδιου προσώπου 
που ορίζεται από κάθε κράτος μέλος.
Η σήμανση CE+ είναι η μόνη σήμανση 
που πιστοποιεί ότι το προϊόν έχει 
δοκιμαστεί και έχει κριθεί ασφαλές.

Or. en

Τροπολογία 183
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6α
Σήμανση CE+

1. Η σήμανση CE+ τοποθετείται μόνο 
από τον κατασκευαστή ή τον 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του.
2. Η σήμανση CE+ τοποθετείται 
αποκλειστικά και μόνο σε καταναλωτικά 
προϊόντα που καλύπτονται από τον 
παρόντα κανονισμό.
3. Με την τοποθέτηση της σήμανσης 
CE+, ο κατασκευαστής δείχνει ότι το 
προϊόν έχει δοκιμαστεί και έχει κριθεί ότι 
συμμορφώνεται προς την απαίτηση 
ασφάλειας που ορίζεται στον παρόντα 
κανονισμό, από διαπιστευμένο οργανισμό, 
αρμόδιο για την αξιολόγηση της 
ασφάλειας του συγκεκριμένου προϊόντος. 
Η σήμανση CE+ τοποθετείται κατόπιν 
δοκιμών σε τυχαία επιλεγμένα 
αντιπροσωπευτικά δείγματα των 
προϊόντων που διατίθενται προς πώληση 
στην αγορά, υπό τον έλεγχο δικαστικού 
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επιμελητή, αρχής ή οποιουδήποτε άλλου 
αρμόδιου προσώπου που ορίζεται από 
κάθε κράτος μέλος. 
4. Η σήμανση CE+ είναι η μόνη σήμανση 
που πιστοποιεί ότι το προϊόν έχει 
δοκιμαστεί και έχει κριθεί ασφαλές.
5. Η τοποθέτηση σε ένα προϊόν, μιας 
σήμανσης, συμβόλων ή ενδείξεων που 
είναι πιθανό να παραπλανήσουν τρίτους 
ως προς το νόημα ή τη μορφή της 
σήμανσης CE+ ή τη μορφή της ή και τα 
δύο, απαγορεύεται. Είναι δυνατόν να 
τεθεί στο προϊόν κάθε άλλη σήμανση υπό 
τον όρο ότι δεν παρεμποδίζει το 
ευδιάκριτο, το ευανάγνωστο ή την 
κατανόηση της σήμανσης CE+.
6. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη σωστή 
εφαρμογή του καθεστώτος που διέπει τη 
σήμανση CE+ και λαμβάνουν κατάλληλα 
μέτρα σε περίπτωση παράτυπης χρήσης 
της σήμανσης. Τα κράτη μέλη 
προβλέπουν επίσης την επιβολή 
κυρώσεων για παραβάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων ενδεχομένως 
ποινικών κυρώσεων για σοβαρές 
παραβάσεις. Οι κυρώσεις αυτές είναι 
ανάλογες με τη σοβαρότητα της 
παράβασης και αποτρέπουν 
αποτελεσματικά την παράτυπη χρήση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα περισσότερα μοντέλα μη συμμορφούμενων αναπτήρων που πωλούνται στην ΕΕ φέρουν 
πιστοποιητικά συμμόρφωσης που εξασφαλίσθηκαν κατόπιν δοκιμών από τρίτα μέρη. Αυτό 
οφείλεται στο ότι, απουσία ανεξάρτητου τρίτου μέρους κατά τη συλλογή δειγμάτων, οι 
κατασκευαστές μπορούν να πραγματοποιήσουν δοκιμές σε προετοιμασμένα δείγματα που δεν 
είναι αντιπροσωπευτικά του προϊόντος που πωλείται στην πραγματικότητα και έτσι λαμβάνουν 
πιστοποιητικά συμμόρφωσης για προϊόντα που δεν έχουν ελεγχθεί. Το γεγονός αυτό είναι 
παραπλανητικό και αποτελεί πραγματικό κίνδυνο για την ασφάλεια των καταναλωτών.

Τροπολογία 184
Markus Pieper, Markus Ferber
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7 διαγράφεται
Ένδειξη καταγωγής
1. Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς 
εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα φέρουν 
ένδειξη της χώρας καταγωγής του 
προϊόντος ή, όταν το μέγεθος ή η φύση 
του προϊόντος δεν το επιτρέπουν, 
μεριμνούν ώστε η ένδειξη αυτή να 
αναγράφεται στη συσκευασία ή σε 
έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν.
2. Για τους σκοπούς του προσδιορισμού 
της χώρας καταγωγής κατά την έννοια 
της παραγράφου 1, εφαρμόζονται οι 
κανόνες μη προτιμησιακής καταγωγής οι 
οποίοι προβλέπονται στα άρθρα 23 έως 
25 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 
του Συμβουλίου περί θεσπίσεως 
κοινοτικού τελωνειακού κώδικα.
3. Όταν η χώρα καταγωγής που 
προσδιορίζεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 είναι κράτος μέλος της 
Ένωσης, οι κατασκευαστές και οι 
εισαγωγείς μπορούν να κάνουν αναφορά 
στην Ένωση ή σε συγκεκριμένο κράτος 
μέλος.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η υποχρεωτική ένδειξη καταγωγής δεν παρέχει καμία προστιθέμενη αξία για τον καταναλωτή 
και δημιουργεί περιττή σύγχυση. Οι ισχύοντες κανόνες έχουν εξασφαλίσει την ασφάλεια των 
καταναλωτών. Επιπλέον, η υποχρεωτική ένδειξη καταγωγής προκαλεί περιττή νέα 
γραφειοκρατία από την οποία θίγονται ιδιαίτερα οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Τροπολογία 185
Ashley Fox
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7 διαγράφεται
Ένδειξη καταγωγής
1. Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς 
εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα φέρουν 
ένδειξη της χώρας καταγωγής του 
προϊόντος ή, όταν το μέγεθος ή η φύση 
του προϊόντος δεν το επιτρέπουν, 
μεριμνούν ώστε η ένδειξη αυτή να 
αναγράφεται στη συσκευασία ή σε 
έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν.
2. Για τους σκοπούς του προσδιορισμού 
της χώρας καταγωγής κατά την έννοια 
της παραγράφου 1, εφαρμόζονται οι 
κανόνες μη προτιμησιακής καταγωγής οι 
οποίοι προβλέπονται στα άρθρα 23 έως 
25 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 
του Συμβουλίου περί θεσπίσεως 
κοινοτικού τελωνειακού κώδικα.
3. Όταν η χώρα καταγωγής που 
προσδιορίζεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 είναι κράτος μέλος της 
Ένωσης, οι κατασκευαστές και οι 
εισαγωγείς μπορούν να κάνουν αναφορά 
στην Ένωση ή σε συγκεκριμένο κράτος 
μέλος.

Or. en

Τροπολογία 186
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7 διαγράφεται
Ένδειξη καταγωγής
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1. Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς 
εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα φέρουν 
ένδειξη της χώρας καταγωγής του 
προϊόντος ή, όταν το μέγεθος ή η φύση 
του προϊόντος δεν το επιτρέπουν, 
μεριμνούν ώστε η ένδειξη αυτή να 
αναγράφεται στη συσκευασία ή σε 
έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν.
2. Για τους σκοπούς του προσδιορισμού 
της χώρας καταγωγής κατά την έννοια 
της παραγράφου 1, εφαρμόζονται οι 
κανόνες μη προτιμησιακής καταγωγής οι 
οποίοι προβλέπονται στα άρθρα 23 έως 
25 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 
του Συμβουλίου περί θεσπίσεως 
κοινοτικού τελωνειακού κώδικα.
3. Όταν η χώρα καταγωγής που 
προσδιορίζεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 είναι κράτος μέλος της 
Ένωσης, οι κατασκευαστές και οι 
εισαγωγείς μπορούν να κάνουν αναφορά 
στην Ένωση ή σε συγκεκριμένο κράτος 
μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση της ένδειξης της καταγωγής των καταναλωτικών προϊόντων ούτε εξετάστηκε κατά 
την εκτίμηση αντικτύπου ούτε προβλέπεται στο νέο νομοθετικό πλαίσιο. Η εν λόγω απαίτηση 
δεν θα βελτίωνε την ασφάλεια των καταναλωτών ή την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων, τα 
οποία ήδη διασφαλίζονται με άλλα μέσα που προβλέπονται στην εναρμονιστική νομοθεσία και 
στον κανονισμό για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων (CPSR). Θα παραπλανούσε 
επίσης τους καταναλωτές προϊόντων που προκύπτουν από μια σύνθετη παγκόσμια αλυσίδα 
εφοδιασμού. Τέλος, η εφαρμογή της θα ήταν δαπανηρή για τους οικονομικούς φορείς και τις 
δημόσιες αρχές.

Τροπολογία 187
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7 διαγράφεται
Ένδειξη καταγωγής
1. Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς 
εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα φέρουν 
ένδειξη της χώρας καταγωγής του 
προϊόντος ή, όταν το μέγεθος ή η φύση 
του προϊόντος δεν το επιτρέπουν, 
μεριμνούν ώστε η ένδειξη αυτή να 
αναγράφεται στη συσκευασία ή σε 
έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν.
2. Για τους σκοπούς του προσδιορισμού 
της χώρας καταγωγής κατά την έννοια 
της παραγράφου 1, εφαρμόζονται οι 
κανόνες μη προτιμησιακής καταγωγής οι 
οποίοι προβλέπονται στα άρθρα 23 έως 
25 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 
του Συμβουλίου περί θεσπίσεως 
κοινοτικού τελωνειακού κώδικα.
3. Όταν η χώρα καταγωγής που 
προσδιορίζεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 είναι κράτος μέλος της 
Ένωσης, οι κατασκευαστές και οι 
εισαγωγείς μπορούν να κάνουν αναφορά 
στην Ένωση ή σε συγκεκριμένο κράτος 
μέλος.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η υποχρεωτική ένδειξη καταγωγής δεν θα αυξήσει την ασφάλεια των προϊόντων. Η διεύθυνση 
του κατασκευαστή και ο αριθμός ταυτοποίησης είναι ήδη υποχρεωτικό να αναγράφονται στα 
προϊόντα για τη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας. Ενδεχόμενη σύνδεση της ασφάλειας των 
προϊόντων με τις διατάξεις του τελωνειακού κώδικα αντιπροσωπεύει σημαντική δαπάνη 
κόστους και χρόνου για τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

Τροπολογία 188
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7 διαγράφεται
Ένδειξη καταγωγής
1. Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς 
εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα φέρουν 
ένδειξη της χώρας καταγωγής του 
προϊόντος ή, όταν το μέγεθος ή η φύση 
του προϊόντος δεν το επιτρέπουν, 
μεριμνούν ώστε η ένδειξη αυτή να 
αναγράφεται στη συσκευασία ή σε 
έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν.
2. Για τους σκοπούς του προσδιορισμού 
της χώρας καταγωγής κατά την έννοια 
της παραγράφου 1, εφαρμόζονται οι 
κανόνες μη προτιμησιακής καταγωγής οι 
οποίοι προβλέπονται στα άρθρα 23 έως 
25 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 
του Συμβουλίου περί θεσπίσεως 
κοινοτικού τελωνειακού κώδικα.
3. Όταν η χώρα καταγωγής που 
προσδιορίζεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 είναι κράτος μέλος της 
Ένωσης, οι κατασκευαστές και οι 
εισαγωγείς μπορούν να κάνουν αναφορά 
στην Ένωση ή σε συγκεκριμένο κράτος 
μέλος.

Or. pl

Τροπολογία 189
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7 διαγράφεται
Ένδειξη καταγωγής
1. Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς 
εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα φέρουν 
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ένδειξη της χώρας καταγωγής του 
προϊόντος ή, όταν το μέγεθος ή η φύση 
του προϊόντος δεν το επιτρέπουν, 
μεριμνούν ώστε η ένδειξη αυτή να 
αναγράφεται στη συσκευασία ή σε 
έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν.
2. Για τους σκοπούς του προσδιορισμού 
της χώρας καταγωγής κατά την έννοια 
της παραγράφου 1, εφαρμόζονται οι 
κανόνες μη προτιμησιακής καταγωγής οι 
οποίοι προβλέπονται στα άρθρα 23 έως 
25 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 
του Συμβουλίου περί θεσπίσεως 
κοινοτικού τελωνειακού κώδικα.
3. Όταν η χώρα καταγωγής που 
προσδιορίζεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 είναι κράτος μέλος της 
Ένωσης, οι κατασκευαστές και οι 
εισαγωγείς μπορούν να κάνουν αναφορά 
στην Ένωση ή σε συγκεκριμένο κράτος 
μέλος.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η καθιέρωση υποχρεωτικής σήμανσης καταγωγής με σημείο αναφοράς τις τελωνειακές 
διατάξεις σχετικά με τη μη προτιμησιακή καταγωγή δεν αποτέλεσε αντικείμενο της 
προηγούμενης εκτίμησης αντικτύπου από την Επιτροπή. Η πρόταση αυτή είναι επίσης παρόμοια 
με την πρόταση κανονισμού COM(2005) 661, η οποία αποσύρθηκε τον Απρίλιο του 2013.

Τροπολογία 190
Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7 διαγράφεται
Ένδειξη καταγωγής
1. Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς 
εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα φέρουν 
ένδειξη της χώρας καταγωγής του 
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προϊόντος ή, όταν το μέγεθος ή η φύση 
του προϊόντος δεν το επιτρέπουν, 
μεριμνούν ώστε η ένδειξη αυτή να 
αναγράφεται στη συσκευασία ή σε 
έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν.
2. Για τους σκοπούς του προσδιορισμού 
της χώρας καταγωγής κατά την έννοια 
της παραγράφου 1, εφαρμόζονται οι 
κανόνες μη προτιμησιακής καταγωγής οι 
οποίοι προβλέπονται στα άρθρα 23 έως 
25 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 
του Συμβουλίου περί θεσπίσεως 
κοινοτικού τελωνειακού κώδικα.
3. Όταν η χώρα καταγωγής που 
προσδιορίζεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 είναι κράτος μέλος της 
Ένωσης, οι κατασκευαστές και οι 
εισαγωγείς μπορούν να κάνουν αναφορά 
στην Ένωση ή σε συγκεκριμένο κράτος 
μέλος.

Or. pl

Τροπολογία 191
Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς 
εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα φέρουν 
ένδειξη της χώρας καταγωγής του 
προϊόντος ή, όταν το μέγεθος ή η φύση του 
προϊόντος δεν το επιτρέπουν, μεριμνούν 
ώστε η ένδειξη αυτή να αναγράφεται στη 
συσκευασία ή σε έγγραφο που συνοδεύει 
το προϊόν.

1. Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς 
εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα φέρουν 
ένδειξη της χώρας καταγωγής του 
προϊόντος και των υλικών σύνθεσής τους
ή, όταν το μέγεθος ή η φύση του προϊόντος 
δεν το επιτρέπουν, μεριμνούν ώστε η 
ένδειξη αυτή να αναγράφεται στη 
συσκευασία ή σε έγγραφο που συνοδεύει 
το προϊόν. Η εν λόγω ένδειξη αναγράφεται 
σε κάθε περίπτωση με ορατό και 
ευδιάκριτο τρόπο για τον καταναλωτή.

Or. it
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Τροπολογία 192
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς 
εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα φέρουν 
ένδειξη της χώρας καταγωγής του 
προϊόντος ή, όταν το μέγεθος ή η φύση του 
προϊόντος δεν το επιτρέπουν, μεριμνούν 
ώστε η ένδειξη αυτή να αναγράφεται στη 
συσκευασία ή σε έγγραφο που συνοδεύει 
το προϊόν.

1. Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς 
εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα φέρουν 
ένδειξη της χώρας καταγωγής του 
προϊόντος ή, όταν το μέγεθος ή η φύση του 
προϊόντος δεν το επιτρέπουν, μεριμνούν 
ώστε η ένδειξη αυτή να αναγράφεται στη 
συσκευασία ή σε έγγραφο που συνοδεύει 
το προϊόν. Οι κατασκευαστές και οι 
εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα 
φέρουν ένδειξη της καταγωγής των 
υλικών σύνθεσής τους. Η ένδειξη της 
καταγωγής του τελικού προϊόντος πρέπει 
να είναι σαφής και ορατή για τους 
καταναλωτές.

Or. it

Τροπολογία 193
Mitro Repo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς 
εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα φέρουν 
ένδειξη της χώρας καταγωγής του 
προϊόντος ή, όταν το μέγεθος ή η φύση του 
προϊόντος δεν το επιτρέπουν, μεριμνούν 
ώστε η ένδειξη αυτή να αναγράφεται στη 
συσκευασία ή σε έγγραφο που συνοδεύει 
το προϊόν.

1. Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς 
εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα φέρουν 
ένδειξη της χώρας καταγωγής του 
προϊόντος, συμπεριλαμβανομένης της 
καταγωγής των πρώτων υλών που 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή, ή, 
όταν το μέγεθος ή η φύση του προϊόντος 
δεν το επιτρέπουν, μεριμνούν ώστε η 
ένδειξη αυτή να αναγράφεται στη 
συσκευασία ή σε έγγραφο που συνοδεύει 
το προϊόν.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό η χώρα που αναγράφεται στη σήμανση να μην είναι η χώρα «σημείου 
τελευταίας οικονομικής μεταβολής». Διαφορετικά, αυτό θα σήμαινε ότι π.χ. η ευρωπαϊκή γούνα 
που κατασκευάζεται στην Κίνα θα έφερε σήμανση «Χώρα καταγωγής: Κίνα» και οι 
καταναλωτές δεν θα ήταν σε θέση να γνωρίζουν πού και υπό ποιες συνθήκες παράγονται οι 
πρώτες ύλες, όπως η γούνα.

Τροπολογία 194
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς 
εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα φέρουν 
ένδειξη της χώρας καταγωγής του 
προϊόντος ή, όταν το μέγεθος ή η φύση του 
προϊόντος δεν το επιτρέπουν, μεριμνούν 
ώστε η ένδειξη αυτή να αναγράφεται στη 
συσκευασία ή σε έγγραφο που συνοδεύει 
το προϊόν.

1. Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς 
πρέπει να αναγράφουν τη χώρα 
καταγωγής του προϊόντος προκειμένου να 
διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα του 
προϊόντος στην αλυσίδα εφοδιασμού. Οι 
κατασκευαστές και οι εισαγωγείς 
εξασφαλίζουν ότι όλα τα προϊόντα, 
ανεξάρτητα από το εάν προέρχονται από 
την ΕΕ ή από τρίτη χώρα, φέρουν ένδειξη 
της χώρας καταγωγής του προϊόντος ή, 
όταν το μέγεθος ή η φύση του προϊόντος 
δεν το επιτρέπουν, μεριμνούν ώστε η 
ένδειξη αυτή να αναγράφεται στη 
συσκευασία ή σε έγγραφο που συνοδεύει
το προϊόν. Οι διανομείς πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι η χώρα καταγωγής του 
κατασκευαστή ή του εισαγωγέα 
αναγράφεται σε κατάλληλη μορφή πριν 
από τη διάθεση του προϊόντος τους στην 
ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά.

Or. de

Τροπολογία 195
Matteo Salvini
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς 
εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα φέρουν 
ένδειξη της χώρας καταγωγής του 
προϊόντος ή, όταν το μέγεθος ή η φύση του 
προϊόντος δεν το επιτρέπουν, μεριμνούν 
ώστε η ένδειξη αυτή να αναγράφεται στη 
συσκευασία ή σε έγγραφο που συνοδεύει 
το προϊόν.

1. Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς 
εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα φέρουν 
ένδειξη της χώρας καταγωγής του 
προϊόντος και των υλικών σύνθεσης ή, 
όταν το μέγεθος ή η φύση του προϊόντος 
δεν το επιτρέπουν, μεριμνούν ώστε η 
ένδειξη αυτή να αναγράφεται στη 
συσκευασία ή σε έγγραφο που συνοδεύει 
το προϊόν.

Or. it

Αιτιολόγηση

Βασικό στοιχείο για την αξιολόγηση της ασφάλειας του προϊόντος είναι η σύνθεσή του. Το 
προϊόν πρέπει να συνοδεύεται και από την ένδειξη καταγωγής των υλικών σύνθεσής του. Η 
θέσπιση της υποχρεωτικής ένδειξης της καταγωγής των υλικών που συνθέτουν τα προϊόντα 
αναβαθμίζει το επίπεδο αριστείας των ΜΜΕ των κρατών μελών, οι οποίες, λόγω της έλλειψης 
σαφών πληροφοριών σχετικά με την καταγωγή των προϊόντων και των υλικών σύνθεσης, 
υφίστανται οικονομικές ζημιές.

Τροπολογία 196
Constance Le Grip

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τους σκοπούς του προσδιορισμού 
της χώρας καταγωγής κατά την έννοια της 
παραγράφου 1, εφαρμόζονται οι κανόνες 
μη προτιμησιακής καταγωγής οι οποίοι 
προβλέπονται στα άρθρα 23 έως 25 του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του 
Συμβουλίου περί θεσπίσεως κοινοτικού
τελωνειακού κώδικα.

2. Για τους σκοπούς του προσδιορισμού 
της χώρας καταγωγής κατά την έννοια της 
παραγράφου 1, εφαρμόζονται οι κανόνες 
μη προτιμησιακής καταγωγής οι οποίοι 
προβλέπονται στα άρθρα 52 έως 55, 
συμπεριλαμβανομένων των 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 
εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 55, του 
κανονισμού αριθ. ΧΧΧΧ/13 του 
Συμβουλίου περί θεσπίσεως τελωνειακού 
κώδικα της Ένωσης.
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Or. fr

Τροπολογία 197
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν η χώρα καταγωγής που 
προσδιορίζεται σύμφωνα με την
παράγραφο 2 είναι κράτος μέλος της 
Ένωσης, οι κατασκευαστές και οι 
εισαγωγείς μπορούν να κάνουν αναφορά 
στην Ένωση ή σε συγκεκριμένο κράτος 
μέλος.

3. Όταν η χώρα καταγωγής που 
προσδιορίζεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 είναι κράτος μέλος της 
Ένωσης, οι κατασκευαστές και οι 
εισαγωγείς μπορούν να κάνουν αναφορά 
στην Ένωση ή σε συγκεκριμένο κράτος 
μέλος στην επισήμανση «made in…». Το 
όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή 
πρέπει επίσης να αναγράφονται σε όλα τα 
προϊόντα που διατίθενται στην εσωτερική 
αγορά της ΕΕ.

Or. de

Τροπολογία 198
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν η χώρα καταγωγής που 
προσδιορίζεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 είναι κράτος μέλος της 
Ένωσης, οι κατασκευαστές και οι 
εισαγωγείς μπορούν να κάνουν αναφορά 
στην Ένωση ή σε συγκεκριμένο κράτος 
μέλος.

3. Όταν η χώρα καταγωγής που 
προσδιορίζεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 είναι κράτος μέλος της 
Ένωσης, οι κατασκευαστές και οι 
εισαγωγείς οφείλουν να κάνουν αναφορά 
στο κράτος μέλος.

Or. it
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Αιτιολόγηση

Η ένδειξη καταγωγής «Ευρωπαϊκή Ένωση» είναι υπερβολικά γενική.

Τροπολογία 199
Gino Trematerra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι κατασκευαστές που επιθυμούν να 
χρησιμοποιήσουν την ένδειξη καταγωγής 
μπορούν να το κάνουν μόνο στα αγγλικά 
(με τη φράση «Made in [χώρα]»), 
δεδομένου ότι είναι εύκολα κατανοητή 
από τους καταναλωτές.

Or. it

Τροπολογία 200
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν διαθέτουν τα προϊόντα τους στην 
αγορά, oι κατασκευαστές εξασφαλίζουν 
ότι αυτά είναι σχεδιασμένα και 
κατασκευασμένα σύμφωνα με τη γενική 
απαίτηση ασφάλειας που προβλέπεται στο 
άρθρο 4.

1. Προτού διαθέσουν τα προϊόντα τους 
στην αγορά, oι κατασκευαστές 
εξασφαλίζουν ότι αυτά είναι σχεδιασμένα 
και κατασκευασμένα σύμφωνα με τη 
γενική απαίτηση ασφάλειας που 
προβλέπεται στο άρθρο 4.

Or. de

Τροπολογία 201
Pablo Arias Echeverría
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι κατασκευαστές παρέχουν στον 
καταναλωτή τις κατάλληλες πληροφορίες 
που θα του επιτρέψουν αφενός να 
αξιολογήσει τους εγγενείς κινδύνους που 
παρουσιάζει το προϊόν κατά τη διάρκεια 
της συνήθους ή ευλόγως προβλέψιμης 
χρήσης του, εφόσον οι κίνδυνοι αυτοί δεν 
είναι αμέσως αντιληπτοί χωρίς 
κατάλληλη προειδοποίηση, και αφετέρου 
να προφυλάσσεται από τους κινδύνους 
αυτούς.
Οι κατασκευαστές οφείλουν να προβούν 
σε εκτίμηση του κινδύνου που 
παρουσιάζει το προϊόν πριν την εισαγωγή 
του στην αγορά.

Or. es

Αιτιολόγηση

En primer lugar, falta la obligación de informar al consumidor de los riesgos inherentes a un 
producto durante su periodo de utilización normal o razonablemente previsible, recogida en 
el art. 5.1 de la DSGP y se propone incluirla, En segundo lugar se propone incluir la 
obligación de realizar una evaluación del riesgo antes de su puesta en el mercado. No está 
claro en el texto que ésta sea obligatoria para al fabricante, y ésta debe formar parte de la 
documentación técnica. Es un asunto de gran importancia, ya que estamos refiriéndonos a 
productos no armonizados y muchos de ellos no tienen ninguna normativa. Esta sería una 
buena base para su control.

Τροπολογία 202
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι 
εφαρμόζονται οι κατάλληλες διαδικασίες 
ώστε η μαζική παραγωγή να 
συμμορφώνεται με τη γενική απαίτηση 

2. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι 
εφαρμόζονται οι κατάλληλες διαδικασίες 
ώστε η παραγωγή να συμμορφώνεται με τη 
γενική απαίτηση ασφάλειας που 
προβλέπεται στο άρθρο 4, με τις σχετικές 
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ασφάλειας που προβλέπεται στο άρθρο 4. απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας της 
εναρμονιστικής νομοθεσίας της Ένωσης 
και των ευρωπαϊκών προτύπων, καθώς 
και με τις απαιτήσεις υγείας και 
ασφάλειας που περιέχονται στη 
νομοθεσία των κρατών μελών στα οποία 
διατίθεται το προϊόν.

Or. de

Τροπολογία 203
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι 
εφαρμόζονται οι κατάλληλες διαδικασίες 
ώστε η μαζική παραγωγή να 
συμμορφώνεται με τη γενική απαίτηση 
ασφάλειας που προβλέπεται στο άρθρο 4.

2. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι 
εφαρμόζονται οι κατάλληλες διαδικασίες 
ώστε η μαζική παραγωγή να 
συμμορφώνεται με τη γενική απαίτηση 
ασφάλειας που προβλέπεται στο άρθρο 4.

Οι κατασκευαστές τηρούν αρχείο με τα 
αποτελέσματα των ελέγχων που 
πραγματοποιούνται επί των παρτίδων, το 
οποίο είναι διαθέσιμο προς επίδειξη στις 
αρχές εποπτείας όταν αυτές το ζητήσουν.

Or. es

Αιτιολόγηση

Από την εμπειρία που αποκτήθηκε κατά τη διαχείριση του RAPEX προκύπτει ότι τα προϊόντα 
που κυκλοφορούν στην αγορά δεν είναι ομοιογενή, ενώ συχνά διαπιστώνεται από τις 
εργαστηριακές δοκιμές ότι κανένα από τα τρία δείγματα που λαμβάνονται και αναλύονται δεν 
είναι ίδιο.

Τροπολογία 204
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Για τον προσδιορισμό των πιθανών 
κινδύνων που παρουσιάζει ένα προϊόν, οι 
κατασκευαστές εφαρμόζουν τις 
κατάλληλες διαδικασίες και μεριμνούν 
για την ασφάλεια των προϊόντων και τη 
συμμόρφωση με τα πρότυπα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2· η 
Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
δυνάμει του άρθρου 20, οι οποίες θα 
ορίζουν τις πτυχές που εξετάζονται από 
τον κατασκευαστή κατά την ανάλυση 
πιθανών κινδύνων, συμπεριλαμβανομένου 
του μορφοτύπου ανάλυσης.

Or. de

Τροπολογία 205
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ανάλογα με τους πιθανούς κινδύνους 
που παρουσιάζει ένα προϊόν, οι 
κατασκευαστές διενεργούν, για την 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας 
των καταναλωτών, δειγματοληπτικές 
δοκιμές στα προϊόντα που έχουν διατεθεί 
στην αγορά, ερευνούν τις σχετικές 
καταγγελίες, τηρούν αρχείο για τις 
καταγγελίες, τα μη συμμορφούμενα 
προϊόντα και τις ανακλήσεις προϊόντων και 
ενημερώνουν τους διανομείς για τις 
έρευνες τους.

3. Προκειμένου να διασφαλίζεται το 
υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας 
των προϊόντων, οι κατασκευαστές 
διενεργούν, για την προστασία της υγείας 
και της ασφάλειας των καταναλωτών, 
τουλάχιστον μία φορά ετησίως, 
δειγματοληπτικές δοκιμές σε τυχαία 
επιλεγμένα αντιπροσωπευτικά δείγματα 
των προϊόντων που διατίθενται προς 
πώληση στην αγορά, υπό τον έλεγχο 
δικαστικού επιμελητή, αρχής ή 
οποιουδήποτε άλλου αρμόδιου προσώπου 
που ορίζεται από κάθε κράτος μέλος, 
ερευνούν τις σχετικές καταγγελίες, τηρούν 
αρχείο για τις καταγγελίες, τα μη 
συμμορφούμενα προϊόντα και τις 
ανακλήσεις προϊόντων και ενημερώνουν 
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τους διανομείς για τις έρευνες τους.

Or. en

Τροπολογία 206
Franz Obermayr

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ανάλογα με τους πιθανούς κινδύνους 
που παρουσιάζει ένα προϊόν, οι 
κατασκευαστές διενεργούν, για την 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας 
των καταναλωτών, δειγματοληπτικές 
δοκιμές στα προϊόντα που έχουν διατεθεί 
στην αγορά, ερευνούν τις σχετικές 
καταγγελίες, τηρούν αρχείο για τις 
καταγγελίες, τα μη συμμορφούμενα 
προϊόντα και τις ανακλήσεις προϊόντων και 
ενημερώνουν τους διανομείς για τις 
έρευνες τους.

3. Ανάλογα με τους πιθανούς κινδύνους 
που παρουσιάζει ένα προϊόν, οι 
κατασκευαστές διενεργούν, με την 
παρουσία ειδικευμένου κρατικού 
εκπροσώπου, τουλάχιστον μία φορά το 
χρόνο, για την προστασία της υγείας και 
της ασφάλειας των καταναλωτών, 
δειγματοληπτικές δοκιμές με τυχαία 
επιλογή στα προϊόντα που έχουν διατεθεί 
στην αγορά, ερευνούν τις σχετικές 
καταγγελίες, τηρούν αρχείο για τις 
καταγγελίες, τα μη συμμορφούμενα 
προϊόντα και τις ανακλήσεις προϊόντων και 
ενημερώνουν τους διανομείς για τις 
έρευνες τους. Ειδικότερα, οι 
κατασκευαστές πρέπει να διεξάγουν 
ελέγχους για τα προϊόντα υπό τις ίδιες 
συνθήκες οι οποίες αποτελούσαν ή 
αποτελούν αντικείμενο απόφασης της 
Επιτροπής δυνάμει του άρθρου 12 του 
κανονισμού για την εποπτεία της αγοράς 
προϊόντων.

Or. de

Τροπολογία 207
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ανάλογα με τους πιθανούς κινδύνους 
που παρουσιάζει ένα προϊόν, οι 
κατασκευαστές διενεργούν, για την 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας 
των καταναλωτών, δειγματοληπτικές 
δοκιμές στα προϊόντα που έχουν διατεθεί 
στην αγορά, ερευνούν τις σχετικές 
καταγγελίες, τηρούν αρχείο για τις 
καταγγελίες, τα μη συμμορφούμενα 
προϊόντα και τις ανακλήσεις προϊόντων και 
ενημερώνουν τους διανομείς για τις 
έρευνες τους.

3. Ανάλογα με τους πιθανούς κινδύνους 
που παρουσιάζει ένα προϊόν, οι 
κατασκευαστές διενεργούν, για την 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας 
των καταναλωτών, τουλάχιστον μία φορά 
ετησίως, δειγματοληπτικές δοκιμές σε 
τυχαία επιλεγμένα αντιπροσωπευτικά 
δείγματα των προϊόντων που διατίθενται 
προς πώληση στην αγορά, υπό τον έλεγχο 
δικαστικού επιμελητή, αρχής ή 
οποιουδήποτε άλλου αρμόδιου προσώπου 
που ορίζεται από κάθε κράτος μέλος, 
ερευνούν τις σχετικές καταγγελίες, τηρούν 
αρχείο για τις καταγγελίες, τα μη 
συμμορφούμενα προϊόντα και τις 
ανακλήσεις προϊόντων και ενημερώνουν 
τους διανομείς για τις έρευνες τους.

Πιο συγκεκριμένα, οι κατασκευαστές 
διενεργούν, υπό τις ίδιες συνθήκες, 
δοκιμές στα προϊόντα που αποτελούν ή 
έχουν αποτελέσει στο παρελθόν 
αντικείμενο απόφασης της Επιτροπής 
βάσει του άρθρου 12 του κανονισμού για 
την εποπτεία της αγοράς προϊόντων.

Or. en

Τροπολογία 208
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ανάλογα με τους πιθανούς κινδύνους 
που παρουσιάζει ένα προϊόν, οι 
κατασκευαστές διενεργούν, για την 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας 
των καταναλωτών, δειγματοληπτικές 
δοκιμές στα προϊόντα που έχουν διατεθεί 
στην αγορά, ερευνούν τις σχετικές 
καταγγελίες, τηρούν αρχείο για τις 

3. Ανάλογα με τους πιθανούς κινδύνους 
που παρουσιάζει ένα προϊόν, οι 
κατασκευαστές διενεργούν, για την 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας 
των καταναλωτών, τουλάχιστον μία φορά 
ετησίως, δειγματοληπτικές δοκιμές σε 
τυχαία επιλεγμένα αντιπροσωπευτικά 
δείγματα των προϊόντων που διατίθενται 
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καταγγελίες, τα μη συμμορφούμενα 
προϊόντα και τις ανακλήσεις προϊόντων και 
ενημερώνουν τους διανομείς για τις 
έρευνες τους.

προς πώληση στην αγορά, υπό τον έλεγχο 
δικαστικού επιμελητή, αρχής ή 
οποιουδήποτε άλλου αρμόδιου προσώπου 
που ορίζεται από κάθε κράτος μέλος, 
ερευνούν τις σχετικές καταγγελίες, τηρούν 
αρχείο για τις καταγγελίες, τα μη 
συμμορφούμενα προϊόντα και τις 
ανακλήσεις προϊόντων και ενημερώνουν 
τους διανομείς για τις έρευνες τους. Πιο 
συγκεκριμένα, οι κατασκευαστές 
διενεργούν, υπό τις ίδιες συνθήκες, 
δοκιμές στα προϊόντα που αποτελούν ή 
έχουν αποτελέσει στο παρελθόν 
αντικείμενο απόφασης της Επιτροπής 
βάσει του άρθρου 12 του κανονισμού για 
την εποπτεία της αγοράς προϊόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ίδια αιτιολόγηση με το άρθρο 6 α (νέο).

Τροπολογία 209
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ανάλογα με τους πιθανούς κινδύνους 
που παρουσιάζει ένα προϊόν, οι
κατασκευαστές διενεργούν, για την 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας 
των καταναλωτών, δειγματοληπτικές 
δοκιμές στα προϊόντα που έχουν διατεθεί 
στην αγορά, ερευνούν τις σχετικές 
καταγγελίες, τηρούν αρχείο για τις 
καταγγελίες, τα μη συμμορφούμενα 
προϊόντα και τις ανακλήσεις προϊόντων και 
ενημερώνουν τους διανομείς για τις 
έρευνες τους.

3. Οι κατασκευαστές διενεργούν, για την 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας 
των καταναλωτών, δειγματοληπτικές 
δοκιμές στα προϊόντα που έχουν διατεθεί 
στην αγορά, ερευνούν τις σχετικές 
καταγγελίες, τηρούν αρχείο για τις 
καταγγελίες, τα μη συμμορφούμενα 
προϊόντα και τις ανακλήσεις προϊόντων και 
ενημερώνουν τους διανομείς για τις 
έρευνες τους. Οι παραπάνω πληροφορίες 
πρέπει να προσκομίζονται στις αρχές 
εποπτείας της αγοράς, εφόσον τις 
ζητήσουν.

Or. es



AM\1003186EL.doc 91/177 PE516.922v03-00

EL

Αιτιολόγηση

Όταν οι αρχές λαμβάνουν μια καταγγελία για ένα προϊόν, είναι πολύ σημαντικό να μπορούν να 
ενημερώνονται για το εάν ο κατασκευαστής έχει λάβει παρόμοιες καταγγελίες και με ποιον 
τρόπο έχει ενεργήσει.

Τροπολογία 210
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ανάλογα με τους πιθανούς κινδύνους 
που παρουσιάζει ένα προϊόν, οι 
κατασκευαστές διενεργούν, για την 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας 
των καταναλωτών, δειγματοληπτικές 
δοκιμές στα προϊόντα που έχουν διατεθεί 
στην αγορά, ερευνούν τις σχετικές 
καταγγελίες, τηρούν αρχείο για τις 
καταγγελίες, τα μη συμμορφούμενα 
προϊόντα και τις ανακλήσεις προϊόντων και 
ενημερώνουν τους διανομείς για τις 
έρευνες τους.

3. Ανάλογα με τους πιθανούς κινδύνους 
που παρουσιάζει ένα προϊόν, οι 
κατασκευαστές διενεργούν, για την 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας 
των καταναλωτών, αντιπροσωπευτικές 
δειγματοληπτικές δοκιμές στα προϊόντα 
που έχουν διατεθεί στην αγορά και τα 
οποία επιλέγονται υπό τον έλεγχο 
δικαστικού επιμελητή ή οποιουδήποτε 
αρμόδιου προσώπου που ορίζεται από 
κάθε κράτος μέλος, ερευνούν τις σχετικές 
καταγγελίες, τηρούν αρχείο για τις 
καταγγελίες, τα μη συμμορφούμενα 
προϊόντα και τις ανακλήσεις προϊόντων και 
ενημερώνουν τους διανομείς για τις 
έρευνες τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της παρούσας τροπολογίας είναι να ενισχύσει την αξιοπιστία των δειγματοληπτικών 
δοκιμών προϊόντων μετά τη διάθεσή τους στην αγορά, όταν θεωρείται ότι ενέχουν πιθανούς 
κινδύνους. Η αντιπροσωπευτικότητα των δειγμάτων διασφαλίζεται από το γεγονός ότι τα 
προϊόντα επιλέγονται από τρίτο μέρος (δικαστικό επιμελητή ή πρόσωπο που ορίζεται από τις 
αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών).

Τροπολογία 211
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Όταν τα προϊόντα που διατίθενται 
στην αγορά αποτελούν ή έχουν 
αποτελέσει αντικείμενο απόφασης της 
Επιτροπής βάσει του άρθρου 12 του 
[κανονισμού για την εποπτεία της αγοράς 
προϊόντων], οι κατασκευαστές ή, ανάλογα 
με την περίπτωση, οι εισαγωγείς, 
διενεργούν, για την προστασία της υγείας 
και της ασφάλειας των καταναλωτών, 
τουλάχιστον μία φορά ετησίως, 
αντιπροσωπευτικές δειγματοληπτικές 
δοκιμές στα προϊόντα που διατίθενται 
στην αγορά, τα οποία επιλέγονται υπό τον 
έλεγχο δικαστικού επιμελητή ή 
οποιουδήποτε αρμόδιου προσώπου που 
ορίζεται από κάθε κράτος μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της παρούσας τροπολογίας είναι να εισαγάγει υποχρεωτικές δειγματοληπτικές δοκιμές 
για τους κατασκευαστές (ή για τους εισαγωγείς όταν ο κατασκευαστής εδρεύει σε τρίτη χώρα) 
όσον αφορά προϊόντα που έχουν αποτελέσει αντικείμενο αποφάσεων βάσει του άρθρου 12 του 
κανονισμού για την εποπτεία της αγοράς προϊόντων (προϊόντων που εγκυμονούν σοβαρό 
κίνδυνο και δικαιολογούν την ανάληψη ενωσιακής δράσης). Οι δειγματοληπτικές δοκιμές θα 
πρέπει να πραγματοποιούνται τουλάχιστον μία φορά ετησίως.

Τροπολογία 212
Heide Rühle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – πρώτο εδάφιο – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανάλογα με τους πιθανούς κινδύνους που 
παρουσιάζει ένα προϊόν, οι κατασκευαστές 
καταρτίζουν τεχνικό φάκελο. Ο τεχνικός 
φάκελος περιέχει, κατά περίπτωση, τα 
ακόλουθα:

Ανάλογα με τους πιθανούς κινδύνους που 
παρουσιάζει ένα προϊόν, οι κατασκευαστές 
καταρτίζουν τεχνικό φάκελο για 
κατηγορίες προϊόντων. Ο τεχνικός 
φάκελος περιέχει, κατά περίπτωση, τα 
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ακόλουθα:

Or. en

Τροπολογία 213
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανάλογα με τους πιθανούς κινδύνους που 
παρουσιάζει ένα προϊόν, οι κατασκευαστές 
καταρτίζουν τεχνικό φάκελο. Ο τεχνικός 
φάκελος περιέχει, κατά περίπτωση, τα 
ακόλουθα:

Ανάλογα με τους πιθανούς κινδύνους που 
παρουσιάζει ένα προϊόν, οι κατασκευαστές 
καταρτίζουν τεχνικό φάκελο. Ο τεχνικός 
φάκελος περιέχει τα ακόλουθα:

Or. de

Τροπολογία 214
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανάλογα με τους πιθανούς κινδύνους που 
παρουσιάζει ένα προϊόν, οι
κατασκευαστές καταρτίζουν τεχνικό 
φάκελο. Ο τεχνικός φάκελος περιέχει, 
κατά περίπτωση, τα ακόλουθα:

Οι κατασκευαστές καταρτίζουν τεχνικό 
φάκελο. Ο τεχνικός φάκελος περιέχει τα 
ακόλουθα:

Or. es

Τροπολογία 215
Heide Rühle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) γενική περιγραφή του προϊόντος και 
των βασικών ιδιοτήτων του που έχουν 
σημασία για την αξιολόγηση της 
ασφάλειάς του·

α) γενική περιγραφή της κατηγορίας 
προϊόντων και των βασικών ιδιοτήτων του 
που έχουν σημασία για την αξιολόγηση της 
ασφάλειας·

Or. en

Τροπολογία 216
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) γενική περιγραφή του προϊόντος και των 
βασικών ιδιοτήτων του που έχουν σημασία 
για την αξιολόγηση της ασφάλειάς του·

α) γενική περιγραφή του προϊόντος που 
επιτρέπει τον άμεσο συσχετισμό του 
φακέλου με το προϊόν καθώς και 
περιγραφή των βασικών ιδιοτήτων του που 
έχουν σημασία για την αξιολόγηση της 
ασφάλειάς του·

Or. es

Τροπολογία 217
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του 
κατασκευαστή.
Ο τεχνικός φάκελος υποβάλλεται στην 
επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους 
στην αγορά του οποίου διατίθεται το 
προϊόν ή σε γλώσσα αποδεκτή από τις 
αρμόδιες αρχές εποπτείας.
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Or. es

Αιτιολόγηση

Ενισχύεται η ιχνηλασιμότητα του προϊόντος. Χρησιμοποιείται η ίδια διατύπωση με τη 
διατύπωση του άρθρου 11 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 για 
τα καλλυντικά προϊόντα.

Τροπολογία 218
Heide Rühle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ανάλυση των πιθανών κινδύνων που 
σχετίζονται με το προϊόν και των λύσεων 
που έχουν επιλεγεί για την εξάλειψη ή τον 
μετριασμό των κινδύνων αυτών, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αποτελεσμάτων τυχόν δοκιμών που 
διενεργήθηκαν από τον κατασκευαστή ή 
από άλλο μέρος για λογαριασμό του·

β) ανάλυση των πιθανών κινδύνων που 
σχετίζονται με την κατηγορία προϊόντων
και των λύσεων που έχουν επιλεγεί για την 
εξάλειψη ή τον μετριασμό των κινδύνων 
αυτών, συμπεριλαμβανομένων των
αποτελεσμάτων τυχόν δοκιμών που 
διενεργήθηκαν από τον κατασκευαστή ή 
από άλλο μέρος για λογαριασμό του·

Or. en

Τροπολογία 219
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ανάλυση των πιθανών κινδύνων που 
σχετίζονται με το προϊόν και των λύσεων 
που έχουν επιλεγεί για την εξάλειψη ή τον 
μετριασμό των κινδύνων αυτών, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αποτελεσμάτων τυχόν δοκιμών που 
διενεργήθηκαν από τον κατασκευαστή ή 
από άλλο μέρος για λογαριασμό του·

β) ανάλυση των πιθανών κινδύνων που 
σχετίζονται με το προϊόν σύμφωνα με [την 
παράγραφο 2α]* και των λύσεων που 
έχουν επιλεγεί για την εξάλειψη ή τον 
μετριασμό των κινδύνων αυτών, 
συμπεριλαμβανομένων των 
αποτελεσμάτων τυχόν δοκιμών που 
διενεργήθηκαν από τον κατασκευαστή ή 
από άλλο μέρος για λογαριασμό του·
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__________________
* Να εισαχθεί η παράγραφος που 
αντιστοιχεί στην τροπολογία 16 που 
κατέθεσε ο Josef Weidenholzer και η 
οποία αφορά το άρθρο 8 – παράγραφος 
2α (νέα) 

Or. de

Τροπολογία 220
Heide Rühle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) κατά περίπτωση, κατάλογο των 
ευρωπαϊκών προτύπων που αναφέρονται 
στο άρθρο 5 στοιχείο β) ή τις απαιτήσεις 
υγείας και ασφάλειας που προβλέπονται 
από το δίκαιο του κράτους μέλους στην 
αγορά του οποίου καθίσταται διαθέσιμο 
το προϊόν, που αναφέρονται στο άρθρο 5 
στοιχείο γ), ή τις άλλες πτυχές που 
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, 
οι οποίες εφαρμόστηκαν για να 
ικανοποιηθεί η γενική απαίτηση ασφάλειας 
που προβλέπεται στο άρθρο 4.

γ) κατά περίπτωση, κατάλογο των 
ευρωπαϊκών προτύπων που αναφέρονται 
στο άρθρο 5 στοιχείο β) ή τις απαιτήσεις 
υγείας και ασφάλειας που προβλέπονται 
από το δίκαιο του κράτους μέλους στην 
αγορά του οποίου καθίστανται διαθέσιμα 
τα προϊόντα, που αναφέρονται στο άρθρο 
5 στοιχείο γ), ή τις άλλες πτυχές που 
αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2, 
οι οποίες εφαρμόστηκαν για να 
ικανοποιηθεί η γενική απαίτηση ασφάλειας 
που προβλέπεται στο άρθρο 4.

Or. en

Τροπολογία 221
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) όταν δεν τοποθετεί ο κατασκευαστής 
το προϊόν στην αγορά, το όνομα, την 
καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή το 
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κατατεθειμένο εμπορικό σήμα του 
κατασκευαστή και τη διεύθυνση στην 
οποία μπορεί κανείς να έρθει σε επαφή 
μαζί του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν ήταν υποχρεωτική η αναγραφή σε εισαγόμενο προϊόν του ονόματος και της διεύθυνσης 
ενός κατασκευαστή που δεν δραστηριοποιείται στην ΕΕ, οι εν λόγω πληροφορίες θα 
γνωστοποιούνταν στους ανταγωνιστές και τις επιχειρήσεις-πελάτες του εισαγωγέα, με 
αποτέλεσμα να υπάρχει το ενδεχόμενο παράκαμψης του εν λόγω εισαγωγέα στο μέλλον και 
αγοράς του προϊόντος απευθείας από τον κατασκευαστή εκτός της ΕΕ. Το γεγονός αυτό θα 
αποθάρρυνε τις ΜΜΕ από την πραγματοποίηση εισαγωγών και θα οδηγούσε σε σοβαρή 
στρέβλωση του ανταγωνισμού. Ως εκ τούτου, προτείνεται η συμπερίληψη των εν λόγω 
πληροφοριών στον τεχνικό φάκελο.

Τροπολογία 222
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν οποιοδήποτε από τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα, τις απαιτήσεις υγείας και 
ασφάλειας ή τις άλλες πτυχές που 
αναφέρονται στο στοιχείο γ) του πρώτου 
εδαφίου εφαρμόστηκε μόνο εν μέρει, 
προσδιορίζονται τα μέρη που έχουν 
εφαρμοστεί.

Όταν οποιοδήποτε από τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα, τις απαιτήσεις υγείας και 
ασφάλειας ή τις άλλες πτυχές που 
αναφέρονται στο στοιχείο γ) του πρώτου 
εδαφίου εφαρμόστηκε μόνο εν μέρει, 
προσδιορίζονται τα μέρη που έχουν 
εφαρμοστεί και, κατά περίπτωση, 
παρέχονται διευκρινίσεις για τον τρόπο με 
τον οποίο ελήφθησαν υπόψη οι κίνδυνοι 
που καλύπτονται από τα μέρη που δεν 
εφαρμόστηκαν.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Όταν οι κατασκευαστές επιλέγουν να εφαρμόσουν μόνο ένα μέρος του προτύπου ή των 
προδιαγραφών υγείας ή ασφάλειας, θα πρέπει να προσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο 
επέλεξαν να καλύψουν τους λοιπούς κινδύνους που περιλαμβάνονται στο πρότυπο.
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Τροπολογία 223
Heide Rühle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. 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, αν τους τον ζητήσουν.

5. 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, σε ηλεκτρονική ή μη μορφή, αν 
τους τον ζητήσουν για εύλογο λόγο.

Or. en

Τροπολογία 224
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. 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, αν τους τον ζητήσουν.

5. 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, αν τους τον ζητήσουν για εύλογο 
λόγο.

Or. en

Τροπολογία 225
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. 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, αν τους τον ζητήσουν.

5. Οι κατασκευαστές του προϊόντος επί 
πέντε έτη από τη διάθεσή του στην αγορά 
θέτουν στη διάθεση των αρχών εποπτείας 
της αγοράς τα αντίστοιχα μέρη του 
τεχνικού φακέλου, σε ηλεκτρονική ή 
έντυπη μορφή, αν τους τα ζητήσουν για 
εύλογο λόγο.

Ο τεχνικός φάκελος δεν πρέπει 
υποχρεωτικά να ευρίσκεται επί του 
εδάφους της Ένωσης· επιπλέον, μπορεί 
να μην υφίσταται μονίμως υπό μορφή 
εγγράφων. Εντούτοις, η τεκμηρίωση 
πρέπει να μπορεί να συγκεντρωθεί και να 
καταστεί διαθέσιμη εντός εύλογου 
χρονικού διαστήματος.

Or. en

(βλέπε τα άρθρα R2 παράγραφος 9 και R4 παράγραφος 9 της απόφασης αριθ. 768/2008/ΕΚ, το 
παράρτημα VII A(2) της οδηγίας 2006/42/ΕΚ, τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για την εφαρμογή της οδηγίας 2006/95/ΕΚ και την τροπολογία στο άρθρο 10 
παράγραφος 8 από τον ίδιο συντάκτη)

Αιτιολόγηση

Οι κατασκευαστές θα πρέπει να καταρτίζουν τεχνικές προδιαγραφές για τα μη εναρμονισμένα 
καταναλωτικά προϊόντα μόνον κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος, δεδομένου ότι τα εν λόγω 
προϊόντα θεωρείται ότι δεν παρουσιάζουν υψηλούς κινδύνους. Μια γενική υποχρέωση θα 
δημιουργούσε δυσανάλογο διοικητικό φόρτο. Η προτεινόμενη διατύπωση βασίζεται στην οδηγία 
σχετικά με τα μηχανήματα. Η προτεινόμενη περίοδος των δέκα ετών υπερβαίνει σαφώς τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής των περισσότερων καταναλωτικών προϊόντων και θα πρέπει, 
συνεπώς, να συντομευθεί.

Τροπολογία 226
Raffaele Baldassarre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι κατασκευαστές τηρούν τον τεχνικό 
φάκελο του προϊόντος επί δέκα έτη από τη 

5. Οι κατασκευαστές διασφαλίζουν ότι ο 
τεχνικός φάκελος μπορεί να τεθεί στη 
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διάθεσή του στην αγορά και τον θέτουν 
στη διάθεση των αρχών εποπτείας της 
αγοράς, αν τους τον ζητήσουν.

διάθεση των αρχών εποπτείας της 
αγοράς, αν τους τον ζητήσουν, επί δέκα 
έτη από τη διάθεσή του στην αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων δεν πρέπει να είναι 
αυστηρότερος από την εναρμονισμένη νομοθεσία. Κατά συνέπεια, οι εισαγωγείς δεν πρέπει να 
υποχρεούνται να τηρούν τον τεχνικό φάκελο, αλλά να τον προσκομίζουν στις αρχές αν τους το 
ζητήσουν.

Τροπολογία 227
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. 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, αν τους τον ζητήσουν.

5. Οι κατασκευαστές τηρούν τον τεχνικό 
φάκελο του προϊόντος επί δέκα έτη από 
την τελευταία διάθεσή του στην αγορά και 
τον θέτουν στη διάθεση των αρχών 
εποπτείας της αγοράς, αν τους τον 
ζητήσουν.

Or. es

Αιτιολόγηση

Ως αρχή της εν λόγω περιόδου λογίζεται η τελευταία ημερομηνία διάθεσης του προϊόντος στην 
αγορά.

Τροπολογία 228
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι τα 6. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι τα 
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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 για τους καταναλωτές, 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.

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 για τους καταναλωτές, 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. Στην περίπτωση 
αυτή, πρέπει να συστήνεται στους 
καταναλωτές να διατηρούν τις 
πληροφορίες που αναγράφονται στη 
συσκευασία ή σε έγγραφο που συνοδεύει 
το προϊόν.

Or. de

Τροπολογία 229
Preslav Borissov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. 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 για τους καταναλωτές, 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.

6. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι τα 
προϊόντα τους φέρουν μοντέλο προϊόντος, 
αριθμό τύπου, παρτίδας ή σειράς ή άλλο 
στοιχείο που επιτρέπει την ταυτοποίηση 
του προϊόντος και το οποίο είναι εύκολα 
ορατό και ευανάγνωστο για τους 
καταναλωτές, 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.

Or. en

Τροπολογία 230
Bernadette Vergnaud
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. 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 για τους καταναλωτές, 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.

6. 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 για τους καταναλωτές. Αν το 
μέγεθος ή η φύση του προϊόντος δεν το 
επιτρέπουν, οι απαιτούμενες πληροφορίες 
αναγράφονται στη συσκευασία ή σε 
έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν, και 
στην περίπτωση αυτή συνοδεύονται από 
την ένδειξη «Πληροφορίες προς φύλαξη».

Or. fr

Αιτιολόγηση

Όταν οι πληροφορίες ταυτοποίησης αναγράφονται στη συσκευασία ή σε έγγραφο που συνοδεύει 
το προϊόν, πρέπει να συνιστάται στον καταναλωτή να φυλάσσει τις εν λόγω πληροφορίες.

Τροπολογία 231
Constance Le Grip

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν οι πληροφορίες που επιτρέπουν την 
ταυτοποίηση του προϊόντος δεν 
αναγράφονται πάνω στο προϊόν, οι 
κατασκευαστές επισημαίνουν με επαρκώς 
ορατό τρόπο ότι το υλικό στο οποίο 
αναγράφονται οι πληροφορίες πρέπει να 
φυλαχθεί.

Or. fr
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Τροπολογία 232
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Εάν οι κατασκευαστές θεωρούν ότι 
τα προϊόντα τους δεν ενέχουν κινδύνους ή 
ενέχουν περιορισμένους κινδύνους, δεν 
εφαρμόζονται οι διατάξεις των 
παραγράφων 3, 4 και 5. Κατά την εν λόγω 
αξιολόγηση, ο κατασκευαστής πρέπει να 
είναι σε θέση να αποδείξει την απόφασή 
του στις αρμόδιες αρχές εποπτείας της 
αγοράς, κατόπιν εύλογου αιτήματος, και 
στους προμηθευτές επόμενου σταδίου.

Or. en

Τροπολογία 233
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Οι κατασκευαστές, προκειμένου να 
ενισχύσουν την ασφάλεια των προϊόντων, 
καταρτίζουν κατάλογο των μοντέλων 
προϊόντων τους και τον καθιστούν 
διαθέσιμο στο κοινό και σε άλλους 
οικονομικούς φορείς με όλα τα 
κατάλληλα μέσα.
Ο κατασκευαστής προσκομίζει στις 
αρχές εποπτείας της αγοράς, αν του το 
ζητήσουν, καθώς και σε οποιοδήποτε 
οικονομικό φορέα στον οποίο διανέμει τα 
προϊόντα του, αποδεικτικά στοιχεία που 
υποστηρίζουν την ύπαρξη διαφορετικών 
ουσιωδών χαρακτηριστικών μεταξύ των 
μοντέλων προϊόντων του.
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Or. en

Τροπολογία 234
Raffaele Baldassarre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Οι κατασκευαστές προϊόντων που 
αποτελούν αντικείμενο απόφασης της 
Επιτροπής δυνάμει του άρθρου 12 του 
κανονισμού σχετικά με την εποπτεία της 
αγοράς προϊόντων [XREFX] καταρτίζουν 
κατάλογο μοντέλων προϊόντων, 
συνοδευόμενων από φωτογραφία, και τον 
καθιστούν διαθέσιμο στο κοινό και στους 
λοιπούς οικονομικούς φορείς με κάθε
κατάλληλο μέσο.
Ο κατασκευαστής προσκομίζει στις 
αρχές εποπτείας της αγοράς, αν του το 
ζητήσουν, καθώς και σε οποιοδήποτε 
οικονομικό φορέα στον οποίο διανέμει τα 
προϊόντα του, αποδεικτικά στοιχεία που 
υποστηρίζουν την ύπαρξη διαφορετικών 
ουσιωδών χαρακτηριστικών μεταξύ των 
μοντέλων του υπό την έννοια του ορισμού 
που παρέχεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 
του παρόντος κανονισμού. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση κατάρτισης καταλόγου μοντέλων με φωτογραφία που υφίσταται στην πολωνική 
νομοθεσία καθιστά δυνατή την αποφυγή συγχύσεων μεταξύ των μοντέλων. Οι οικονομικοί 
φορείς δεν θα ήταν πλέον σε θέση να παρακάμψουν μέτρα απόσυρσης από την αγορά 
πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό μοντέλων για προϊόντα που είναι ουσιαστικά παρόμοια.

Τροπολογία 235
Wim van de Camp
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Οι κατασκευαστές καταρτίζουν 
κατάλογο των μοντέλων προϊόντων τους, 
συνοδευόμενων από φωτογραφία, και τον 
καθιστούν διαθέσιμο στο κοινό και στους 
λοιπούς οικονομικούς φορείς με κάθε 
κατάλληλο μέσο, ιδίως για προϊόντα που 
αποτελούν αντικείμενο απόφασης της 
Επιτροπής δυνάμει του άρθρου 12 του 
κανονισμού για την εποπτεία της αγοράς 
προϊόντων [XREFX] και για προϊόντα 
που διανέμονται ευρέως.
Ο κατασκευαστής προσκομίζει στις 
αρχές εποπτείας της αγοράς, αν του το 
ζητήσουν, καθώς και σε οποιοδήποτε 
οικονομικό φορέα στον οποίο διανέμει τα 
προϊόντα του, αποδεικτικά στοιχεία που 
υποστηρίζουν την ύπαρξη διαφορετικών 
ουσιωδών χαρακτηριστικών μεταξύ των 
μοντέλων του υπό την έννοια του ορισμού 
που παρέχεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 
του παρόντος κανονισμού. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση κατάρτισης καταλόγου μοντέλων με φωτογραφία που υφίσταται στην πολωνική 
νομοθεσία καθιστά δυνατή την αποφυγή συγχύσεων μεταξύ των μοντέλων. Οι οικονομικοί 
φορείς δεν θα ήταν πλέον σε θέση να παρακάμψουν μέτρα απόσυρσης από την αγορά 
πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό μοντέλων για προϊόντα που είναι ουσιαστικά παρόμοια.

Τροπολογία 236
Heide Rühle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι κατασκευαστές αναγράφουν στο 
προϊόν ή, αν αυτό δεν είναι δυνατόν, στη 

7. Οι κατασκευαστές αναγράφουν στο 
προϊόν ή, αν αυτό δεν είναι δυνατόν, στη 
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συσκευασία του ή σε έγγραφο που 
συνοδεύει το προϊόν, το όνομά τους, την 
καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία τους ή 
το κατατεθειμένο εμπορικό σήμα τους και 
τη διεύθυνση στην οποία μπορεί κανείς να 
έρθει σε επαφή μαζί τους. Η διεύθυνση 
πρέπει να υποδεικνύει ένα μοναδικό 
σημείο στο οποίο μπορεί κάποιος να έρθει 
σε επαφή με τον κατασκευαστή.

συσκευασία του ή σε έγγραφο που 
συνοδεύει το προϊόν ή σε ιστότοπο ο 
οποίος επισημαίνεται με σαφήνεια στο 
προϊόν ή στη συσκευασία του ή στα 
συνοδευτικά έγγραφα, το όνομά τους, την 
καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία τους ή 
το κατατεθειμένο εμπορικό σήμα τους και 
τη διεύθυνση στην οποία μπορεί κανείς να 
έρθει σε επαφή μαζί τους. Η διεύθυνση 
πρέπει να υποδεικνύει ένα μοναδικό 
σημείο στο οποίο μπορεί κάποιος να έρθει 
σε επαφή με τον κατασκευαστή.

Or. en

Τροπολογία 237
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι κατασκευαστές 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 κατατεθειμένο εμπορικό σήμα τους και 
τη διεύθυνση στην οποία μπορεί κανείς να 
έρθει σε επαφή μαζί τους. Η διεύθυνση 
πρέπει να υποδεικνύει ένα μοναδικό 
σημείο στο οποίο μπορεί κάποιος να έρθει 
σε επαφή με τον κατασκευαστή.

7. Οι κατασκευαστές αναγράφουν στο 
προϊόν το όνομά τους, την καταχωρισμένη 
εμπορική επωνυμία τους ή το 
κατατεθειμένο εμπορικό σήμα τους και τη 
διεύθυνσή στην οποία μπορεί κανείς να 
έρθει σε επαφή μαζί τους. Εάν αυτό δεν 
είναι δυνατόν λόγω του μεγέθους, της 
φύσης ή της συσκευασίας του προϊόντος, 
πρέπει να εμφανίζεται μόνο το εμπορικό 
σήμα. Η διεύθυνση πρέπει να υποδεικνύει 
ένα μοναδικό σημείο στο οποίο μπορεί 
κάποιος να έρθει σε επαφή με τον 
κατασκευαστή.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για λόγους αναλογικότητας και για την αποφυγή επιπλέον γραφειοκρατίας και κόστους σχετικά 
με τις επιπρόσθετες συσκευασίες και την τεχνική τεκμηρίωση, ιδίως όσον αφορά τα μικρότερα 
προϊόντα ή τα προϊόντα που πωλούνται μεμονωμένα, πρέπει να επαρκεί η αναφορά του 
εμπορικού σήματος.
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Τροπολογία 238
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι κατασκευαστές 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 κατατεθειμένο εμπορικό σήμα τους και 
τη διεύθυνση στην οποία μπορεί κανείς να 
έρθει σε επαφή μαζί τους. Η διεύθυνση 
πρέπει να υποδεικνύει ένα μοναδικό 
σημείο στο οποίο μπορεί κάποιος να έρθει 
σε επαφή με τον κατασκευαστή.

7. Όταν οι κατασκευαστές διαθέτουν ένα 
προϊόν στην αγορά, αναγράφουν στο 
προϊόν ή, αν αυτό δεν είναι δυνατόν, στη 
συσκευασία του ή σε έγγραφο που 
συνοδεύει το προϊόν ή σε ιστότοπο ο 
οποίος επισημαίνεται με σαφήνεια στο 
προϊόν ή στη συσκευασία του ή στα 
συνοδευτικά έγγραφα, το όνομά τους, την 
καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία τους ή 
το κατατεθειμένο εμπορικό σήμα τους και 
τη διεύθυνση στην οποία μπορεί κανείς να 
έρθει σε επαφή μαζί τους. Η διεύθυνση 
πρέπει να υποδεικνύει ένα μοναδικό 
σημείο στο οποίο μπορεί κάποιος να έρθει 
σε επαφή με τον κατασκευαστή.

Or. en

(βλέπε την τροπολογία στο άρθρο 10 παράγραφος 3 από τον ίδιο συντάκτη)

Αιτιολόγηση

Ιδίως για τα μικρά προϊόντα (όπως οι κοντές κάλτσες) και τα προϊόντα που μπορούν να 
πωλούνται μεμονωμένα (όπως οι μπάλες του γκολφ), οι προτεινόμενες υποχρεώσεις θα έχουν 
ως αποτέλεσμα τη δημιουργία πρόσθετου κόστους, καθώς οι πληροφορίες θα πρέπει να 
παρέχονται σε χωριστά έγγραφα. Η συμπερίληψη ενός ιστοτόπου όπου μπορούν να παρέχονται 
περαιτέρω πληροφορίες θα ήταν οικονομικά αποδοτικότερη και φιλικότερη προς το 
περιβάλλον.

Τροπολογία 239
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 8 – πρώτο εδάφιο
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι το 
προϊόν τους συνοδεύεται από οδηγίες και 
από πληροφορίες ασφάλειας σε γλώσσα 
εύκολα κατανοητή από τους καταναλωτές, 
η οποία καθορίζεται από το κράτος μέλος 
στο οποίο διατίθεται το προϊόν, εκτός από 
τις περιπτώσεις στις οποίες το προϊόν 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια και 
σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τον 
κατασκευαστή χρήση του χωρίς τέτοιες 
οδηγίες και πληροφορίες ασφάλειας.

Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι το 
προϊόν τους συνοδεύεται από οδηγίες και 
από πληροφορίες ασφάλειας σε γλώσσα ή 
οπτική μορφή εύκολα κατανοητή από τους 
καταναλωτές, η οποία καθορίζεται από το 
κράτος μέλος στο οποίο διατίθεται το 
προϊόν, εκτός από τις περιπτώσεις στις 
οποίες το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
με ασφάλεια και σύμφωνα με την 
προβλεπόμενη από τον κατασκευαστή 
χρήση του χωρίς τέτοιες οδηγίες και 
πληροφορίες ασφάλειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάφραση σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ μπορεί να αντικατασταθεί 
αποτελεσματικά από οδηγίες υπό τη μορφή γελοιογραφιών και εικονογραμμάτων. Οι εν λόγω 
καινοτόμες μέθοδοι αποτελούν αποτελεσματικές και ελκυστικές εναλλακτικές λύσεις αντί του 
τεχνικού λεξιλογίου που χρησιμοποιείται στις οδηγίες για ορισμένα προϊόντα.

Τροπολογία 240
Heide Rühle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 8 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι το 
προϊόν τους συνοδεύεται από οδηγίες και 
από πληροφορίες ασφάλειας σε γλώσσα 
εύκολα κατανοητή από τους καταναλωτές, 
η οποία καθορίζεται από το κράτος μέλος 
στο οποίο διατίθεται το προϊόν, εκτός από 
τις περιπτώσεις στις οποίες το προϊόν 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια και 
σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τον 
κατασκευαστή χρήση του χωρίς τέτοιες 
οδηγίες και πληροφορίες ασφάλειας.

Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι το 
προϊόν τους συνοδεύεται από οδηγίες και 
από πληροφορίες ασφάλειας σε γλώσσα ή 
σε μορφή εύκολα κατανοητή από τους 
καταναλωτές, η οποία καθορίζεται από το 
κράτος μέλος στο οποίο διατίθεται το 
προϊόν, εκτός από τις περιπτώσεις στις 
οποίες το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
με ασφάλεια και σύμφωνα με την 
προβλεπόμενη από τον κατασκευαστή 
χρήση του χωρίς τέτοιες οδηγίες και 
πληροφορίες ασφάλειας.
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Or. en

Τροπολογία 241
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 8 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι το 
προϊόν τους συνοδεύεται από οδηγίες και 
από πληροφορίες ασφάλειας σε γλώσσα 
εύκολα κατανοητή από τους καταναλωτές, 
η οποία καθορίζεται από το κράτος μέλος 
στο οποίο διατίθεται το προϊόν, εκτός από 
τις περιπτώσεις στις οποίες το προϊόν 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια και 
σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τον 
κατασκευαστή χρήση του χωρίς τέτοιες 
οδηγίες και πληροφορίες ασφάλειας.

Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι το 
προϊόν τους συνοδεύεται από οδηγίες και 
από πληροφορίες ασφάλειας οι οποίες 
απευθύνονται κατά τρόπο σαφή και 
κατανοητό προς τους καταναλωτές και 
είναι διατυπωμένες σε γλώσσα εύκολα 
κατανοητή από τους καταναλωτές, η οποία 
καθορίζεται από το κράτος μέλος στο 
οποίο διατίθεται το προϊόν, εκτός από τις 
περιπτώσεις στις οποίες το προϊόν μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια και 
σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τον 
κατασκευαστή χρήση του χωρίς τέτοιες 
οδηγίες και πληροφορίες ασφάλειας.

Or. es

Τροπολογία 242
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8α. Οι οδηγίες και οι πληροφορίες 
ασφάλειας που προβλέπονται στην 
παράγραφο 8 αναγράφονται σε εμφανές 
σημείο και είναι ευδιάκριτες, 
ευανάγνωστες και, εφόσον ενδείκνυται, 
ανεξίτηλες. Σε καμία περίπτωση οι 
οδηγίες και οι πληροφορίες αυτές δεν 
κρύβονται, καλύπτονται, διαγράφονται ή 
διακόπτονται από άλλα κείμενα ή εικόνες 
ή από κάποιο άλλο στοιχείο.
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παροχή των οδηγιών και των πληροφοριών ασφάλειας έχει νόημα μόνο εφόσον οι εν λόγω 
οδηγίες και πληροφορίες είναι ευανάγνωστες. Η απαίτηση αυτή πρέπει επομένως να 
επισημανθεί σύμφωνα με τους όρους του κανονισμού αριθ. 1169/2011 σχετικά με την παροχή 
πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές.

Τροπολογία 243
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν 
διαθέσει στην αγορά δεν είναι ασφαλές ή 
δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα 
κανονισμό για κάποιον άλλο λόγο 
λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία 
διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη 
συμμόρφωσή του, να το αποσύρουν ή να 
το ανακαλέσουν, κατά περίπτωση. 
Επιπλέον, αν το προϊόν δεν είναι ασφαλές, 
οι κατασκευαστές ενημερώνουν αμέσως 
για το θέμα αυτό τις αρχές εποπτείας της 
αγοράς των κρατών μελών στα οποία 
διέθεσαν το προϊόν, παραθέτοντας 
λεπτομερή στοιχεία ιδίως σχετικά με τον 
κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια 
και σχετικά με τα τυχόν διορθωτικά μέτρα 
που έλαβαν.

9. Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν 
διαθέσει στην αγορά δεν είναι ασφαλές ή 
δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα 
κανονισμό για κάποιον άλλο λόγο 
λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία 
διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη 
συμμόρφωσή του, να το αποσύρουν ή να 
το ανακαλέσουν, κατά περίπτωση. 
Επιπλέον, αν το προϊόν δεν είναι ασφαλές, 
οι κατασκευαστές ενημερώνουν αμέσως 
για το θέμα αυτό τις αρχές εποπτείας της 
αγοράς των κρατών μελών στα οποία 
διέθεσαν το προϊόν, παραθέτοντας 
λεπτομερή στοιχεία ιδίως σχετικά με τον 
κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια 
και σχετικά με τα τυχόν διορθωτικά μέτρα 
που έλαβαν.

Or. en

(βλέπε την τροπολογία του άρθρου 10 παράγραφος 7 και του άρθρου 11 παράγραφος 5 από τον 
ίδιο συντάκτη)

Αιτιολόγηση

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.).
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Τροπολογία 244
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν 
διαθέσει στην αγορά δεν είναι ασφαλές ή 
δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα 
κανονισμό για κάποιον άλλο λόγο 
λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία 
διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη 
συμμόρφωσή του, να το αποσύρουν ή να 
το ανακαλέσουν, κατά περίπτωση. 
Επιπλέον, αν το προϊόν δεν είναι ασφαλές,
οι κατασκευαστές ενημερώνουν αμέσως 
για το θέμα αυτό τις αρχές εποπτείας της 
αγοράς των κρατών μελών στα οποία 
διέθεσαν το προϊόν, παραθέτοντας 
λεπτομερή στοιχεία ιδίως σχετικά με τον 
κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια 
και σχετικά με τα τυχόν διορθωτικά μέτρα 
που έλαβαν.

9. Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν 
διαθέσει στην αγορά δεν είναι ασφαλές ή 
δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα 
κανονισμό για κάποιον άλλο λόγο 
λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία 
διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη 
συμμόρφωσή του, να το αποσύρουν ή να 
το ανακαλέσουν. Επιπλέον, οι 
κατασκευαστές ενημερώνουν αμέσως για 
το θέμα αυτό τις αρχές εποπτείας της 
αγοράς των κρατών μελών στα οποία 
διέθεσαν το προϊόν, παραθέτοντας 
λεπτομερή στοιχεία ιδίως σχετικά με τον 
κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια 
και σχετικά με τα τυχόν διορθωτικά μέτρα 
που έλαβαν.

Or. en

Τροπολογία 245
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν 
διαθέσει στην αγορά δεν είναι ασφαλές ή 
δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα 
κανονισμό για κάποιον άλλο λόγο 
λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία 
διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη 
συμμόρφωσή του, να το αποσύρουν ή να 
το ανακαλέσουν, κατά περίπτωση. 

9. Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν 
διαθέσει στην αγορά δεν είναι ασφαλές ή 
δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα 
κανονισμό για κάποιον άλλο λόγο 
λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία 
διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη 
συμμόρφωσή του, να το αποσύρουν ή να 
το ανακαλέσουν, κατά περίπτωση. 
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Επιπλέον, αν το προϊόν δεν είναι ασφαλές, 
οι κατασκευαστές ενημερώνουν αμέσως 
για το θέμα αυτό τις αρχές εποπτείας της 
αγοράς των κρατών μελών στα οποία 
διέθεσαν το προϊόν, παραθέτοντας 
λεπτομερή στοιχεία ιδίως σχετικά με τον 
κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια 
και σχετικά με τα τυχόν διορθωτικά μέτρα 
που έλαβαν.

Επιπλέον, αν το προϊόν δεν είναι ασφαλές, 
οι κατασκευαστές ενημερώνουν αμέσως 
για το θέμα αυτό τις αρχές εποπτείας της 
αγοράς των κρατών μελών στα οποία 
διέθεσαν το προϊόν, παραθέτοντας 
λεπτομερή στοιχεία ιδίως σχετικά με τον 
κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια 
και σχετικά με τα τυχόν διορθωτικά μέτρα 
που έλαβαν. Σε επείγουσες περιπτώσεις ή 
σε περίπτωση που ο κατασκευαστής 
αδυνατεί να τηρήσει την εν λόγω 
υποχρέωση, τα κράτη μέλη απαιτούν από 
τον κατασκευαστή να λάβει διορθωτικά 
μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[... / ... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της ..., για την εποπτεία 
της αγοράς προϊόντων]*.
__________________
*Σημ. στην ΕΕ: Να εισαχθεί ο αριθμός, η 
ημερομηνία και η αναφορά του 
κανονισμού για την εποπτεία της αγοράς 
προϊόντων (2013/0048).

Or. de

Τροπολογία 246
Catherine Stihler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν 
διαθέσει στην αγορά δεν είναι ασφαλές ή 
δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα 
κανονισμό για κάποιον άλλο λόγο 
λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία 
διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη 
συμμόρφωσή του, να το αποσύρουν ή να 
το ανακαλέσουν, κατά περίπτωση. 
Επιπλέον, αν το προϊόν δεν είναι ασφαλές, 
οι κατασκευαστές ενημερώνουν αμέσως 

9. Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν 
διαθέσει στην αγορά δεν είναι ασφαλές ή 
δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα 
κανονισμό για κάποιον άλλο λόγο 
λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία 
διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη 
συμμόρφωσή του, να το αποσύρουν ή να 
το ανακαλέσουν, κατά περίπτωση. Οι 
κατασκευαστές διασφαλίζουν ότι 
εφαρμόζονται κατάλληλες διαδικασίες για 
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για το θέμα αυτό τις αρχές εποπτείας της 
αγοράς των κρατών μελών στα οποία 
διέθεσαν το προϊόν, παραθέτοντας 
λεπτομερή στοιχεία ιδίως σχετικά με τον 
κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια 
και σχετικά με τα τυχόν διορθωτικά μέτρα 
που έλαβαν.

τη λήψη διορθωτικών μέτρων, την 
απόσυρση ή την ανάκληση των 
προϊόντων τους Επιπλέον, αν το προϊόν 
δεν είναι ασφαλές, οι κατασκευαστές 
ενημερώνουν αμέσως για το θέμα αυτό τις 
αρχές εποπτείας της αγοράς των κρατών 
μελών στα οποία διέθεσαν το προϊόν, 
παραθέτοντας λεπτομερή στοιχεία ιδίως 
σχετικά με τον κίνδυνο για την υγεία και 
την ασφάλεια και σχετικά με τα τυχόν 
διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.

Or. en

Τροπολογία 247
Franz Obermayr

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν 
διαθέσει στην αγορά δεν είναι ασφαλές ή 
δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα 
κανονισμό για κάποιον άλλο λόγο 
λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία 
διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη 
συμμόρφωσή του, να το αποσύρουν ή να 
το ανακαλέσουν, κατά περίπτωση. 
Επιπλέον, αν το προϊόν δεν είναι ασφαλές, 
οι κατασκευαστές ενημερώνουν αμέσως 
για το θέμα αυτό τις αρχές εποπτείας της 
αγοράς των κρατών μελών στα οποία 
διέθεσαν το προϊόν, παραθέτοντας 
λεπτομερή στοιχεία ιδίως σχετικά με τον 
κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια 
και σχετικά με τα τυχόν διορθωτικά μέτρα 
που έλαβαν.

9. Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν 
διαθέσει στην αγορά δεν είναι ασφαλές ή 
δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα 
κανονισμό για κάποιον άλλο λόγο 
λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία 
διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη 
συμμόρφωσή του, να το αποσύρουν ή να 
το ανακαλέσουν. Επιπλέον, οι 
καταναλωτές που θίγονται δυνητικά από 
τη μη συμμόρφωση του προϊόντος πρέπει 
να προειδοποιούνται αποτελεσματικά. 
Για τον σκοπό αυτόν, οι κατασκευαστές 
ενημερώνουν αμέσως για το θέμα αυτό τις 
αρχές εποπτείας της αγοράς των κρατών 
μελών στα οποία διέθεσαν το προϊόν, 
παραθέτοντας λεπτομερή στοιχεία ιδίως 
σχετικά με τον κίνδυνο για την υγεία και 
την ασφάλεια και σχετικά με τα τυχόν 
διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.

Or. de
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Τροπολογία 248
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν 
διαθέσει στην αγορά δεν είναι ασφαλές ή 
δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα 
κανονισμό για κάποιον άλλο λόγο 
λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία 
διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη 
συμμόρφωσή του, να το αποσύρουν ή να 
το ανακαλέσουν, κατά περίπτωση.
Επιπλέον, αν το προϊόν δεν είναι ασφαλές, 
οι κατασκευαστές ενημερώνουν αμέσως 
για το θέμα αυτό τις αρχές εποπτείας της 
αγοράς των κρατών μελών στα οποία 
διέθεσαν το προϊόν, παραθέτοντας 
λεπτομερή στοιχεία ιδίως σχετικά με τον 
κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια 
και σχετικά με τα τυχόν διορθωτικά μέτρα 
που έλαβαν.

9. Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν 
διαθέσει στην αγορά δεν είναι ασφαλές ή 
δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα 
κανονισμό για κάποιον άλλο λόγο 
λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία 
διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη 
συμμόρφωσή του, να το αποσύρουν ή να 
το ανακαλέσουν, και να ενημερώσουν 
κατάλληλα και αποτελεσματικά τους 
καταναλωτές που τίθενται σε κίνδυνο από 
τη μη συμμόρφωση του προϊόντος. 
Επιπλέον, οι κατασκευαστές ενημερώνουν 
αμέσως για το θέμα αυτό τις αρχές 
εποπτείας της αγοράς των κρατών μελών 
στα οποία διέθεσαν το προϊόν, 
παραθέτοντας λεπτομερή στοιχεία ιδίως 
σχετικά με τον κίνδυνο για την υγεία και 
την ασφάλεια και σχετικά με τα τυχόν 
διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.

Or. en

Τροπολογία 249
Preslav Borissov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν 
διαθέσει στην αγορά δεν είναι ασφαλές ή 
δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα 
κανονισμό για κάποιον άλλο λόγο 
λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία 
διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη 

9. Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν 
διαθέσει στην αγορά δεν είναι ασφαλές ή 
δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα 
κανονισμό για κάποιον άλλο λόγο 
λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία 
διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη 
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συμμόρφωσή του, να το αποσύρουν ή να 
το ανακαλέσουν, κατά περίπτωση. 
Επιπλέον, αν το προϊόν δεν είναι ασφαλές, 
οι κατασκευαστές ενημερώνουν αμέσως 
για το θέμα αυτό τις αρχές εποπτείας της 
αγοράς των κρατών μελών στα οποία 
διέθεσαν το προϊόν, παραθέτοντας 
λεπτομερή στοιχεία ιδίως σχετικά με τον 
κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια 
και σχετικά με τα τυχόν διορθωτικά μέτρα 
που έλαβαν.

συμμόρφωσή του, να το αποσύρουν ή να 
το ανακαλέσουν, κατά περίπτωση. 
Λαμβάνουν επίσης κατάλληλα μέτρα για 
να προειδοποιήσουν τους καταναλωτές 
για τους κινδύνους που ενέχει 
ενδεχομένως το προϊόν. Επιπλέον, αν το 
προϊόν δεν είναι ασφαλές, οι 
κατασκευαστές ενημερώνουν αμέσως για 
το θέμα αυτό τις αρχές εποπτείας της 
αγοράς των κρατών μελών στα οποία 
διέθεσαν το προϊόν, παραθέτοντας 
λεπτομερή στοιχεία ιδίως σχετικά με τον 
κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια 
και σχετικά με τα τυχόν διορθωτικά μέτρα 
που έλαβαν.

Or. en

Τροπολογία 250
Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν 
διαθέσει στην αγορά δεν είναι ασφαλές ή 
δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα 
κανονισμό για κάποιον άλλο λόγο 
λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία 
διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη 
συμμόρφωσή του, να το αποσύρουν ή να 
το ανακαλέσουν, κατά περίπτωση. 
Επιπλέον, αν το προϊόν δεν είναι ασφαλές, 
οι κατασκευαστές ενημερώνουν αμέσως 
για το θέμα αυτό τις αρχές εποπτείας της 
αγοράς των κρατών μελών στα οποία 
διέθεσαν το προϊόν, παραθέτοντας 
λεπτομερή στοιχεία ιδίως σχετικά με τον 
κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια 
και σχετικά με τα τυχόν διορθωτικά μέτρα 
που έλαβαν.

9. Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν 
διαθέσει στην αγορά δεν είναι ασφαλές ή 
δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα 
κανονισμό για κάποιον άλλο λόγο 
λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία 
διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη 
συμμόρφωσή του, να το αποσύρουν ή να 
το ανακαλέσουν, κατά περίπτωση. 
Επιπλέον, αν το προϊόν δεν είναι ασφαλές, 
οι κατασκευαστές προειδοποιούν αμέσως 
τους καταναλωτές για τους πιθανούς 
κινδύνους που προκύπτουν από τη μη 
συμμόρφωση του προϊόντος και παρέχουν 
συμβουλές σχετικά με τις προφυλάξεις 
που μπορούν να ληφθούν, και 
ενημερώνουν για το θέμα αυτό τις αρχές 
εποπτείας της αγοράς των κρατών μελών 
στα οποία διέθεσαν το προϊόν, 
παραθέτοντας λεπτομερή στοιχεία ιδίως 
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σχετικά με τον κίνδυνο για την υγεία και 
την ασφάλεια και σχετικά με τα τυχόν 
διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.

Or. en

Τροπολογία 251
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν 
διαθέσει στην αγορά δεν είναι ασφαλές ή 
δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα 
κανονισμό για κάποιον άλλο λόγο 
λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία 
διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη 
συμμόρφωσή του, να το αποσύρουν ή να 
το ανακαλέσουν, κατά περίπτωση.
Επιπλέον, αν το προϊόν δεν είναι ασφαλές, 
οι κατασκευαστές ενημερώνουν αμέσως 
για το θέμα αυτό τις αρχές εποπτείας της 
αγοράς των κρατών μελών στα οποία 
διέθεσαν το προϊόν, παραθέτοντας 
λεπτομερή στοιχεία ιδίως σχετικά με τον 
κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια 
και σχετικά με τα τυχόν διορθωτικά μέτρα 
που έλαβαν.

9. Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν 
διαθέσει στην αγορά δεν είναι ασφαλές ή 
δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα 
κανονισμό για κάποιον άλλο λόγο 
λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία 
διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη 
συμμόρφωσή του, να το αποσύρουν ή να 
το ανακαλέσουν, και να ενημερώσουν 
κατάλληλα και αποτελεσματικά τους 
καταναλωτές που τίθενται σε κίνδυνο από 
τη μη συμμόρφωση του προϊόντος. 
Επιπλέον, οι κατασκευαστές ενημερώνουν 
αμέσως για το θέμα αυτό τις αρχές 
εποπτείας της αγοράς των κρατών μελών 
στα οποία διέθεσαν το προϊόν, 
παραθέτοντας λεπτομερή στοιχεία ιδίως 
σχετικά με τον κίνδυνο για την υγεία και 
την ασφάλεια και σχετικά με τα τυχόν 
διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εισαγωγέας διαδραματίζει μείζονα ρόλο, καθώς είναι υπεύθυνος για το προϊόν που σκοπεύει 
να διαθέσει στην ευρωπαϊκή αγορά. Κατά συνέπεια, είναι καίριας σημασίας οι εισαγωγείς να 
διασφαλίζουν, πριν από τη διάθεση ενός προϊόντος στην αγορά, ότι πληρούνται ορισμένες 
απαιτήσεις, ιδίως ότι έχει διενεργηθεί κατάλληλη αξιολόγηση συμμόρφωσης, ότι ο 
κατασκευαστής έχει καταρτίσει τεχνικό φάκελο και ότι το προϊόν φέρει την απαιτούμενη 
σήμανση συμμόρφωσης.
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Τροπολογία 252
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν 
διαθέσει στην αγορά δεν είναι ασφαλές ή 
δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα 
κανονισμό για κάποιον άλλο λόγο 
λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία 
διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη 
συμμόρφωσή του, να το αποσύρουν ή να 
το ανακαλέσουν, κατά περίπτωση. 
Επιπλέον, αν το προϊόν δεν είναι ασφαλές, 
οι κατασκευαστές ενημερώνουν αμέσως 
για το θέμα αυτό τις αρχές εποπτείας της 
αγοράς των κρατών μελών στα οποία 
διέθεσαν το προϊόν, παραθέτοντας 
λεπτομερή στοιχεία ιδίως σχετικά με τον 
κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια 
και σχετικά με τα τυχόν διορθωτικά μέτρα 
που έλαβαν.

9. Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν 
διαθέσει στην αγορά δεν είναι ασφαλές ή 
δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα 
κανονισμό για κάποιον άλλο λόγο 
λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία 
διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη 
συμμόρφωσή του, να το αποσύρουν ή να 
το ανακαλέσουν, κατά περίπτωση. 
Επιπλέον, αν το προϊόν δεν είναι ασφαλές, 
οι κατασκευαστές ενημερώνουν αμέσως 
για το θέμα αυτό τις αρχές εποπτείας της 
αγοράς των κρατών μελών στα οποία 
διέθεσαν το προϊόν, παραθέτοντας 
λεπτομερή στοιχεία ιδίως σχετικά με τον 
κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια 
και σχετικά με τα τυχόν διορθωτικά μέτρα 
που έλαβαν καθώς και σχετικά με τα 
αποτελέσματα των εν λόγω διορθωτικών 
μέτρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες που παρέχονται από τους κατασκευαστές στις 
αρχές εποπτείας της αγοράς περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα των πιθανών διορθωτικών 
μέτρων που ελήφθησαν ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή ενημέρωση των αρχών εποπτείας της 
αγοράς (παρακολούθηση). Η ίδια υποχρέωση πρέπει να ισχύει και για τους κατασκευαστές 
(άρθρο 8), τους εισαγωγείς (άρθρο 10) και τους διανομείς (άρθρο 11).

Τροπολογία 253
Heide Rühle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 9 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9α. Οι κατασκευαστές διασφαλίζουν ότι 
εφαρμόζονται διαδικασίες για τη λήψη 
διορθωτικών μέτρων, την απόσυρση ή 
ανάκληση των προϊόντων τους και τις 
θέτουν στη διάθεση των αρχών εποπτείας 
της αγοράς, αν τους το ζητήσουν.

Or. en

Τροπολογία 254
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9α. Ανάλογα με τον πιθανό κίνδυνο ενός 
προϊόντος, οι κατασκευαστές 
ενημερώνονται τακτικά αφενός για τις 
υφιστάμενες γνώσεις και τεχνικές, καθώς 
και για τους ισχύοντες κανόνες και 
πρότυπα σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 2.

Or. de

Τροπολογία 255
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 256
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Προτού διαθέσουν ένα προϊόν στην 
αγορά, οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι το 
προϊόν συμμορφώνεται με τη γενική 
απαίτηση ασφάλειας που προβλέπεται στο 
άρθρο 4 και ότι ο κατασκευαστής έχει 
τηρήσει τις απαιτήσεις που προβλέπονται 
στο άρθρο 8 παράγραφοι 4, 6 και 7.

1. Προτού διαθέσουν ένα προϊόν στην 
αγορά, οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι το 
προϊόν συμμορφώνεται με τη γενική 
απαίτηση ασφάλειας που προβλέπεται στο 
άρθρο 4, ότι ο κατασκευαστής έχει τηρήσει 
τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 8 και ότι έχει καταρτιστεί τεχνικός 
φάκελος από τον κατασκευαστή 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8.

Or. en

Τροπολογία 257
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Προτού διαθέσουν ένα προϊόν στην 
αγορά, οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι το 
προϊόν συμμορφώνεται με τη γενική 
απαίτηση ασφάλειας που προβλέπεται στο 
άρθρο 4 και ότι ο κατασκευαστής έχει 
τηρήσει τις απαιτήσεις που προβλέπονται 
στο άρθρο 8 παράγραφοι 4, 6 και 7.

1. Προτού διαθέσουν ένα προϊόν στην 
αγορά, οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι το 
προϊόν συμμορφώνεται με τη γενική 
απαίτηση ασφάλειας που προβλέπεται στο 
άρθρο 4 και ότι ο κατασκευαστής έχει 
τηρήσει τις απαιτήσεις που προβλέπονται 
στο άρθρο 8 παράγραφοι 4 και 6.

Or. en

(βλέπε τις τροπολογίες στο άρθρο 8 παράγραφος 4 στοιχείο γ) και στο άρθρο 8 παράγραφος 7 
από τον ίδιο συντάκτη)
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Αιτιολόγηση

Εάν ήταν υποχρεωτική η αναγραφή σε εισαγόμενο προϊόν του ονόματος και της διεύθυνσης 
ενός κατασκευαστή που δεν δραστηριοποιείται στην ΕΕ, οι εν λόγω πληροφορίες θα 
γνωστοποιούνταν στους ανταγωνιστές και τις επιχειρήσεις-πελάτες του εισαγωγέα, με 
αποτέλεσμα να υπάρχει το ενδεχόμενο παράκαμψης του εν λόγω εισαγωγέα στο μέλλον και 
αγοράς του προϊόντος απευθείας από τον κατασκευαστή εκτός της ΕΕ. Το γεγονός αυτό θα 
αποθάρρυνε τις ΜΜΕ από την πραγματοποίηση εισαγωγών και θα οδηγούσε σε σοβαρή 
στρέβλωση του ανταγωνισμού. Ως εκ τούτου, προτείνεται η συμπερίληψη των εν λόγω 
πληροφοριών στον τεχνικό φάκελο.

Τροπολογία 258
Franz Obermayr

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Προτού διαθέσουν ένα προϊόν στην 
αγορά, οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι το 
προϊόν συμμορφώνεται με τη γενική 
απαίτηση ασφάλειας που προβλέπεται στο 
άρθρο 4 και ότι ο κατασκευαστής έχει 
τηρήσει τις απαιτήσεις που προβλέπονται 
στο άρθρο 8 παράγραφοι 4, 6 και 7.

1. Προτού διαθέσουν ένα προϊόν στην 
αγορά, οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι το 
προϊόν συμμορφώνεται με τη γενική 
απαίτηση ασφάλειας που προβλέπεται στο 
άρθρο 4 και ότι ο κατασκευαστής έχει 
τηρήσει τις απαιτήσεις που προβλέπονται 
στο άρθρο 8, ειδικότερα, δε, ότι τα 
τεχνικά έγγραφα που διατίθενται από τον 
κατασκευαστή συμμορφώνονται με τους 
πιθανούς κινδύνους του προϊόντος κατά 
την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 4.

Or. de

Τροπολογία 259
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Προτού διαθέσουν ένα προϊόν στην 
αγορά, οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι το 
προϊόν συμμορφώνεται με τη γενική 

1. Προτού διαθέσουν ένα προϊόν στην 
αγορά, οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι το 
προϊόν συμμορφώνεται με τη γενική 
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απαίτηση ασφάλειας που προβλέπεται στο 
άρθρο 4 και ότι ο κατασκευαστής έχει 
τηρήσει τις απαιτήσεις που προβλέπονται 
στο άρθρο 8 παράγραφοι 4, 6 και 7.

απαίτηση ασφάλειας που προβλέπεται στο 
άρθρο 4, ότι ο κατασκευαστής έχει τηρήσει 
τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 8 και ότι ο τεχνικός φάκελος που 
καταρτίστηκε από τον κατασκευαστή 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 παράγραφος 
4 συμμορφώνεται με τους πιθανούς 
κινδύνους που σχετίζονται με το προϊόν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο εισαγωγέας διαδραματίζει μείζονα ρόλο καθώς είναι υπεύθυνος για το προϊόν που σκοπεύει 
να διαθέσει στην ευρωπαϊκή αγορά. Κατά συνέπεια, είναι καίριας σημασίας οι εισαγωγείς να 
διασφαλίζουν, πριν από τη διάθεση ενός προϊόντος στην αγορά, ότι πληρούνται ορισμένες 
απαιτήσεις, ιδίως ότι έχει διενεργηθεί κατάλληλη αξιολόγηση συμμόρφωσης, ότι ο 
κατασκευαστής έχει καταρτίσει τεχνικό φάκελο και ότι το προϊόν φέρει την απαιτούμενη 
σήμανση συμμόρφωσης.

Τροπολογία 260
Jürgen Creutzmann, Morten Løkkegaard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 κατατεθειμένο εμπορικό σήμα τους και 
τη διεύθυνση στην οποία μπορεί κανείς να 
έρθει σε επαφή μαζί τους. Εξασφαλίζουν 
ότι τυχόν πρόσθετη επισήμανση δεν κρύβει 
κανένα από τα στοιχεία που περιέχονται 
στην επισήμανση που παρέχεται από τον 
κατασκευαστή.

3. Οι κατασκευαστές αναγράφουν στο 
προϊόν ή, αν αυτό δεν είναι δυνατόν, στη 
συσκευασία του ή σε έγγραφο που 
συνοδεύει το προϊόν ή σε ιστότοπο ο 
οποίος επισημαίνεται με σαφήνεια στο 
προϊόν ή στη συσκευασία του ή στα 
συνοδευτικά έγγραφα, το όνομά τους, την 
καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία τους ή 
το κατατεθειμένο εμπορικό σήμα τους και 
τη διεύθυνση στην οποία μπορεί κανείς να 
έρθει σε επαφή μαζί τους. Εξασφαλίζουν 
ότι τυχόν πρόσθετη επισήμανση δεν κρύβει 
κανένα από τα στοιχεία που περιέχονται 
στην επισήμανση που παρέχεται από τον 
κατασκευαστή.

Or. en
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(βλέπε την τροπολογία στο άρθρο 8 παράγραφος 7 από τον ίδιο συντάκτη)

Αιτιολόγηση

Ιδίως για τα μικρά προϊόντα (όπως οι κοντές κάλτσες) και τα προϊόντα που μπορούν να 
πωλούνται μεμονωμένα (όπως οι μπάλες του γκολφ), οι προτεινόμενες υποχρεώσεις θα έχουν 
ως αποτέλεσμα τη δημιουργία πρόσθετου κόστους, καθώς οι πληροφορίες θα πρέπει να 
παρέχονται σε χωριστά έγγραφα. Η συμπερίληψη ενός ιστοτόπου όπου μπορούν να παρέχονται 
περαιτέρω πληροφορίες θα ήταν οικονομικά αποδοτικότερη και φιλικότερη προς το 
περιβάλλον.

Τροπολογία 261
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 κατατεθειμένο εμπορικό σήμα τους και 
τη διεύθυνση στην οποία μπορεί κανείς να 
έρθει σε επαφή μαζί τους. Εξασφαλίζουν 
ότι τυχόν πρόσθετη επισήμανση δεν
κρύβει κανένα από τα στοιχεία που 
περιέχονται στην επισήμανση που 
παρέχεται από τον κατασκευαστή.

3. Οι εισαγωγείς αναγράφουν στο προϊόν ή 
στη συσκευασία του ή σε έγγραφο που 
συνοδεύει το προϊόν, το όνομά τους, την 
καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία τους ή 
το κατατεθειμένο εμπορικό σήμα τους και 
τη διεύθυνση στην οποία μπορεί κανείς να 
έρθει σε επαφή μαζί τους. Δεν κρύβουν
κανένα από τα υποχρεωτικά στοιχεία ή τις 
πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια
που παρέχονται από τον κατασκευαστή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαγραφή της φράσης «αν αυτό δεν είναι δυνατόν» αποσκοπεί στο να προσφέρει μεγαλύτερη 
ευελιξία στους εισαγωγείς ώστε να εφαρμόζουν τη διάταξη του άρθρου 10.3 (οι πληροφορίες 
αναγράφονται στη συσκευασία και όχι απαραίτητα επάνω στο προϊόν – και άρα δεν χρειάζεται 
να ανοιχθεί η συσκευασία). Η τροποποίηση της τελευταίας πρότασης σκοπεύει να καλύψει 
άλλες μορφές πιθανής απόκρυψης ουσιωδών πληροφοριών (όχι μόνο με τη χρήση ετικετών, 
καθώς μπορεί να πραγματοποιηθεί, παραδείγματος χάρη, χρησιμοποιώντας μια άλλη 
συσκευασία). Εξάλλου, οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα διάταξη δεν πρέπει να 
περιορίζονται στις πληροφορίες που παρέχονται στην ετικέτα.
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Τροπολογία 262
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι εισαγωγείς 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 για τους καταναλωτές, 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.

Or. en

Τροπολογία 263
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι εισαγωγείς 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 για τους καταναλωτές, ή ότι 
οι απαιτούμενες πληροφορίες 
αναγράφονται στη συσκευασία ή σε 
έγγραφο που συνοδεύει το προϊόν.

Or. en

Τροπολογία 264
Jürgen Creutzmann
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι το προϊόν 
συνοδεύεται από οδηγίες και από 
πληροφορίες ασφάλειας σε γλώσσα 
εύκολα κατανοητή από τους καταναλωτές, 
η οποία καθορίζεται από το κράτος μέλος 
στο οποίο διατίθεται το προϊόν, εκτός από 
τις περιπτώσεις στις οποίες το προϊόν 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια και 
σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τον 
κατασκευαστή χρήση του χωρίς τέτοιες 
οδηγίες και πληροφορίες ασφάλειας.

Οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι το προϊόν 
συνοδεύεται από οδηγίες και από 
πληροφορίες ασφάλειας σε γλώσσα ή 
οπτική μορφή εύκολα κατανοητή από τους 
καταναλωτές, η οποία καθορίζεται από το 
κράτος μέλος στο οποίο διατίθεται το 
προϊόν, εκτός από τις περιπτώσεις στις 
οποίες το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
με ασφάλεια και σύμφωνα με την 
προβλεπόμενη από τον κατασκευαστή 
χρήση του χωρίς τέτοιες οδηγίες και 
πληροφορίες ασφάλειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάφραση σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ μπορεί να αντικατασταθεί 
αποτελεσματικά από οδηγίες υπό τη μορφή γελοιογραφιών και εικονογραμμάτων. Οι εν λόγω 
καινοτόμες μέθοδοι αποτελούν αποτελεσματικές και ελκυστικές εναλλακτικές λύσεις αντί του 
τεχνικού λεξιλογίου που χρησιμοποιείται στις οδηγίες για ορισμένα προϊόντα.

Τροπολογία 265
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ανάλογα με τους τυχόν κινδύνους που 
παρουσιάζει το προϊόν, οι εισαγωγείς, για 
να προστατεύσουν την υγεία και την 
ασφάλεια των προσώπων, διενεργούν 
δειγματοληπτικές δοκιμές στα προϊόντα 
που έχουν διατεθεί στην αγορά, ερευνούν 
τις σχετικές καταγγελίες, τηρούν αρχείο 
για τις καταγγελίες, τα μη συμμορφούμενα 
προϊόντα και τις ανακλήσεις προϊόντων και 
ενημερώνουν τον κατασκευαστή και τους 

6. Ανάλογα με τους τυχόν κινδύνους που 
παρουσιάζει το προϊόν, οι εισαγωγείς, για 
να προστατεύσουν την υγεία και την 
ασφάλεια των προσώπων, διενεργούν, 
τουλάχιστον μία φορά ετησίως, 
δειγματοληπτικές δοκιμές στα προϊόντα 
που έχουν διατεθεί στην αγορά σε τυχαία 
επιλεγμένα αντιπροσωπευτικά δείγματα
των προϊόντων που διατίθενται προς 
πώληση στην αγορά, υπό τον έλεγχο 
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διανομείς για τις δραστηριότητές τους 
αυτές.

δικαστικού επιμελητή, αρχής ή 
οποιουδήποτε άλλου αρμόδιου προσώπου 
που ορίζεται από κάθε κράτος μέλος, 
ερευνούν τις σχετικές καταγγελίες, 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.

Or. en

Τροπολογία 266
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ανάλογα με τους τυχόν κινδύνους που 
παρουσιάζει το προϊόν, οι εισαγωγείς, για 
να προστατεύσουν την υγεία και την 
ασφάλεια των προσώπων, διενεργούν 
δειγματοληπτικές δοκιμές στα προϊόντα 
που έχουν διατεθεί στην αγορά, ερευνούν 
τις σχετικές καταγγελίες, 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.

6. Ανάλογα με τους τυχόν κινδύνους που 
παρουσιάζει το προϊόν, οι εισαγωγείς, για 
να προστατεύσουν την υγεία και την 
ασφάλεια των προσώπων, διενεργούν, 
τουλάχιστον μία φορά ετησίως,
δειγματοληπτικές δοκιμές στα προϊόντα 
που έχουν διατεθεί στην αγορά σε τυχαία 
επιλεγμένα αντιπροσωπευτικά δείγματα 
των προϊόντων που διατίθενται προς 
πώληση στην αγορά, υπό τον έλεγχο 
δικαστικού επιμελητή, αρχής ή 
οποιουδήποτε άλλου αρμόδιου προσώπου 
που ορίζεται από κάθε κράτος μέλος, 
ερευνούν τις σχετικές καταγγελίες, 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. 
Ειδικότερα, οι εισαγωγείς διενεργούν, υπό 
τις ίδιες συνθήκες, δοκιμές στα προϊόντα 
που αποτελούν ή έχουν αποτελέσει στο 
παρελθόν αντικείμενο απόφασης της 
Επιτροπής βάσει του άρθρου 12 του 
κανονισμού για την εποπτεία της αγοράς 
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προϊόντων.

Or. en

Τροπολογία 267
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ανάλογα με τους τυχόν κινδύνους που 
παρουσιάζει το προϊόν, οι εισαγωγείς, για 
να προστατεύσουν την υγεία και την 
ασφάλεια των προσώπων, διενεργούν 
δειγματοληπτικές δοκιμές στα προϊόντα 
που έχουν διατεθεί στην αγορά, ερευνούν 
τις σχετικές καταγγελίες, 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.

6. Ανάλογα με τους τυχόν κινδύνους που 
παρουσιάζει το προϊόν, οι εισαγωγείς, για 
να προστατεύσουν την υγεία και την 
ασφάλεια των προσώπων, διενεργούν, 
τουλάχιστον μία φορά ετησίως, 
δειγματοληπτικές δοκιμές στα προϊόντα 
που έχουν διατεθεί στην αγορά σε τυχαία 
επιλεγμένα αντιπροσωπευτικά δείγματα 
των προϊόντων που διατίθενται προς 
πώληση στην αγορά, υπό τον έλεγχο 
δικαστικού επιμελητή, αρχής ή 
οποιουδήποτε άλλου αρμόδιου προσώπου 
που ορίζεται από κάθε κράτος μέλος, 
ερευνούν τις σχετικές καταγγελίες, 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. 
Ειδικότερα, οι εισαγωγείς διενεργούν, υπό 
τις ίδιες συνθήκες, δοκιμές στα προϊόντα 
που αποτελούν ή έχουν αποτελέσει στο 
παρελθόν αντικείμενο απόφασης της 
Επιτροπής βάσει του άρθρου 12 του 
κανονισμού για την εποπτεία της αγοράς 
προϊόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ίδια αιτιολόγηση με το άρθρο 6 α (νέο).
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Τροπολογία 268
Constance Le Grip

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ανάλογα με τους τυχόν κινδύνους που 
παρουσιάζει το προϊόν, οι εισαγωγείς, για 
να προστατεύσουν την υγεία και την 
ασφάλεια των προσώπων, διενεργούν 
δειγματοληπτικές δοκιμές στα προϊόντα 
που έχουν διατεθεί στην αγορά, ερευνούν 
τις σχετικές καταγγελίες, 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.

6. Ανάλογα με τους τυχόν κινδύνους που 
παρουσιάζει το προϊόν, οι εισαγωγείς, για 
να προστατεύσουν την υγεία και την 
ασφάλεια των προσώπων, διενεργούν 
αντιπροσωπευτικές δειγματοληπτικές 
δοκιμές σε τυχαία επιλεγμένα προϊόντα 
που έχουν διατεθεί στην αγορά, ερευνούν 
τις σχετικές καταγγελίες, 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.

Or. en

Τροπολογία 269
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι εισαγωγείς που θεωρούν ή έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν 
διαθέσει στην αγορά δεν είναι ασφαλές ή 
δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα 
κανονισμό για κάποιον άλλο λόγο 
λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία 
διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη 
συμμόρφωσή του, να το αποσύρουν ή να 
το ανακαλέσουν, κατά περίπτωση. 
Επιπλέον, αν το προϊόν δεν είναι ασφαλές, 
οι εισαγωγείς ενημερώνουν αμέσως για το 
θέμα αυτό τις αρχές εποπτείας της αγοράς 
των κρατών μελών στα οποία κατέστησαν 
διαθέσιμο το προϊόν, παραθέτοντας 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
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λεπτομερή στοιχεία ιδίως σχετικά με τον 
κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια 
και σχετικά με τα τυχόν διορθωτικά μέτρα 
που έλαβαν.

Or. en

(βλέπε την τροπολογία του άρθρου 8 παράγραφος 9 και του άρθρου 11 παράγραφος 5 από τον 
ίδιο συντάκτη)

Αιτιολόγηση

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Τροπολογία 270
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι εισαγωγείς που θεωρούν ή έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν 
διαθέσει στην αγορά δεν είναι ασφαλές ή 
δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα 
κανονισμό για κάποιον άλλο λόγο 
λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία 
διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη 
συμμόρφωσή του, να το αποσύρουν ή να 
το ανακαλέσουν, κατά περίπτωση. 
Επιπλέον, αν το προϊόν δεν είναι ασφαλές, 
οι εισαγωγείς ενημερώνουν αμέσως για το 
θέμα αυτό τις αρχές εποπτείας της αγοράς 
των κρατών μελών στα οποία κατέστησαν 
διαθέσιμο το προϊόν, παραθέτοντας 
λεπτομερή στοιχεία ιδίως σχετικά με τον 
κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια 
και σχετικά με τα τυχόν διορθωτικά μέτρα 
που έλαβαν.

7. Οι εισαγωγείς που θεωρούν ή έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν 
διαθέσει στην αγορά δεν είναι ασφαλές ή 
δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα 
κανονισμό για κάποιον άλλο λόγο 
λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία 
διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη 
συμμόρφωσή του, να το αποσύρουν ή να 
το ανακαλέσουν. Επιπλέον, οι εισαγωγείς 
ενημερώνουν αμέσως για το θέμα αυτό τις 
αρχές εποπτείας της αγοράς των κρατών 
μελών στα οποία κατέστησαν διαθέσιμο το 
προϊόν, παραθέτοντας λεπτομερή στοιχεία 
ιδίως σχετικά με τον κίνδυνο για την υγεία 
και την ασφάλεια και σχετικά με τα τυχόν 
διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.

Or. en
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Τροπολογία 271
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι εισαγωγείς που θεωρούν ή έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν 
διαθέσει στην αγορά δεν είναι ασφαλές ή 
δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα 
κανονισμό για κάποιον άλλο λόγο 
λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία 
διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη 
συμμόρφωσή του, να το αποσύρουν ή να 
το ανακαλέσουν, κατά περίπτωση. 
Επιπλέον, αν το προϊόν δεν είναι ασφαλές, 
οι εισαγωγείς ενημερώνουν αμέσως για το 
θέμα αυτό τις αρχές εποπτείας της αγοράς 
των κρατών μελών στα οποία κατέστησαν 
διαθέσιμο το προϊόν, παραθέτοντας 
λεπτομερή στοιχεία ιδίως σχετικά με τον 
κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια 
και σχετικά με τα τυχόν διορθωτικά μέτρα 
που έλαβαν.

7. Οι εισαγωγείς που θεωρούν ή έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν 
διαθέσει στην αγορά δεν είναι ασφαλές ή 
δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα 
κανονισμό για κάποιον άλλο λόγο 
λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία 
διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη 
συμμόρφωσή του, να το αποσύρουν ή να 
το ανακαλέσουν, κατά περίπτωση. 
Επιπλέον, αν το προϊόν δεν είναι ασφαλές, 
οι εισαγωγείς ενημερώνουν αμέσως για το 
θέμα αυτό τις αρχές εποπτείας της αγοράς 
των κρατών μελών στα οποία κατέστησαν 
διαθέσιμο το προϊόν, παραθέτοντας 
λεπτομερή στοιχεία ιδίως σχετικά με τον 
κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια 
και σχετικά με τα τυχόν διορθωτικά μέτρα 
που έλαβαν. Σε επείγουσες περιπτώσεις ή 
σε περίπτωση που ο κατασκευαστής 
αδυνατεί να τηρήσει την εν λόγω 
υποχρέωση, τα κράτη μέλη απαιτούν από 
τον εισαγωγέα να λάβει διορθωτικά μέτρα 
σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. [... / ... του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της ..., για την εποπτεία της 
αγοράς προϊόντων]*.
__________________

*Σημ. στην ΕΕ: Να εισαχθεί ο αριθμός, η 
ημερομηνία και η αναφορά του 
κανονισμού για την εποπτεία της αγοράς 
προϊόντων (2013/0048).

Or. de

Τροπολογία 272
Franz Obermayr
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι εισαγωγείς που θεωρούν ή έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν 
διαθέσει στην αγορά δεν είναι ασφαλές ή 
δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα 
κανονισμό για κάποιον άλλο λόγο 
λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία 
διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη 
συμμόρφωσή του, να το αποσύρουν ή να 
το ανακαλέσουν, κατά περίπτωση. 
Επιπλέον, αν το προϊόν δεν είναι ασφαλές, 
οι εισαγωγείς ενημερώνουν αμέσως για το 
θέμα αυτό τις αρχές εποπτείας της αγοράς 
των κρατών μελών στα οποία κατέστησαν 
διαθέσιμο το προϊόν, παραθέτοντας 
λεπτομερή στοιχεία ιδίως σχετικά με τον 
κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια 
και σχετικά με τα τυχόν διορθωτικά μέτρα 
που έλαβαν.

7. Οι εισαγωγείς που θεωρούν ή έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν 
διαθέσει στην αγορά δεν είναι ασφαλές ή 
δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα 
κανονισμό για κάποιον άλλο λόγο 
λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία 
διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη 
συμμόρφωσή του, να το αποσύρουν ή να 
το ανακαλέσουν. Επιπλέον, οι εισαγωγείς 
ενημερώνουν αμέσως για το θέμα αυτό τις 
αρχές εποπτείας της αγοράς των κρατών 
μελών στα οποία κατέστησαν διαθέσιμο το 
προϊόν, παραθέτοντας λεπτομερή στοιχεία 
ιδίως σχετικά με τον κίνδυνο για την υγεία 
και την ασφάλεια και σχετικά με τα τυχόν 
διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.

Or. de

Τροπολογία 273
Preslav Borissov

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι εισαγωγείς που θεωρούν ή έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν 
διαθέσει στην αγορά δεν είναι ασφαλές ή 
δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα 
κανονισμό για κάποιον άλλο λόγο 
λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία 
διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη 
συμμόρφωσή του, να το αποσύρουν ή να 
το ανακαλέσουν, κατά περίπτωση. 
Επιπλέον, αν το προϊόν δεν είναι ασφαλές, 
οι εισαγωγείς ενημερώνουν αμέσως για το 

7. Οι εισαγωγείς που θεωρούν ή έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν 
διαθέσει στην αγορά δεν είναι ασφαλές ή 
δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα 
κανονισμό για κάποιον άλλο λόγο 
λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία 
διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη 
συμμόρφωσή του, να το αποσύρουν ή να 
το ανακαλέσουν, κατά περίπτωση. 
Λαμβάνουν επίσης κατάλληλα μέτρα για 
να προειδοποιήσουν τους καταναλωτές 
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θέμα αυτό τις αρχές εποπτείας της αγοράς 
των κρατών μελών στα οποία κατέστησαν 
διαθέσιμο το προϊόν, παραθέτοντας 
λεπτομερή στοιχεία ιδίως σχετικά με τον
κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια 
και σχετικά με τα τυχόν διορθωτικά μέτρα 
που έλαβαν.

για τους κινδύνους που ενέχει 
ενδεχομένως το προϊόν. Επιπλέον, αν το 
προϊόν δεν είναι ασφαλές, οι εισαγωγείς 
ενημερώνουν αμέσως για το θέμα αυτό τις 
αρχές εποπτείας της αγοράς των κρατών 
μελών στα οποία κατέστησαν διαθέσιμο το 
προϊόν, παραθέτοντας λεπτομερή στοιχεία 
ιδίως σχετικά με τον κίνδυνο για την υγεία 
και την ασφάλεια και σχετικά με τα τυχόν 
διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.

Or. en

Τροπολογία 274
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι εισαγωγείς που θεωρούν ή έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν 
διαθέσει στην αγορά δεν είναι ασφαλές ή 
δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα 
κανονισμό για κάποιον άλλο λόγο 
λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία 
διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη 
συμμόρφωσή του, να το αποσύρουν ή να 
το ανακαλέσουν, κατά περίπτωση. 
Επιπλέον, αν το προϊόν δεν είναι ασφαλές, 
οι εισαγωγείς ενημερώνουν αμέσως για το 
θέμα αυτό τις αρχές εποπτείας της αγοράς 
των κρατών μελών στα οποία κατέστησαν 
διαθέσιμο το προϊόν, παραθέτοντας 
λεπτομερή στοιχεία ιδίως σχετικά με τον 
κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια 
και σχετικά με τα τυχόν διορθωτικά μέτρα 
που έλαβαν.

7. Οι εισαγωγείς που θεωρούν ή έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι προϊόν που έχουν 
διαθέσει στην αγορά δεν είναι ασφαλές ή 
δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα 
κανονισμό για κάποιον άλλο λόγο 
λαμβάνουν αμέσως τα αναγκαία 
διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη 
συμμόρφωσή του, να το αποσύρουν ή να 
το ανακαλέσουν, κατά περίπτωση. 
Επιπλέον, αν το προϊόν δεν είναι ασφαλές, 
οι εισαγωγείς ενημερώνουν αμέσως για το 
θέμα αυτό τις αρχές εποπτείας της αγοράς 
των κρατών μελών στα οποία κατέστησαν 
διαθέσιμο το προϊόν, παραθέτοντας 
λεπτομερή στοιχεία ιδίως σχετικά με τον 
κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια 
και σχετικά με τα τυχόν διορθωτικά μέτρα 
που έλαβαν καθώς και σχετικά με τα 
αποτελέσματα των εν λόγω διορθωτικών 
μέτρων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες που παρέχονται από τους εισαγωγείς στις αρχές 
εποπτείας της αγοράς περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα των πιθανών διορθωτικών μέτρων που 
ελήφθησαν ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή ενημέρωση των αρχών εποπτείας της αγοράς 
(παρακολούθηση). Η ίδια υποχρέωση πρέπει να ισχύει και για τους κατασκευαστές (άρθρο 8), 
τους εισαγωγείς (άρθρο 10) και τους διανομείς (άρθρο 11).

Τροπολογία 275
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. 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, αν τους τον ζητήσουν.

8. Οι εισαγωγείς του προϊόντος, επί πέντε
έτη από τη διάθεσή του στην αγορά,
θέτουν στη διάθεση των αρχών εποπτείας 
της αγοράς τα αντίστοιχα μέρη του 
τεχνικού φακέλου, σε ηλεκτρονική ή 
έντυπη μορφή, αν τους τα ζητήσουν για 
εύλογο λόγο.

Or. en

(Βλέπε το άρθρο R4 παράγραφος 8 της απόφασης αριθ. 768/2008/ΕΚ και την τροπολογία στο 
άρθρο 8 παράγραφος 5 από τον ίδιο συντάκτη)

Αιτιολόγηση

Η απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ ορίζει ότι οι εισαγωγείς «επί ... [χρονικό διάστημα ανάλογο του 
κύκλου ζωής του προϊόντος και του επιπέδου κινδύνου] (…) εξασφαλίζουν ότι ο τεχνικός 
φάκελος μπορεί να καταστεί διαθέσιμος στις εν λόγω αρχές, κατόπιν αιτήματός τους». Η 
προτεινόμενη περίοδος 10 ετών υπερβαίνει σαφώς τον κύκλο ζωής των περισσότερων 
καταναλωτικών προϊόντων και πρέπει συνεπώς να ελαττωθεί. Τα αιτήματα πρέπει να 
υποδεικνύουν τους κινδύνους που προσδιορίζονται σε σχέση με το εν λόγω προϊόν.

Τροπολογία 276
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 8
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. 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, αν τους τον ζητήσουν.

8. Οι εισαγωγείς διασφαλίζουν ότι ο 
τεχνικός φάκελος του προϊόντος μπορεί να 
τεθεί στη διάθεση των αρχών εποπτείας 
της αγοράς, αν τους τον ζητήσουν.

Or. en

Τροπολογία 277
Raffaele Baldassarre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. 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, αν τους τον ζητήσουν.

8. Οι εισαγωγείς διασφαλίζουν ότι ο 
τεχνικός φάκελος μπορεί να τεθεί στη 
διάθεση των αρχών εποπτείας της 
αγοράς, αν τους τον ζητήσουν, επί δέκα 
έτη από τη διάθεσή του στην αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων δεν πρέπει να είναι 
αυστηρότερος από την εναρμονισμένη νομοθεσία. Κατά συνέπεια, οι εισαγωγείς δεν πρέπει να 
υποχρεούνται να τηρούν τον τεχνικό φάκελο, αλλά να τον προσκομίζουν στις αρχές αν τους το 
ζητήσουν.

Τροπολογία 278
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8α. Οι εισαγωγείς καταρτίζουν 
καταλόγους των μοντέλων προϊόντων 



PE516.922v03-00 134/177 AM\1003186EL.doc

EL

τους, συνοδευόμενων από φωτογραφία, 
και τους καθιστούν διαθέσιμους στο 
κοινό και στους λοιπούς οικονομικούς 
φορείς με κάθε κατάλληλο μέσο, ιδίως για 
προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο 
απόφασης της Επιτροπής δυνάμει του 
άρθρου 12 του κανονισμού για την 
εποπτεία της αγοράς προϊόντων και για 
προϊόντα που διανέμονται ευρέως. Ο 
εισαγωγέας προσκομίζει στις αρχές 
εποπτείας της αγοράς, αν του το 
ζητήσουν, καθώς και σε οποιοδήποτε 
οικονομικό φορέα στον οποίο διανέμει τα 
προϊόντα του, αποδεικτικά στοιχεία που 
υποστηρίζουν την ύπαρξη ουσιωδών 
διαφορών μεταξύ των μοντέλων του.

Or. en

Τροπολογία 279
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο διανομέας, όταν καθιστά διαθέσιμο 
ένα προϊόν στην αγορά, ενεργεί με τη 
δέουσα επιμέλεια σε σχέση με τις 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

1. Ο διανομέας, προτού καταστήσει
διαθέσιμο ένα προϊόν στην αγορά, ενεργεί 
με τη δέουσα επιμέλεια σε σχέση με τις 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

Or. de

Τροπολογία 280
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Πριν καταστήσουν διαθέσιμο ένα προϊόν 
στην αγορά, οι διανομείς επαληθεύουν ότι 

2. Πριν καταστήσουν διαθέσιμο ένα προϊόν 
στην αγορά, οι διανομείς επαληθεύουν ότι 
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ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν 
συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 6, 
7 και 8 και στο άρθρο 10 παράγραφοι 3 και 
4, κατά περίπτωση.

το προϊόν περιλαμβάνει τις απαιτούμενες 
πληροφορίες από τους κατασκευαστές 
και τους εισαγωγείς που προβλέπονται στο 
άρθρο 8 παράγραφοι 6, 7 και 8 και στο 
άρθρο 10 παράγραφοι 3 και 4, κατά 
περίπτωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την αναθεωρημένη διατύπωση διευκρινίζεται ότι οι διανομείς δεν είναι υποχρεωμένοι να 
ελέγχουν την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχει ο κατασκευαστής/εισαγωγέας. Οι 
διανομείς (και ιδίως οι ΜΜΕ) δεν διαθέτουν τις προδιαγραφές για τη διεξαγωγή τεχνικών 
αξιολογήσεων. Οι διανομείς πρέπει να καλούνται να ελέγχουν μόνο την ύπαρξη των 
απαιτούμενων πληροφοριών. Κατά αυτόν τον τρόπο όλοι οι διανομείς, και ιδίως οι ΜΜΕ, θα 
έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν τον κανονισμό πιο αποτελεσματικά και με ασφάλεια 
δικαίου.

Τροπολογία 281
Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Πριν καταστήσουν διαθέσιμο ένα προϊόν 
στην αγορά, οι διανομείς επαληθεύουν ότι 
ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν 
συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 6, 
7 και 8 και στο άρθρο 10 παράγραφοι 3 και 
4, κατά περίπτωση.

2. Πριν καταστήσουν διαθέσιμο ένα προϊόν 
στην αγορά, οι διανομείς επαληθεύουν ότι 
ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν 
συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 6, 
7 και 8 και στο άρθρο 10 παράγραφοι 3 και 
4.

Or. en

Τροπολογία 282
Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Πριν καταστήσουν διαθέσιμο ένα προϊόν 
στην αγορά, οι διανομείς επαληθεύουν ότι 
ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν 
συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 6,
7 και 8 και στο άρθρο 10 παράγραφοι 3 
και 4, κατά περίπτωση.

2. Πριν καταστήσουν διαθέσιμο ένα προϊόν 
στην αγορά, οι διανομείς επαληθεύουν ότι 
το προϊόν φέρει τις ενδείξεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 6 
και 7, και στο άρθρο 10 παράγραφος 3, 
και ότι συνοδεύεται από τις πληροφορίες 
που αναφέρονται στο άρθρο 8 
παράγραφος 8 και στο άρθρο 10 
παράγραφος 4.

Or. it

Τροπολογία 283
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Πριν καταστήσουν διαθέσιμο ένα προϊόν 
στην αγορά, οι διανομείς επαληθεύουν ότι 
ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν 
συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 6, 
7 και 8 και στο άρθρο 10 παράγραφοι 3 και 
4, κατά περίπτωση.

2. Πριν καταστήσουν διαθέσιμο ένα προϊόν 
στην αγορά, οι διανομείς ελέγχουν με τη 
δέουσα προσοχή ότι ο κατασκευαστής και 
ο εισαγωγέας έχουν συμμορφωθεί με τις 
απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8 
παράγραφοι 6, 7 και 8 και στο άρθρο 10 
παράγραφοι 3 και 4, κατά περίπτωση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εναρμόνιση με το στοιχείο α) του άρθρου 10 της οδηγίας 2011/65/ΕΕ. Για λόγους 
αναλογικότητας, πρέπει να επαρκεί η διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων.

Τροπολογία 284
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Πριν καταστήσουν διαθέσιμο ένα προϊόν 
στην αγορά, οι διανομείς επαληθεύουν ότι 
ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν 
συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 6,
7 και 8 και στο άρθρο 10 παράγραφοι 3 
και 4, κατά περίπτωση.

2. Πριν καταστήσουν διαθέσιμο ένα προϊόν 
στην αγορά, οι διανομείς επαληθεύουν ότι 
το προϊόν φέρει τις σημάνσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 6 
και 7 και στο άρθρο 10 παράγραφος 3 και 
συνοδεύεται από τα στοιχεία που 
προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 8 
και στο άρθρο 10 παράγραφος 4.

Or. en

Τροπολογία 285
Philippe Juvin, Nora Berra

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Πριν καταστήσουν διαθέσιμο ένα προϊόν 
στην αγορά, οι διανομείς επαληθεύουν ότι 
ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν 
συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 6, 
7 και 8 και στο άρθρο 10 παράγραφοι 3 και 
4, κατά περίπτωση.

2. Πριν καταστήσουν διαθέσιμο ένα προϊόν 
στην αγορά, οι διανομείς επαληθεύουν ότι 
ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν 
συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 6, 
7 και 8 και στο άρθρο 10 παράγραφοι 3 και 
4, κατά περίπτωση. Οι διανομείς δεν 
κρύβουν κανένα από τα υποχρεωτικά 
στοιχεία ή τις πληροφορίες σχετικά με 
την ασφάλεια που παρέχονται από τον 
κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο διανομέας πρέπει να έχει την ίδια υποχρέωση με τον εισαγωγέα (άρθρο 10 παράγραφος 3) 
και να μην αποκρύπτει σημαντικές πληροφορίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή ή τον 
εισαγωγέα.

Τροπολογία 286
Raffaele Baldassarre
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Πριν καταστήσουν διαθέσιμο ένα προϊόν 
στην αγορά, οι διανομείς επαληθεύουν ότι 
ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν 
συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 6, 
7 και 8 και στο άρθρο 10 παράγραφοι 3 και 
4, κατά περίπτωση.

2. Πριν καταστήσουν διαθέσιμο ένα προϊόν 
στην αγορά, οι διανομείς επαληθεύουν ότι 
το προϊόν φέρει τις υποχρεωτικές 
πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 
8 παράγραφοι 6, 7 και 8 και στο άρθρο 10 
παράγραφοι 3 και 4, κατά περίπτωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο διανομέας μπορεί να επαληθεύσει μόνο την παρουσία των εν 
λόγω στοιχείων και όχι την αλήθεια τους.

Τροπολογία 287
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Για τα προϊόντα που αποτελούν ή 
έχουν αποτελέσει αντικείμενο απόφασης 
της Επιτροπής βάσει του άρθρου 12 του 
κανονισμού για την εποπτεία της αγοράς 
προϊόντων [XREFX], οι διανομείς 
διενεργούν, για την προστασία της υγείας 
και της ασφάλειας των καταναλωτών, 
τουλάχιστον μία φορά ετησίως, 
δειγματοληπτικές δοκιμές σε τυχαία 
επιλεγμένα αντιπροσωπευτικά δείγματα 
των προϊόντων που διατίθενται προς 
πώληση στην αγορά, υπό τον έλεγχο 
δικαστικού επιμελητή ή οποιουδήποτε 
αρμόδιου προσώπου που ορίζεται από 
κάθε κράτος μέλος.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ίδια αιτιολόγηση με το άρθρο 6 α (νέο).

Τροπολογία 288
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Αν ένας διανομέας θεωρεί ή έχει λόγους 
να πιστεύει ότι ένα προϊόν δεν 
συμμορφώνεται με τον παρόντα 
κανονισμό, δεν το καθιστά διαθέσιμο στην 
αγορά έως ότου το προϊόν συμμορφωθεί με 
τις εφαρμοστέες απαιτήσεις. Επιπλέον, αν 
το προϊόν δεν είναι ασφαλές, 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.

3. Αν ένας διανομέας θεωρεί ή έχει λόγους 
να πιστεύει ότι ένα προϊόν δεν 
συμμορφώνεται με τον παρόντα 
κανονισμό, δεν το καθιστά διαθέσιμο στην 
αγορά έως ότου το προϊόν συμμορφωθεί με 
τις εφαρμοστέες απαιτήσεις. Επιπλέον, αν 
το προϊόν δεν είναι ασφαλές, 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. Όταν το 
προϊόν αποτελεί ή έχει αποτελέσει 
αντικείμενο απόφασης της Επιτροπής 
βάσει του άρθρου 12 του κανονισμού για 
την εποπτεία της αγοράς προϊόντων, οι 
διανομείς διενεργούν, για την προστασία 
της υγείας και της ασφάλειας των 
καταναλωτών, τουλάχιστον μία φορά 
ετησίως, δειγματοληπτικές δοκιμές σε 
τυχαία επιλεγμένα αντιπροσωπευτικά 
δείγματα του προϊόντος που διατίθενται 
προς πώληση στην αγορά, υπό τον έλεγχο 
δικαστικού επιμελητή ή οποιουδήποτε 
αρμόδιου προσώπου που ορίζεται από 
κάθε κράτος μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ίδια αιτιολόγηση με το άρθρο 6 α (νέο).
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Τροπολογία 289
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Αν ένας διανομέας θεωρεί ή έχει λόγους 
να πιστεύει ότι ένα προϊόν δεν 
συμμορφώνεται με τον παρόντα 
κανονισμό, δεν το καθιστά διαθέσιμο στην 
αγορά έως ότου το προϊόν συμμορφωθεί με 
τις εφαρμοστέες απαιτήσεις. Επιπλέον, αν 
το προϊόν δεν είναι ασφαλές, 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.

3. Αν ένας διανομέας θεωρεί ή έχει λόγους 
να πιστεύει ότι ένα προϊόν δεν 
συμμορφώνεται με τον παρόντα 
κανονισμό, δεν το καθιστά διαθέσιμο στην 
αγορά έως ότου το προϊόν συμμορφωθεί με 
τις εφαρμοστέες απαιτήσεις. Επιπλέον, αν 
το προϊόν δεν είναι ασφαλές, 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. Όταν το 
προϊόν αποτελεί ή έχει αποτελέσει 
αντικείμενο απόφασης της Επιτροπής 
βάσει του άρθρου 12 του κανονισμού για 
την εποπτεία της αγοράς προϊόντων 
[XREFX], οι διανομείς διενεργούν, για 
την προστασία της υγείας και της 
ασφάλειας των καταναλωτών, 
τουλάχιστον μία φορά ετησίως, 
δειγματοληπτικές δοκιμές σε τυχαία 
επιλεγμένα αντιπροσωπευτικά δείγματα 
του προϊόντος που διατίθενται προς 
πώληση στην αγορά, υπό τον έλεγχο 
δικαστικού επιμελητή ή οποιουδήποτε 
αρμόδιου προσώπου που ορίζεται από 
κάθε κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 290
Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι διανομείς εξασφαλίζουν ότι, ενόσω 
το προϊόν βρίσκεται υπό την ευθύνη τους, 
οι συνθήκες αποθήκευσης ή μεταφοράς δεν 
θέτουν σε κίνδυνο τη συμμόρφωσή του με 
τη γενική απαίτηση ασφάλειας που 
προβλέπεται στο άρθρο 4 και τη 
συμμόρφωσή του με το άρθρο 8 
παράγραφοι 6, 7 και 8 και το άρθρο 10 
παράγραφοι 3 και 4, κατά περίπτωση.

4. Οι διανομείς εξασφαλίζουν ότι, ενόσω 
το προϊόν βρίσκεται υπό την ευθύνη τους, 
οι συνθήκες αποθήκευσης ή μεταφοράς δεν 
θέτουν σε κίνδυνο τη συμμόρφωσή του με 
τη γενική απαίτηση ασφάλειας που 
προβλέπεται στο άρθρο 4 και τη 
συμμόρφωσή του με το άρθρο 8
παράγραφοι 6, 7 και 8 και το άρθρο 10 
παράγραφοι 3 και 4.

Or. en

Τροπολογία 291
Raffaele Baldassarre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Ανάλογα με τους κινδύνους που 
μπορεί να παρουσιάζει ένα προϊόν, οι 
διανομείς, προκειμένου να 
προστατεύσουν την υγεία και την 
ασφάλεια των καταναλωτών, μπορούν να 
διενεργούν δειγματοληπτικές δοκιμές στα 
προϊόντα που έχουν διατεθεί στην αγορά.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν κρίνεται σκόπιμο να καταστεί υποχρεωτική η διενέργεια δοκιμών στα προϊόντα από τους 
διανομείς. Ωστόσο, σύμφωνα με τις τρέχουσες πρακτικές, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
τους ενθαρρύνει να διενεργούν τέτοιες δοκιμές, ιδίως όσον αφορά τα προϊόντα που ενδέχεται να 
παρουσιάσουν κινδύνους.

Τροπολογία 292
Heide Rühle
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οι διανομείς διασφαλίζουν ότι 
εφαρμόζονται διαδικασίες για τη λήψη 
διορθωτικών μέτρων, την απόσυρση ή 
ανάκληση των προϊόντων τους και τις 
θέτουν στη διάθεση των αρχών εποπτείας 
της αγοράς, αν τους το ζητήσουν.

Or. en

Τροπολογία 293
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι διανομείς που θεωρούν ή έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι ένα προϊόν που 
έχουν καταστήσει διαθέσιμο στην αγορά 
δεν είναι ασφαλές ή δεν συμμορφώνεται με 
το άρθρο 8 παράγραφοι 6, 7 και 8 και το 
άρθρο 10 παράγραφοι 3 και 4, κατά 
περίπτωση, εξασφαλίζουν ότι λαμβάνονται 
τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για τη 
συμμόρφωση του προϊόντος ή μεριμνούν 
για την απόσυρση ή την ανάκλησή του, 
κατά περίπτωση. Επιπλέον, αν το προϊόν 
δεν είναι ασφαλές, οι διανομείς 
ενημερώνουν αμέσως για το θέμα αυτό τον 
κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα, κατά 
περίπτωση, καθώς και τις αρχές εποπτείας 
της αγοράς των κρατών μελών στα οποία 
κατέστησαν διαθέσιμο το προϊόν, 
παραθέτοντας λεπτομερή στοιχεία ιδίως 
σχετικά με τον κίνδυνο για την υγεία και 
την ασφάλεια και σχετικά με τα τυχόν 
διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en
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(βλέπε την τροπολογία του άρθρου 8 παράγραφος 9 και του άρθρου 10 παράγραφος 7 από τον 
ίδιο συντάκτη)

Αιτιολόγηση

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Τροπολογία 294
Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι διανομείς που θεωρούν ή έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι ένα προϊόν που 
έχουν καταστήσει διαθέσιμο στην αγορά
δεν είναι ασφαλές ή δεν συμμορφώνεται με 
το άρθρο 8 παράγραφοι 6, 7 και 8 και το 
άρθρο 10 παράγραφοι 3 και 4, κατά 
περίπτωση, εξασφαλίζουν ότι 
λαμβάνονται τα αναγκαία διορθωτικά 
μέτρα για τη συμμόρφωση του προϊόντος ή 
μεριμνούν για την απόσυρση ή την 
ανάκλησή του, κατά περίπτωση. Επιπλέον, 
αν το προϊόν δεν είναι ασφαλές, οι 
διανομείς ενημερώνουν αμέσως για το 
θέμα αυτό τον κατασκευαστή ή τον 
εισαγωγέα, κατά περίπτωση, καθώς και τις 
αρχές εποπτείας της αγοράς των κρατών 
μελών στα οποία κατέστησαν διαθέσιμο το 
προϊόν, παραθέτοντας λεπτομερή στοιχεία 
ιδίως σχετικά με τον κίνδυνο για την υγεία 
και την ασφάλεια και σχετικά με τα τυχόν 
διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.

5. Οι διανομείς που θεωρούν ή έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι ένα προϊόν που 
έχουν καταστήσει διαθέσιμο στην αγορά 
δεν είναι ασφαλές ή δεν συμμορφώνεται με 
το άρθρο 8 παράγραφοι 6, 7 και 8 και το 
άρθρο 10 παράγραφοι 3 και 4, 
εξασφαλίζουν ότι λαμβάνονται τα 
αναγκαία διορθωτικά μέτρα για τη 
συμμόρφωση του προϊόντος ή μεριμνούν 
για την απόσυρση ή την ανάκλησή του, 
κατά περίπτωση. Επιπλέον, αν το προϊόν 
δεν είναι ασφαλές, οι διανομείς 
ενημερώνουν αμέσως για το θέμα αυτό τον 
κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα, κατά 
περίπτωση, καθώς και τις αρχές εποπτείας 
της αγοράς των κρατών μελών στα οποία 
κατέστησαν διαθέσιμο το προϊόν, 
παραθέτοντας λεπτομερή στοιχεία ιδίως 
σχετικά με τον κίνδυνο για την υγεία και 
την ασφάλεια και σχετικά με τα τυχόν 
διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.

Or. en

Τροπολογία 295
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι διανομείς που θεωρούν ή έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι ένα προϊόν που 
έχουν καταστήσει διαθέσιμο στην αγορά 
δεν είναι ασφαλές ή δεν συμμορφώνεται με 
το άρθρο 8 παράγραφοι 6, 7 και 8 και το 
άρθρο 10 παράγραφοι 3 και 4, κατά 
περίπτωση, εξασφαλίζουν ότι λαμβάνονται 
τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για τη 
συμμόρφωση του προϊόντος ή μεριμνούν 
για την απόσυρση ή την ανάκλησή του, 
κατά περίπτωση. Επιπλέον, αν το προϊόν 
δεν είναι ασφαλές, οι διανομείς 
ενημερώνουν αμέσως για το θέμα αυτό τον 
κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα, κατά 
περίπτωση, καθώς και τις αρχές εποπτείας 
της αγοράς των κρατών μελών στα οποία 
κατέστησαν διαθέσιμο το προϊόν, 
παραθέτοντας λεπτομερή στοιχεία ιδίως 
σχετικά με τον κίνδυνο για την υγεία και 
την ασφάλεια και σχετικά με τα τυχόν 
διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.

5. Οι διανομείς που θεωρούν ή έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι ένα προϊόν που 
έχουν καταστήσει διαθέσιμο στην αγορά 
δεν είναι ασφαλές ή δεν συμμορφώνεται με 
το άρθρο 8 παράγραφοι 6, 7 και 8 και το 
άρθρο 10 παράγραφοι 3 και 4, κατά 
περίπτωση, εξασφαλίζουν ότι λαμβάνονται 
τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για τη 
συμμόρφωση του προϊόντος ή μεριμνούν 
για την απόσυρση ή την ανάκλησή του, 
κατά περίπτωση. Επιπλέον, αν το προϊόν 
δεν είναι ασφαλές, οι διανομείς 
ενημερώνουν αμέσως για το θέμα αυτό τον 
κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα, κατά 
περίπτωση, καθώς και τις αρχές εποπτείας 
της αγοράς των κρατών μελών στα οποία 
κατέστησαν διαθέσιμο το προϊόν, 
παραθέτοντας λεπτομερή στοιχεία ιδίως 
σχετικά με τον κίνδυνο για την υγεία και 
την ασφάλεια και σχετικά με τα τυχόν 
διορθωτικά μέτρα που έλαβαν. Σε 
επείγουσες περιπτώσεις ή σε περίπτωση 
που ο διανομέας αδυνατεί να τηρήσει την 
εν λόγω υποχρέωση, τα κράτη μέλη 
απαιτούν από τον διανομέα να λάβει 
διορθωτικά μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 
9 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. [... / ... του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της ..., 
για την εποπτεία της αγοράς προϊόντων]*.
__________________
*Σημ. στην ΕΕ: Να εισαχθεί ο αριθμός, η 
ημερομηνία και η αναφορά του 
κανονισμού για την εποπτεία της αγοράς 
προϊόντων (2013/0048).

Or. de

Τροπολογία 296
Catherine Stihler
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι διανομείς που θεωρούν ή έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι ένα προϊόν που 
έχουν καταστήσει διαθέσιμο στην αγορά 
δεν είναι ασφαλές ή δεν συμμορφώνεται με 
το άρθρο 8 παράγραφοι 6, 7 και 8 και το 
άρθρο 10 παράγραφοι 3 και 4, κατά 
περίπτωση, εξασφαλίζουν ότι λαμβάνονται 
τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για τη 
συμμόρφωση του προϊόντος ή μεριμνούν 
για την απόσυρση ή την ανάκλησή του, 
κατά περίπτωση. Επιπλέον, αν το προϊόν 
δεν είναι ασφαλές, οι διανομείς 
ενημερώνουν αμέσως για το θέμα αυτό τον 
κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα, κατά 
περίπτωση, καθώς και τις αρχές εποπτείας 
της αγοράς των κρατών μελών στα οποία 
κατέστησαν διαθέσιμο το προϊόν, 
παραθέτοντας λεπτομερή στοιχεία ιδίως 
σχετικά με τον κίνδυνο για την υγεία και 
την ασφάλεια και σχετικά με τα τυχόν 
διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.

5. Οι διανομείς που θεωρούν ή έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι ένα προϊόν που 
έχουν καταστήσει διαθέσιμο στην αγορά 
δεν είναι ασφαλές ή δεν συμμορφώνεται με 
το άρθρο 8 παράγραφοι 6, 7 και 8 και το 
άρθρο 10 παράγραφοι 3 και 4, κατά 
περίπτωση, εξασφαλίζουν ότι λαμβάνονται 
τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για τη 
συμμόρφωση του προϊόντος ή μεριμνούν 
για την απόσυρση ή την ανάκλησή του, 
κατά περίπτωση. Οι διανομείς 
διασφαλίζουν ότι εφαρμόζονται 
διαδικασίες για τη λήψη διορθωτικών 
μέτρων, την απόσυρση ή ανάκληση 
προϊόντων, τις οποίες θέτουν στη διάθεση 
των αρχών εποπτείας της αγοράς.
Επιπλέον, αν το προϊόν δεν είναι ασφαλές, 
οι διανομείς ενημερώνουν αμέσως για το 
θέμα αυτό τον κατασκευαστή ή τον 
εισαγωγέα, κατά περίπτωση, καθώς και τις 
αρχές εποπτείας της αγοράς των κρατών 
μελών στα οποία κατέστησαν διαθέσιμο το 
προϊόν, παραθέτοντας λεπτομερή στοιχεία 
ιδίως σχετικά με τον κίνδυνο για την υγεία 
και την ασφάλεια και σχετικά με τα τυχόν 
διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.

Or. en

Τροπολογία 297
Franz Obermayr

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι διανομείς που θεωρούν ή έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι ένα προϊόν που 
έχουν καταστήσει διαθέσιμο στην αγορά 
δεν είναι ασφαλές ή δεν συμμορφώνεται με 

5. Οι διανομείς που θεωρούν ή έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι ένα προϊόν που 
έχουν καταστήσει διαθέσιμο στην αγορά 
δεν είναι ασφαλές ή δεν συμμορφώνεται με 
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το άρθρο 8 παράγραφοι 6, 7 και 8 και το 
άρθρο 10 παράγραφοι 3 και 4, κατά 
περίπτωση, εξασφαλίζουν ότι λαμβάνονται 
τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για τη 
συμμόρφωση του προϊόντος ή μεριμνούν 
για την απόσυρση ή την ανάκλησή του, 
κατά περίπτωση. Επιπλέον, αν το προϊόν 
δεν είναι ασφαλές, οι διανομείς 
ενημερώνουν αμέσως για το θέμα αυτό τον 
κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα, κατά 
περίπτωση, καθώς και τις αρχές εποπτείας 
της αγοράς των κρατών μελών στα οποία 
κατέστησαν διαθέσιμο το προϊόν, 
παραθέτοντας λεπτομερή στοιχεία ιδίως 
σχετικά με τον κίνδυνο για την υγεία και 
την ασφάλεια και σχετικά με τα τυχόν 
διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.

το άρθρο 8 παράγραφοι 6, 7 και 8 και το 
άρθρο 10 παράγραφοι 3, 4 και 5, κατά 
περίπτωση, σταματούν μέχρι νεωτέρας τη 
διανομή και εξασφαλίζουν ότι 
λαμβάνονται τα αναγκαία διορθωτικά 
μέτρα για τη συμμόρφωση του προϊόντος ή 
μεριμνούν για την απόσυρση ή την 
ανάκλησή του. Επιπλέον, οι διανομείς 
ενημερώνουν αμέσως για το θέμα αυτό τον 
κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα, κατά 
περίπτωση, καθώς και τις αρχές εποπτείας 
της αγοράς των κρατών μελών στα οποία 
κατέστησαν διαθέσιμο το προϊόν, 
παραθέτοντας λεπτομερή στοιχεία ιδίως 
σχετικά με τον κίνδυνο για την υγεία και 
την ασφάλεια και σχετικά με τα τυχόν 
διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.

Or. de

Τροπολογία 298
Philippe Juvin, Nora Berra, Raffaele Baldassarre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι διανομείς που θεωρούν ή έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι ένα προϊόν που 
έχουν καταστήσει διαθέσιμο στην αγορά 
δεν είναι ασφαλές ή δεν συμμορφώνεται με 
το άρθρο 8 παράγραφοι 6, 7 και 8 και το 
άρθρο 10 παράγραφοι 3 και 4, κατά 
περίπτωση, εξασφαλίζουν ότι λαμβάνονται 
τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για τη 
συμμόρφωση του προϊόντος ή μεριμνούν 
για την απόσυρση ή την ανάκλησή του, 
κατά περίπτωση. Επιπλέον, αν το προϊόν 
δεν είναι ασφαλές, οι διανομείς 
ενημερώνουν αμέσως για το θέμα αυτό τον 
κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα, κατά 
περίπτωση, καθώς και τις αρχές εποπτείας 
της αγοράς των κρατών μελών στα οποία 
κατέστησαν διαθέσιμο το προϊόν, 
παραθέτοντας λεπτομερή στοιχεία ιδίως 

5. Οι διανομείς που θεωρούν ή έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι ένα προϊόν που 
έχουν καταστήσει διαθέσιμο στην αγορά 
δεν είναι ασφαλές ή δεν συμμορφώνεται με 
το άρθρο 8 παράγραφοι 6, 7 και 8 και το 
άρθρο 10 παράγραφοι 3 και 4, κατά 
περίπτωση, εξασφαλίζουν αμέσως ότι 
λαμβάνονται τα αναγκαία διορθωτικά 
μέτρα για τη συμμόρφωση του προϊόντος ή 
μεριμνούν για την απόσυρση ή την 
ανάκλησή του, κατά περίπτωση. Επιπλέον, 
αν το προϊόν δεν είναι ασφαλές, οι 
διανομείς ενημερώνουν αμέσως για το 
θέμα αυτό τον κατασκευαστή ή τον 
εισαγωγέα, κατά περίπτωση, καθώς και τις 
αρχές εποπτείας της αγοράς των κρατών 
μελών στα οποία κατέστησαν διαθέσιμο το 
προϊόν, παραθέτοντας λεπτομερή στοιχεία 
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σχετικά με τον κίνδυνο για την υγεία και 
την ασφάλεια και σχετικά με τα τυχόν 
διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.

ιδίως σχετικά με τον κίνδυνο για την υγεία 
και την ασφάλεια και σχετικά με τα τυχόν 
διορθωτικά μέτρα που έλαβαν, καθώς και 
σχετικά με τα αποτελέσματα των εν λόγω 
διορθωτικών μέτρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ίδια υποχρέωση όσον αφορά τη δυνατότητα απόκρισης πρέπει να εφαρμόζεται και για τους 
κατασκευαστές, τους εισαγωγείς και τους διανομείς (προσθήκη του όρου «αμέσως»). Επιπλέον, 
πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες που παρέχονται από τους κατασκευαστές στις αρχές 
εποπτείας της αγοράς περιλαμβάνουν τα αποτελέσματα των πιθανών διορθωτικών μέτρων που 
ελήφθησαν ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή ενημέρωση των αρχών εποπτείας της αγοράς 
(παρακολούθηση). Η ίδια υποχρέωση πρέπει να ισχύει και για τους κατασκευαστές (άρθρο 8), 
τους εισαγωγείς (άρθρο 10) και τους διανομείς (άρθρο 11).

Τροπολογία 299
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Εναλλακτικά, οι διανομείς δύνανται 
να ζητήσουν από έναν επαγγελματικό 
σύλλογο στον οποίο ανήκουν να 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που 
προβλέπονται στο παρόν άρθρο ή να 
οργανωθούν σε επαγγελματικό σύλλογο 
ως συλλογική οντότητα για την 
εκπλήρωση των εν λόγω υποχρεώσεων.

Or. en

Τροπολογία 300
Franz Obermayr

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 5 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Εναλλακτικά, οι διανομείς μπορούν 
να ενταχθούν σε επαγγελματική ένωση, 
προκειμένου να τηρήσουν σε αυτό το 
πλαίσιο τις υποχρεώσεις που ορίζει το 
παρόν άρθρο.

Or. de

Τροπολογία 301
Wim van de Camp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Εναλλακτικά, οι διανομείς δύνανται 
να ζητήσουν από έναν επαγγελματικό 
σύλλογο στον οποίο ανήκουν να 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που 
προβλέπονται στο παρόν άρθρο ή να 
οργανωθούν σε επαγγελματικό σύλλογο 
ως συλλογική οντότητα για την 
εκπλήρωση των εν λόγω υποχρεώσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένοι διανομείς που δεν δύνανται ή δεν επιθυμούν να διασφαλίζουν απευθείας τη 
συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο μπορούν να επιλέξουν να 
οργανωθούν σε επαγγελματικό σύλλογο ώστε να αναθέσουν στον εν λόγω σύλλογο την 
αρμοδιότητα της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

Τροπολογία 302
Pier Antonio Panzeri

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 5 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Εναλλακτικά, οι διανομείς δύνανται 
να ζητήσουν από έναν επαγγελματικό 
σύλλογο στον οποίο ανήκουν να 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που 
προβλέπονται στο παρόν άρθρο ή να 
οργανωθούν σε επαγγελματικό σύλλογο 
ως συλλογική οντότητα για την 
εκπλήρωση των εν λόγω υποχρεώσεων.

Or. en

Τροπολογία 303
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Περιπτώσεις στις οποίες οι υποχρεώσεις 
των κατασκευαστών εφαρμόζονται στους 
εισαγωγείς και στους διανομείς

Λοιπές υποχρεώσεις των οικονομικών 
φορέων

Or. de

Τροπολογία 304
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Περιπτώσεις στις οποίες οι υποχρεώσεις 
των κατασκευαστών εφαρμόζονται στους 
εισαγωγείς και στους διανομείς

Περιπτώσεις στις οποίες οι υποχρεώσεις 
των κατασκευαστών εφαρμόζονται στους 
εισαγωγείς και στους διανομείς, και 
αντιστρόφως

Or. it
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Τροπολογία 305
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση αιτήματος από την 
αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους 
σχετικά με τη συμμόρφωση 
συγκεκριμένου προϊόντος, οι οικονομικοί 
φορείς ορίζουν ένα πρόσωπο 
επικοινωνίας. Το πρόσωπο αυτό πρέπει 
να είναι ταυτόσημο με το πρόσωπο που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Or. de

Τροπολογία 306
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος -1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι οικονομικοί φορείς ορίζουν γενικό 
υπεύθυνο για την ασφάλεια των 
προϊόντων και το κοινοποιούν στην 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να θεσπίσουν, για 
τον σκοπό αυτόν, συμπληρωματικές 
διατάξεις.

Or. de

Τροπολογία 307
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κατασκευαστές θεωρούνται 
εισαγωγείς και, ως εκ τούτου, υπόκεινται 
στις υποχρεώσεις των εισαγωγέων που 
αναφέρονται στο άρθρο 10, εάν διαθέτουν 
στην αγορά με τη δική τους επωνυμία ή 
το δικό τους εμπορικό σήμα ένα προϊόν 
που έχει προηγουμένως διατεθεί στην 
αγορά της Ένωσης από άλλον οικονομικό 
φορέα.

Or. it

Τροπολογία 308
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η υποχρέωση ενημέρωσης των αρχών 
εποπτείας της αγοράς, σύμφωνα με το 
άρθρο 8 παράγραφος 9, το άρθρο 10 
παράγραφοι 2 και 7 και το άρθρο 11 
παράγραφοι 3 και 5, δεν εφαρμόζεται, αν 
πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

διαγράφεται

α) μόνο ένας περιορισμένος αριθμός 
σαφώς προσδιορισμένων προϊόντων δεν 
είναι ασφαλή·
β) ο κατασκευαστής, ο εισαγωγέας ή ο 
διανομέας μπορεί να αποδείξει ότι ο 
κίνδυνος έχει ελεγχθεί πλήρως και δεν 
μπορεί πλέον να απειλήσει την υγεία και 
την ασφάλεια των προσώπων·
γ) η αιτία της επικινδυνότητας του 
προϊόντος είναι τέτοια που η γνώση της 
δεν αποτελεί χρήσιμη πληροφορία για τις 
αρχές ή το κοινό.

Or. de
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Τροπολογία 309
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η υποχρέωση ενημέρωσης των αρχών 
εποπτείας της αγοράς, σύμφωνα με το 
άρθρο 8 παράγραφος 9, το άρθρο 10 
παράγραφοι 2 και 7 και το άρθρο 11 
παράγραφοι 3 και 5, δεν εφαρμόζεται, αν 
πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

1. Η υποχρέωση ενημέρωσης των αρχών 
εποπτείας της αγοράς, σύμφωνα με το 
άρθρο 8 παράγραφος 9, το άρθρο 10 
παράγραφοι 2 και 7 και το άρθρο 11 
παράγραφοι 3 και 5, δεν εφαρμόζεται, αν ο 
κατασκευαστής, ο εισαγωγέας ή ο 
διανομέας είναι σε θέση να αποδείξει ότι 
ο κίνδυνος βρίσκεται υπό έλεγχο και δεν 
μπορεί πλέον να θέσει σε κίνδυνο την 
υγεία και την ασφάλεια των ατόμων, και 
ότι έχουν τεθεί ήδη σε εφαρμογή όλα τα 
διορθωτικά μέτρα που διασφαλίζουν τη 
συμμόρφωση, την απόσυρση ή την 
ανάκληση του προϊόντος.

Or. it

Τροπολογία 310
Raffaele Baldassarre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η υποχρέωση ενημέρωσης των αρχών 
εποπτείας της αγοράς, σύμφωνα με το 
άρθρο 8 παράγραφος 9, το άρθρο 10 
παράγραφοι 2 και 7 και το άρθρο 11 
παράγραφοι 3 και 5, δεν εφαρμόζεται, αν 
πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

1. Η υποχρέωση ενημέρωσης των αρχών 
εποπτείας της αγοράς, σύμφωνα με το 
άρθρο 8 παράγραφος 9, το άρθρο 10 
παράγραφοι 2 και 7 και το άρθρο 11 
παράγραφοι 3 και 5, δεν εφαρμόζεται, αν 
πρόκειται για ελάχιστους κινδύνους που 
συμβιβάζονται με τη χρήση του 
προϊόντος και θεωρείται ότι είναι 
αποδεκτοί και ότι συνάδουν με την 
επίτευξη υψηλού βαθμού προστασίας της 
υγείας και της ασφάλειας των προσώπων 
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σύμφωνα με το άρθρο 3 της παραγράφου 
1 ή αν πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι διευκρινιστική. Η υποχρέωση ενημέρωσης των αρχών εποπτείας 
της αγοράς δεν ισχύει ούτε για τα ασφαλή προϊόντα κατά την έννοια του άρθρου 3, δηλαδή για 
τα προϊόντα που παρουσιάζουν ελάχιστους κινδύνους που συμβιβάζονται με τη χρήση τους και 
οι οποίοι θεωρείται ότι είναι αποδεκτοί και ότι συνάδουν με την επίτευξη υψηλού βαθμού 
προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των προσώπων.

Τροπολογία 311
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) μόνο ένας περιορισμένος αριθμός 
σαφώς προσδιορισμένων προϊόντων δεν 
είναι ασφαλή·

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 312
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ο κατασκευαστής, ο εισαγωγέας ή ο 
διανομέας μπορεί να αποδείξει ότι ο 
κίνδυνος έχει ελεγχθεί πλήρως και δεν 
μπορεί πλέον να απειλήσει την υγεία και 
την ασφάλεια των προσώπων·

διαγράφεται

Or. it
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Τροπολογία 313
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ο κατασκευαστής, ο εισαγωγέας ή ο 
διανομέας μπορεί να αποδείξει ότι ο 
κίνδυνος έχει ελεγχθεί πλήρως και δεν 
μπορεί πλέον να απειλήσει την υγεία και 
την ασφάλεια των προσώπων·

β) ο κατασκευαστής, ο εισαγωγέας ή ο 
διανομέας μπορεί να αποδείξει ότι ο 
κίνδυνος έχει ελεγχθεί αποτελεσματικά
και προλαμβάνονται τυχόν κίνδυνοι για
την υγεία και την ασφάλεια των 
προσώπων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην πράξη, είναι ουσιαστικά αδύνατον να επιτευχθεί καθολικός έλεγχος των κινδύνων. Ως εκ 
τούτου, η διατύπωση πρέπει να προσαρμοστεί ώστε να παρέχεται ασφάλεια δικαίου στους 
οικονομικούς φορείς.

Τροπολογία 314
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ο κατασκευαστής, ο εισαγωγέας ή ο 
διανομέας μπορεί να αποδείξει ότι ο 
κίνδυνος έχει ελεγχθεί πλήρως και δεν 
μπορεί πλέον να απειλήσει την υγεία και 
την ασφάλεια των προσώπων·

β) ο κατασκευαστής, ο εισαγωγέας ή ο 
διανομέας μπορεί να αποδείξει ότι ο 
κίνδυνος έχει ελεγχθεί αποτελεσματικά·

Or. en

Τροπολογία 315
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η αιτία της επικινδυνότητας του 
προϊόντος είναι τέτοια που η γνώση της 
δεν αποτελεί χρήσιμη πληροφορία για τις 
αρχές ή το κοινό.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρώτον, η αιτία της επικινδυνότητας μπορεί να μην είναι γνωστή. Δεύτερον, εάν είναι γνωστή η 
αιτία της επικινδυνότητας, μπορεί να είναι δύσκολο να κρίνουν οι οικονομικοί φορείς εάν είναι 
προς το δημόσιο συμφέρον. Μια τέτοιου είδους υποχρεωτική προϋπόθεση θα δημιουργούσε 
έλλειψη ασφάλειας δικαίου.

Τροπολογία 316
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η αιτία της επικινδυνότητας του 
προϊόντος είναι τέτοια που η γνώση της 
δεν αποτελεί χρήσιμη πληροφορία για τις 
αρχές ή το κοινό.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 317
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή μπορεί να καθορίζει με 
εκτελεστικές πράξεις τις περιστάσεις που 
πληρούν τις προϋποθέσεις της 
παραγράφου 1. Οι εν λόγω εκτελεστικές 

διαγράφεται
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πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται 
στο άρθρο 19 παράγραφος 3.

Or. de

Τροπολογία 318
Heide Rühle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 20 για να προσδιορίσει τα 
προϊόντα, τις κατηγορίες ή τις ομάδες 
προϊόντων για τα οποία, λόγω της 
χαμηλής τους επικινδυνότητας, δεν 
χρειάζεται να αναγράφονται στο ίδιο το 
προϊόν οι πληροφορίες που αναφέρονται 
στο άρθρο 8 παράγραφος 7 και στο άρθρο 
10 παράγραφος 3.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 319
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 20 για να προσδιορίσει τα 
προϊόντα, τις κατηγορίες ή τις ομάδες 
προϊόντων για τα οποία, λόγω της 
χαμηλής τους επικινδυνότητας, δεν 
χρειάζεται να αναγράφονται στο ίδιο το 
προϊόν οι πληροφορίες που αναφέρονται 
στο άρθρο 8 παράγραφος 7 και στο άρθρο 

διαγράφεται
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10 παράγραφος 3.

Or. it

Τροπολογία 320
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 20 για να προσδιορίσει τα 
προϊόντα, τις κατηγορίες ή τις ομάδες 
προϊόντων για τα οποία, λόγω της χαμηλής 
τους επικινδυνότητας, δεν χρειάζεται να 
αναγράφονται στο ίδιο το προϊόν οι 
πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 
8 παράγραφος 7 και στο άρθρο 10 
παράγραφος 3.

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 20 για να προσδιορίσει τα 
προϊόντα, τις κατηγορίες ή τις ομάδες 
προϊόντων για τα οποία, λόγω της χαμηλής 
τους επικινδυνότητας, δεν είναι 
απαραίτητες οι πληροφορίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 7 
και στο άρθρο 10 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τη διατύπωση του άρθρου 8 παράγραφος 7 και του άρθρου 10 παράγραφος 3, 
σύμφωνα με την οποία οι απαιτούμενες πληροφορίες μπορεί να αναγράφονται επίσης στη 
συσκευασία ή στα συνοδευτικά έγγραφα, εάν δεν είναι δυνατόν να αναγράφονται στο προϊόν 
αυτό καθαυτό.

Τροπολογία 321
Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 20 για να προσδιορίσει τα 
προϊόντα, τις κατηγορίες ή τις ομάδες 

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 20 για να προσδιορίσει τα 
προϊόντα, τις κατηγορίες ή τις ομάδες 
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προϊόντων για τα οποία, λόγω της 
χαμηλής τους επικινδυνότητας, δεν 
χρειάζεται να αναγράφονται στο ίδιο το 
προϊόν οι πληροφορίες που αναφέρονται 
στο άρθρο 8 παράγραφος 7 και στο άρθρο 
10 παράγραφος 3.

προϊόντων για τα οποία δεν χρειάζεται να 
αναγράφονται στο ίδιο το προϊόν οι 
πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 
8 παράγραφος 7 και στο άρθρο 10 
παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ταυτοποίηση των προϊόντων και των οικονομικών φορέων είναι καίριας σημασίας. 
Προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια των προϊόντων που τοποθετούνται στην αγορά, 
είναι ουσιώδους σημασίας ο σαφής προσδιορισμός και ορισμός των υποχρεώσεων και των 
ρόλων των επιμέρους αντιπροσώπων.

Τροπολογία 322
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι οικονομικοί φορείς γνωστοποιούν, 
αν τους ζητηθεί, τα ακόλουθα στοιχεία
στις αρχές εποπτείας της αγοράς:

1. Οι οικονομικοί φορείς παρέχουν, αν 
τους ζητηθεί, τις ακόλουθες πληροφορίες
στις αρχές εποπτείας της αγοράς:

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η ενημέρωση σχετικά με την ποσότητα των σχετικών προϊόντων, όπως και κάθε διαθέσιμη 
πληροφορία για την ιχνηλασιμότητα, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την αξιολόγηση του κινδύνου 
και τη στόχευση των ελέγχων.

Τροπολογία 323
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κάθε οικονομικό φορέα ο οποίος τους 
έχει προμηθεύσει το προϊόν·

α) κάθε οικονομικό φορέα ο οποίος τους 
έχει προμηθεύσει το προϊόν· το είδος και 
τον αριθμό των σχετικών προϊόντων 
καθώς και κάθε στοιχείο για την 
ιχνηλασιμότητα·

Or. de

Τροπολογία 324
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κάθε οικονομικό φορέα ο οποίος τους 
έχει προμηθεύσει το προϊόν·

α) την ταυτότητα κάθε οικονομικού 
φορέα ο οποίος τους έχει προμηθεύσει το 
προϊόν, καθώς και τον αριθμό των 
σχετικών προϊόντων και κάθε διαθέσιμη
συμπληρωματική πληροφορία για την 
ιχνηλασιμότητα·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η ενημέρωση σχετικά με την ποσότητα των σχετικών προϊόντων, όπως και κάθε διαθέσιμη 
πληροφορία για την ιχνηλασιμότητα, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την αξιολόγηση του κινδύνου 
και τη στόχευση των ελέγχων.

Τροπολογία 325
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) κάθε οικονομικό φορέα στον οποίο 
έχουν προμηθεύσει το προϊόν.

β) κάθε οικονομικό φορέα στον οποίο 
έχουν προμηθεύσει το προϊόν· το είδος και 
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τον αριθμό των διατιθέμενων προϊόντων 
καθώς και κάθε στοιχείο για την 
ιχνηλασιμότητα.

Or. de

Τροπολογία 326
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) κάθε οικονομικό φορέα στον οποίο 
έχουν προμηθεύσει το προϊόν.

β) την ταυτότητα κάθε οικονομικού 
φορέα στον οποίο έχουν προμηθεύσει το 
προϊόν, καθώς και τον αριθμό των 
σχετικών προϊόντων και κάθε διαθέσιμη 
συμπληρωματική πληροφορία για την 
ιχνηλασιμότητα·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η ενημέρωση σχετικά με την ποσότητα των σχετικών προϊόντων, όπως και κάθε διαθέσιμη 
πληροφορία για την ιχνηλασιμότητα, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την αξιολόγηση του κινδύνου 
και τη στόχευση των ελέγχων.

Τροπολογία 327
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι οικονομικοί φορείς είναι σε θέση να 
παρέχουν τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο επί 
10 έτη αφότου έχουν προμηθευτεί το 
προϊόν και επί 10 έτη αφότου έχουν 
προμηθεύσει το προϊόν.

2. Οι οικονομικοί φορείς είναι σε θέση να 
παρέχουν τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο επί 5 
έτη αφότου έχουν προμηθευτεί το προϊόν 
και επί 5 έτη αφότου έχουν προμηθεύσει 
το προϊόν.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου του ευρέος φάσματος προϊόντων που καλύπτει ο παρών κανονισμός και της σχετικά 
χαμηλής επικινδυνότητάς τους, η υποχρέωση τήρησης πληροφοριών σχετικά με τις αλυσίδες 
εφοδιασμού όλων των καταναλωτικών προϊόντων για διάστημα 10 ετών θα δημιουργούσε 
δυσανάλογο διοικητικό φόρτο. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα είναι σχεδόν αδύνατον να 
εκπληρώσουν τις εν λόγω απαιτήσεις ενώ κατά αυτό τον τρόπο θα μειωνόταν σημαντικά η 
ανταγωνιστικότητά τους με μεγάλες εταιρείες.

Τροπολογία 328
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι οικονομικοί φορείς είναι σε θέση να 
παρέχουν τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο επί 
10 έτη αφότου έχουν προμηθευτεί το 
προϊόν και επί 10 έτη αφότου έχουν 
προμηθεύσει το προϊόν.

2. Οι οικονομικοί φορείς είναι σε θέση να 
παρέχουν τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο επί 
χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί σε 
εύλογη εκτίμηση του κύκλου ζωής του 
προϊόντος αφότου έχουν προμηθεύσει το 
προϊόν.

Or. en

Τροπολογία 329
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Όταν οι οικονομικοί φορείς 
προσδιορίζουν τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο, οι 
αρχές εποπτείας της αγοράς 
μεταχειρίζονται τις εν λόγω πληροφορίες 
ως εμπιστευτικές.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Για πολλούς διανομείς και εμπόρους χονδρικής, αποτελεί εταιρικό απόρρητο το από ποιους 
προμηθεύονται προϊόντα και σε ποιους προμηθεύουν οι ίδιοι προϊόντα. Συνεπώς, πρέπει να 
προστατεύεται η ταυτότητα των προμηθευτών τους. Οι πληροφορίες που παρέχονται από τους 
οικονομικούς φορείς πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο από τις αρχές εποπτείας της αγοράς και 
δεν πρέπει να είναι δυνατή η δημοσιοποίηση εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών ή το να 
φθάνουν στα χέρια ανταγωνιστών.

Τροπολογία 330
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15 διαγράφεται
Ιχνηλασιμότητα των προϊόντων
1. Για ορισμένα προϊόντα, κατηγορίες ή 
ομάδες προϊόντων που, λόγω των ειδικών 
χαρακτηριστικών τους ή των ειδικών 
όρων διανομής ή χρήσης τους, ενδέχεται 
να εγκυμονούν σοβαρό κίνδυνο για την 
υγεία και την ασφάλεια των προσώπων, η 
Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τους 
οικονομικούς φορείς που διαθέτουν και 
καθιστούν διαθέσιμα τα εν λόγω προϊόντα 
στην αγορά να θεσπίσουν ή να 
προσχωρήσουν σε σύστημα 
ιχνηλασιμότητας.
2. Το σύστημα ιχνηλασιμότητας 
συνίσταται, αφενός, στη συλλογή και την 
αποθήκευση, με ηλεκτρονικά μέσα, 
δεδομένων που καθιστούν δυνατή την 
ταυτοποίηση του προϊόντος και των 
οικονομικών φορέων που 
δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα 
εφοδιασμού του και, αφετέρου, στην 
τοποθέτηση ενός φορέα δεδομένων στο 
προϊόν, στη συσκευασία του ή στα 
συνοδευτικά του έγγραφα που να 
επιτρέπει την πρόσβαση στα εν λόγω 
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δεδομένα.
3. Η Επιτροπή δικαιούται να εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το 
άρθρο 20:
α) για να προσδιορίσει τα προϊόντα, τις 
κατηγορίες ή τις ομάδες προϊόντων που 
ενδέχεται να εγκυμονούν σοβαρό κίνδυνο 
για την υγεία και την ασφάλεια των 
προσώπων, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 1·
β) για να προσδιορίσει τα στοιχεία τα 
οποία πρέπει να συλλέγουν και να 
αποθηκεύουν οι οικονομικοί φορείς μέσω 
του συστήματος ιχνηλασιμότητας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2.
4. Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 
πράξεις, να καθορίζει το είδος και την 
τοποθέτηση του φορέα δεδομένων για τον 
οποίο γίνεται λόγος στην παράγραφο 2. Οι 
εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 3.
5. Κατά τη θέσπιση των μέτρων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4, η 
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα:
α) τη σχέση 
κόστους/αποτελεσματικότητας των 
μέτρων, καθώς και τον αντίκτυπό τους 
στις επιχειρήσεις, και ιδίως τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις·
β) τη συμβατότητα με συστήματα 
ιχνηλασιμότητας διαθέσιμα σε διεθνές 
επίπεδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν αποδεικνύεται ότι οι διατάξεις αυτές θα επιφέρουν προστιθέμενη αξία ή οφέλη στους 
καταναλωτές, στις αρχές εποπτείας της αγοράς ή στους οικονομικούς φορείς. Οι εν λόγω 
διατάξεις θα επιφέρουν κόστος για τις επιχειρήσεις, το οποίο δεν έχει εκτιμηθεί και ενδέχεται να 
μεταβιβασθεί στους καταναλωτές. Επιπλέον, δεν αποδεικνύεται ότι υπάρχουν μη εναρμονισμένα 
προϊόντα τα οποία εγκυμονούν τόσο μεγάλους κινδύνους ώστε να αιτιολογείται η εν λόγω 
προσέγγιση. Συνεπώς, η διάταξη είναι δυσανάλογη.
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Τροπολογία 331
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για ορισμένα προϊόντα, κατηγορίες ή 
ομάδες προϊόντων που, λόγω των ειδικών 
χαρακτηριστικών τους ή των ειδικών όρων 
διανομής ή χρήσης τους, ενδέχεται να 
εγκυμονούν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία 
και την ασφάλεια των προσώπων, η 
Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τους 
οικονομικούς φορείς που διαθέτουν και 
καθιστούν διαθέσιμα τα εν λόγω προϊόντα 
στην αγορά να θεσπίσουν ή να 
προσχωρήσουν σε σύστημα 
ιχνηλασιμότητας.

1. Για ορισμένα προϊόντα, κατηγορίες ή 
ομάδες προϊόντων που, λόγω των ειδικών 
χαρακτηριστικών τους ή των ειδικών όρων 
διανομής ή χρήσης τους, ενδέχεται να 
εγκυμονούν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία 
και την ασφάλεια των προσώπων, η 
Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τους 
οικονομικούς φορείς που διαθέτουν και 
καθιστούν διαθέσιμα τα εν λόγω προϊόντα 
στην αγορά, κατόπιν διαβουλεύσεων με τα 
αρμόδια ενδιαφερόμενα μέρη, ανάλογα με 
την περίπτωση, να θεσπίσουν ή να 
προσχωρήσουν σε σύστημα 
ιχνηλασιμότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προτού προτείνει νέες απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας, η Επιτροπή πρέπει να πραγματοποιεί 
διαβουλεύσεις με τα αρμόδια ενδιαφερόμενα μέρη, όπως οι επιχειρήσεις και οι οργανώσεις 
καταναλωτών, ώστε να αξιοποιήσει την εμπειρογνωμοσύνη τους και να λαμβάνει υπόψη τις 
πρακτικές επιπτώσεις των εν λόγω απαιτήσεων.

Τροπολογία 332
Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για ορισμένα προϊόντα, κατηγορίες ή 
ομάδες προϊόντων που, λόγω των ειδικών 
χαρακτηριστικών τους ή των ειδικών όρων 
διανομής ή χρήσης τους, ενδέχεται να 

1. Για ορισμένα προϊόντα, κατηγορίες ή 
ομάδες προϊόντων και ιδίως για προϊόντα 
που, λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών 
τους ή των ειδικών όρων διανομής ή 
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εγκυμονούν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία 
και την ασφάλεια των προσώπων, η 
Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τους 
οικονομικούς φορείς που διαθέτουν και 
καθιστούν διαθέσιμα τα εν λόγω προϊόντα 
στην αγορά να θεσπίσουν ή να 
προσχωρήσουν σε σύστημα 
ιχνηλασιμότητας.

χρήσης τους, ενδέχεται να εγκυμονούν 
σοβαρό κίνδυνο για την υγεία και την 
ασφάλεια των προσώπων, η Επιτροπή 
μπορεί να ζητήσει από τους οικονομικούς 
φορείς που διαθέτουν και καθιστούν 
διαθέσιμα τα εν λόγω προϊόντα στην αγορά 
να θεσπίσουν ή να προσχωρήσουν σε 
σύστημα ιχνηλασιμότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μπορεί να είναι σκόπιμη η θέσπιση ενός συστήματος ιχνηλασιμότητας και για άλλες κατηγορίες 
προϊόντων, καθώς η ταυτοποίηση του προϊόντος και του οικονομικού φορέα που 
δραστηριοποιείται στην αλυσίδα εφοδιασμού (πρώην άρθρο 15 παράγραφος 2) είναι ουσιώδους 
σημασίας.

Τροπολογία 333
Catherine Stihler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το σύστημα ιχνηλασιμότητας 
συνίσταται, αφενός, στη συλλογή και την 
αποθήκευση, με ηλεκτρονικά μέσα, 
δεδομένων που καθιστούν δυνατή την 
ταυτοποίηση του προϊόντος και των 
οικονομικών φορέων που 
δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα 
εφοδιασμού του και, αφετέρου, στην 
τοποθέτηση ενός φορέα δεδομένων στο 
προϊόν, στη συσκευασία του ή στα 
συνοδευτικά του έγγραφα που να επιτρέπει 
την πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα.

2. Το σύστημα ιχνηλασιμότητας 
συνίσταται, αφενός, στη συλλογή και την 
αποθήκευση, με ηλεκτρονικά μέσα, 
δεδομένων που καθιστούν δυνατή την 
ταυτοποίηση του προϊόντος και των 
οικονομικών φορέων που 
δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα 
εφοδιασμού του και, αφετέρου, στην 
τοποθέτηση ενός φορέα δεδομένων στο 
προϊόν, στη συσκευασία του ή στα 
συνοδευτικά του έγγραφα που να επιτρέπει 
την πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα. Το 
σύστημα ιχνηλασιμότητας περιλαμβάνει 
μέσα για την επέκταση της 
ιχνηλασιμότητας προϊόντων στους 
καταναλωτές μέσω μέτρων οικειοθελούς 
συμμετοχής. 

Or. en
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Τροπολογία 334
Heide Rühle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Το σύστημα ιχνηλασιμότητας 
περιλαμβάνει μέσα για την επέκταση της 
ιχνηλασιμότητας προϊόντων στους 
καταναλωτές μέσω μέτρων οικειοθελούς 
συμμετοχής.

Or. en

Τροπολογία 335
Lara Comi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) για να προσδιορίσει τα προϊόντα, τις 
κατηγορίες ή τις ομάδες προϊόντων που
ενδέχεται να εγκυμονούν σοβαρό κίνδυνο 
για την υγεία και την ασφάλεια των 
προσώπων, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 1·

α) για να προσδιορίσει τα προϊόντα, τις 
κατηγορίες ή τις ομάδες προϊόντων που
πρέπει να υπόκεινται σε απαιτήσεις 
ιχνηλασιμότητας, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 1·

Or. en

Αιτιολόγηση

Μπορεί να είναι σκόπιμη η θέσπιση ενός συστήματος ιχνηλασιμότητας και για άλλες κατηγορίες 
προϊόντων, καθώς η ταυτοποίηση του προϊόντος και του οικονομικού φορέα που 
δραστηριοποιείται στην αλυσίδα εφοδιασμού (πρώην άρθρο 15 παράγραφος 2) είναι ουσιώδους 
σημασίας.

Τροπολογία 336
Raffaele Baldassarre
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) για να προσδιορίσει τα προϊόντα, τις 
κατηγορίες ή τις ομάδες προϊόντων που 
ενδέχεται να εγκυμονούν σοβαρό κίνδυνο 
για την υγεία και την ασφάλεια των 
προσώπων, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 1·

α) για να προσδιορίσει τα προϊόντα, τις 
κατηγορίες ή τις ομάδες προϊόντων που 
ενδέχεται να εγκυμονούν σοβαρό κίνδυνο 
για την υγεία και την ασφάλεια των 
προσώπων, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 1. Η Επιτροπή πρέπει να 
αναφέρει στις σχετικές 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις εάν 
χρησιμοποίησε τη μέθοδο ανάλυσης 
κινδύνου που προβλέπεται στην απόφαση 
2010/15/ΕΕ ή, σε περίπτωση που η εν 
λόγω μέθοδος δεν ενδείκνυται για το 
σχετικό προϊόν, περιγράφει αναλυτικά τη 
μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε·

Or. fr

Τροπολογία 337
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από έναν ή 
περισσότερους ευρωπαϊκούς οργανισμούς 
τυποποίησης να καταρτίσουν ή να 
εντοπίσουν ένα ευρωπαϊκό πρότυπο που να 
εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα που 
συμμορφώνονται με το εν λόγω πρότυπο ή 
τα μέρη τους συμμορφώνονται με τη 
γενική απαίτηση ασφάλειας που
προβλέπεται στο άρθρο 4. Η Επιτροπή 
καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να 
πληροί το περιεχόμενο του ζητούμενου 
ευρωπαϊκού προτύπου και τάσσει 
προθεσμία για την έγκρισή του.

Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από έναν ή 
περισσότερους ευρωπαϊκούς οργανισμούς 
τυποποίησης να καταρτίσουν ή να 
εντοπίσουν ένα ευρωπαϊκό πρότυπο που να 
εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα που 
συμμορφώνονται με το εν λόγω πρότυπο ή 
τα μέρη τους συμμορφώνονται με τη 
γενική απαίτηση ασφάλειας που 
προβλέπεται στο άρθρο 4. Η Επιτροπή, 
λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των 
αρμόδιων ενδιαφερόμενων μερών, 
ανάλογα με την περίπτωση, καθορίζει τις 
απαιτήσεις που πρέπει να πληροί το 
περιεχόμενο του ζητούμενου ευρωπαϊκού 
προτύπου και τάσσει προθεσμία για την 
έγκρισή του.
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Or. en

(Βλέπε την τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 24 από τον ίδιο συντάκτη)

Αιτιολόγηση

Κατά τον προσδιορισμό του περιεχομένου των νέων ευρωπαϊκών προτύπων ασφαλείας η 
Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την άποψη των ενδιαφερόμενων μερών, ανάλογα με 
την περίπτωση, ώστε να διασφαλίζεται η συνάφεια, η αναλογικότητα και η αποτελεσματικότητα 
των εν λόγω προτύπων.

Τροπολογία 338
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από έναν ή 
περισσότερους ευρωπαϊκούς οργανισμούς 
τυποποίησης να καταρτίσουν ή να 
εντοπίσουν ένα ευρωπαϊκό πρότυπο που να 
εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα που 
συμμορφώνονται με το εν λόγω πρότυπο ή 
τα μέρη τους συμμορφώνονται με τη 
γενική απαίτηση ασφάλειας που 
προβλέπεται στο άρθρο 4. Η Επιτροπή 
καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να 
πληροί το περιεχόμενο του ζητούμενου 
ευρωπαϊκού προτύπου και τάσσει 
προθεσμία για την έγκρισή του.

Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από έναν ή 
περισσότερους ευρωπαϊκούς οργανισμούς 
τυποποίησης να καταρτίσουν ή να 
εντοπίσουν ένα ευρωπαϊκό πρότυπο που να 
εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα που 
συμμορφώνονται με το εν λόγω πρότυπο ή 
τα μέρη τους συμμορφώνονται με τη 
γενική απαίτηση ασφάλειας που 
προβλέπεται στο άρθρο 4. Η Επιτροπή 
καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να 
πληροί το περιεχόμενο του ζητούμενου 
ευρωπαϊκού προτύπου και τάσσει 
προθεσμία για την έγκρισή του σύμφωνα 
με σύσταση της επιτροπής που 
αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 
εδάφιο 1.

Or. de

Τροπολογία 339
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Η Επιτροπή διατυπώνει το αίτημα για το 
οποίο γίνεται λόγος στο πρώτο εδάφιο με 
εκτελεστική απόφαση. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 3.

Η Επιτροπή διατυπώνει το αίτημα για το 
οποίο γίνεται λόγος στο πρώτο εδάφιο με 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία 
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 20.

Or. en

(Βλέπε την τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 27 από τον ίδιο συντάκτη)

Αιτιολόγηση

Τα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας για τα καταναλωτικά προϊόντα βάσει του άρθρου 4 θα 
πρέπει να θεωρούνται συμπληρωματικά της βασικής πράξης με την προσθήκη μη ουσιωδών 
στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ. Δεδομένου του πολύ γενικού χαρακτήρα του 
άρθρου 4, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
ανακαλέσουν μια εντολή θέσπισης νέων προτύπων από την Επιτροπή ή να εκφράσουν σχετικές 
αντιρρήσεις. Ενδείκνυται συνεπώς η έγκριση της εντολής μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξης.

Τροπολογία 340
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο σχετικός ευρωπαϊκός οργανισμός 
τυποποίησης δηλώνει, μέσα σε ένα μήνα 
από την παραλαβή του αιτήματος που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, αν το 
αποδέχεται.

2. Ο σχετικός ευρωπαϊκός οργανισμός 
τυποποίησης δηλώνει, μέσα σε ένα μήνα 
από την παραλαβή του αιτήματος που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, αν το 
αποδέχεται. Σε περίπτωση που ο 
οργανισμός τυποποίησης δεν αποδεχθεί 
το αίτημα που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, η Επιτροπή μπορεί να 
ορίσει άλλους κατάλληλους φορείς.

Or. de
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Τροπολογία 341
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Αν το ευρωπαϊκό πρότυπο ικανοποιεί 
πλήρως τις απαιτήσεις που επιδιώκει να 
καλύψει και τη γενική απαίτηση ασφάλειας 
που προβλέπεται στο άρθρο 4, η Επιτροπή 
δημοσιεύει αμελλητί τα στοιχεία αναφοράς 
του εν λόγω ευρωπαϊκού προτύπου στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

5. Αν το ευρωπαϊκό πρότυπο ικανοποιεί 
πλήρως αφενός τις απαιτήσεις που 
επιδιώκει να καλύψει και αφετέρου τη 
γενική απαίτηση ασφάλειας που 
προβλέπεται στο άρθρο 4, και αυτό μπορεί 
να επιβεβαιωθεί από την επιτροπή που 
αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 
εδάφιο 1, σύμφωνα με το άρθρο 19 
παράγραφος 3, τότε, η Επιτροπή 
δημοσιεύει αμελλητί τα στοιχεία αναφοράς 
του εν λόγω ευρωπαϊκού προτύπου στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or. de

Τροπολογία 342
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Άρθρο 18 διαγράφεται
Κυρώσεις
1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες 
σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται 
σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων 
του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν 
όλα τα αναγκαία μέτρα για να 
εξασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι 
προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη 
κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην 
Επιτροπή έως [ημερομηνία — 3 μήνες 
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πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού] και κοινοποιούν 
αμελλητί στην Επιτροπή κάθε 
μεταγενέστερη τροποποίηση που τις 
επηρεάζει.
2. Οι κυρώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 λαμβάνουν υπόψη το 
μέγεθος των επιχειρήσεων, και ιδίως την 
κατάσταση των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων. Οι κυρώσεις μπορεί να 
επαυξηθούν αν ο σχετικός οικονομικός 
φορέας έχει διαπράξει στο παρελθόν 
παρόμοια παράβαση και μπορεί να 
συμπεριλαμβάνουν και ποινικές κυρώσεις 
για σοβαρές παραβάσεις.

Or. en

(βλέπε άρθρο 31 του κανονισμού 2013/0048 (COD))

Αιτιολόγηση

Οι κυρώσεις που ισχύουν για παραβάσεις των κανόνων ασφαλείας των προϊόντων πρέπει να 
είναι ίδιες για όλα τα προϊόντα (εναρμονισμένα και μη εναρμονισμένα, καταναλωτικά και 
επαγγελματικά) και να ισχύουν και σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, π.χ. προς περιβαλλοντικά 
πρότυπα. Ως εκ τούτου, οι κανόνες για τις κυρώσεις πρέπει να προβλέπονται αποκλειστικά στον 
κανονισμό σχετικά με την εποπτεία της αγοράς.

Τροπολογία 343
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι κυρώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 λαμβάνουν υπόψη το 
μέγεθος των επιχειρήσεων, και ιδίως την 
κατάσταση των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων. Οι κυρώσεις μπορεί να 
επαυξηθούν αν ο σχετικός οικονομικός 
φορέας έχει διαπράξει στο παρελθόν 
παρόμοια παράβαση και μπορεί να 
συμπεριλαμβάνουν και ποινικές κυρώσεις 

διαγράφεται
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για σοβαρές παραβάσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναλογικότητα των κυρώσεων καλύπτεται ήδη από την πρόταση «οι προβλεπόμενες 
κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές».

Τροπολογία 344
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι κυρώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 λαμβάνουν υπόψη το 
μέγεθος των επιχειρήσεων, και ιδίως την 
κατάσταση των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων. Οι κυρώσεις μπορεί να 
επαυξηθούν αν ο σχετικός οικονομικός 
φορέας έχει διαπράξει στο παρελθόν 
παρόμοια παράβαση και μπορεί να 
συμπεριλαμβάνουν και ποινικές κυρώσεις 
για σοβαρές παραβάσεις.

2. Οι κυρώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 λαμβάνουν υπόψη το 
μέγεθος και τον κύκλο εργασιών των 
επιχειρήσεων, την πραγματική 
δραστηριότητα που ασκείται από τον 
οικονομικό φορέα στο πλαίσιο της 
παραγωγικής διαδικασίας καθώς και την 
ικανότητά της να επηρεάσει την 
ασφάλεια του προϊόντος. Οι κυρώσεις 
μπορεί να επαυξηθούν αν ο σχετικός 
οικονομικός φορέας έχει διαπράξει στο 
παρελθόν παρόμοια παράβαση και μπορεί 
να συμπεριλαμβάνουν και ποινικές 
κυρώσεις για σοβαρές παραβάσεις.

Or. it

Τροπολογία 345
Josef Weidenholzer, Jörg Leichtfried

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι κυρώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 λαμβάνουν υπόψη το 

2. Οι κυρώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 λαμβάνουν υπόψη το 
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μέγεθος των επιχειρήσεων, και ιδίως την 
κατάσταση των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων. Οι κυρώσεις μπορεί να 
επαυξηθούν αν ο σχετικός οικονομικός 
φορέας έχει διαπράξει στο παρελθόν 
παρόμοια παράβαση και μπορεί να 
συμπεριλαμβάνουν και ποινικές κυρώσεις 
για σοβαρές παραβάσεις.

μέγεθος των επιχειρήσεων, και ιδίως την 
κατάσταση των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων. Οι κυρώσεις μπορεί να 
επαυξηθούν αν ο σχετικός οικονομικός 
φορέας έχει διαπράξει στο παρελθόν 
παρόμοια παράβαση και μπορεί να 
συμπεριλαμβάνουν και ποινικές κυρώσεις 
για σοβαρές παραβάσεις. Οι κυρώσεις 
μπορεί να επαυξηθούν επίσης σε αναλογία 
με τον αριθμό και την τιμή, καθώς και τη 
διάρκεια κυκλοφορίας του προϊόντος 
στην αγορά.

Or. de

Τροπολογία 346
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι κυρώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 λαμβάνουν υπόψη το
μέγεθος των επιχειρήσεων, και ιδίως την 
κατάσταση των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων. Οι κυρώσεις μπορεί να 
επαυξηθούν αν ο σχετικός οικονομικός 
φορέας έχει διαπράξει στο παρελθόν 
παρόμοια παράβαση και μπορεί να 
συμπεριλαμβάνουν και ποινικές κυρώσεις 
για σοβαρές παραβάσεις.

2. Οι κυρώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 λαμβάνουν υπόψη το ύψος 
του κύκλου εργασιών των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων. Οι κυρώσεις μπορεί να 
επαυξηθούν αν ο σχετικός οικονομικός 
φορέας έχει διαπράξει στο παρελθόν 
παρόμοια παράβαση και μπορεί να 
συμπεριλαμβάνουν και ποινικές κυρώσεις 
για σοβαρές παραβάσεις.

Or. pl

Τροπολογία 347
Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι κυρώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 λαμβάνουν υπόψη το 
μέγεθος των επιχειρήσεων, και ιδίως την 
κατάσταση των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων. Οι κυρώσεις μπορεί να 
επαυξηθούν αν ο σχετικός οικονομικός 
φορέας έχει διαπράξει στο παρελθόν 
παρόμοια παράβαση και μπορεί να 
συμπεριλαμβάνουν και ποινικές κυρώσεις 
για σοβαρές παραβάσεις.

2. Οι κυρώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 λαμβάνουν υπόψη τον κύκλο 
εργασιών του μη συμμορφούμενου 
προϊόντος ή προϊόντων των επιχειρήσεων, 
και ιδίως την κατάσταση των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι κυρώσεις 
μπορεί να επαυξηθούν αν ο σχετικός 
οικονομικός φορέας έχει διαπράξει στο 
παρελθόν παρόμοια παράβαση και μπορεί 
να συμπεριλαμβάνουν και ποινικές 
κυρώσεις για σοβαρές παραβάσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το μέγεθος απλώς μιας επιχείρησης δεν αποτελεί κατάλληλο μέτρο για τον προσδιορισμό των 
κυρώσεων. Απεναντίας, το ποσό πρέπει να βασίζεται στον πραγματικό κύκλο εργασιών που 
προκύπτει από τα μη συμμορφούμενα προϊόντα, ώστε να μην επιβάλλονται δυσανάλογες 
κυρώσεις στις εταιρείες.

Τροπολογία 348
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι κυρώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 λαμβάνουν υπόψη το 
μέγεθος των επιχειρήσεων, και ιδίως την 
κατάσταση των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων. Οι κυρώσεις μπορεί να 
επαυξηθούν αν ο σχετικός οικονομικός 
φορέας έχει διαπράξει στο παρελθόν 
παρόμοια παράβαση και μπορεί να 
συμπεριλαμβάνουν και ποινικές κυρώσεις 
για σοβαρές παραβάσεις.

2. Οι κυρώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 λαμβάνουν υπόψη τη 
σοβαρότητα της παράβασης, το μέγεθος 
των επιχειρήσεων, και ιδίως την 
κατάσταση των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, καθώς επίσης και την 
πραγματική δραστηριότητα που ασκείται 
από τον οικονομικό φορέα στο πλαίσιο 
της παραγωγικής διαδικασίας καθώς και 
την ικανότητά της να επηρεάσει την 
ασφάλεια του προϊόντος. Οι κυρώσεις 
μπορεί να επαυξηθούν αν ο σχετικός 
οικονομικός φορέας που είναι αρμόδιος 
για την πρώτη διάθεση στην αγορά έχει 
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διαπράξει στο παρελθόν παρόμοια 
παράβαση και μπορεί να 
συμπεριλαμβάνουν και ποινικές κυρώσεις 
για σοβαρές παραβάσεις.

Or. it

Τροπολογία 349
Adam Bielan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι κυρώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 λαμβάνουν υπόψη το 
μέγεθος των επιχειρήσεων, και ιδίως την 
κατάσταση των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων. Οι κυρώσεις μπορεί να 
επαυξηθούν αν ο σχετικός οικονομικός 
φορέας έχει διαπράξει στο παρελθόν 
παρόμοια παράβαση και μπορεί να 
συμπεριλαμβάνουν και ποινικές κυρώσεις 
για σοβαρές παραβάσεις.

2. Οι κυρώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 λαμβάνουν υπόψη το 
μέγεθος και την κατάσταση των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι κυρώσεις 
μπορεί να επαυξηθούν αν ο σχετικός 
οικονομικός φορέας έχει διαπράξει στο 
παρελθόν παρόμοια παράβαση και μπορεί 
να συμπεριλαμβάνουν και ποινικές 
κυρώσεις για σοβαρές παραβάσεις.

Or. pl

Τροπολογία 350
Raffaele Baldassarre

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι κυρώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 λαμβάνουν υπόψη το 
μέγεθος των επιχειρήσεων, και ιδίως την 
κατάσταση των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων. Οι κυρώσεις μπορεί να 
επαυξηθούν αν ο σχετικός οικονομικός 
φορέας έχει διαπράξει στο παρελθόν 
παρόμοια παράβαση και μπορεί να 
συμπεριλαμβάνουν και ποινικές κυρώσεις 

2. Οι κυρώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 λαμβάνουν υπόψη τη 
σοβαρότητα της παράβασης, τον κύκλο 
εργασιών των επιχειρήσεων, το μέγεθος 
των επιχειρήσεων, και ιδίως την 
κατάσταση των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, καθώς επίσης και την 
πραγματική δραστηριότητα που ασκείται 
από τον οικονομικό φορέα στο πλαίσιο 
της παραγωγικής διαδικασίας καθώς και 
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για σοβαρές παραβάσεις. την ικανότητά της να επηρεάσει την 
ασφάλεια του προϊόντος. Οι κυρώσεις 
μπορεί να επαυξηθούν αν ο σχετικός 
οικονομικός φορέας που είναι αρμόδιος 
για την πρώτη διάθεση στην αγορά έχει 
διαπράξει στο παρελθόν παρόμοια 
παράβαση και μπορεί να 
συμπεριλαμβάνουν και ποινικές κυρώσεις 
για σοβαρές παραβάσεις.

Or. it

Τροπολογία 351
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι κυρώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 λαμβάνουν υπόψη το 
μέγεθος των επιχειρήσεων, και ιδίως την 
κατάσταση των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων. Οι κυρώσεις μπορεί να 
επαυξηθούν αν ο σχετικός οικονομικός 
φορέας έχει διαπράξει στο παρελθόν 
παρόμοια παράβαση και μπορεί να 
συμπεριλαμβάνουν και ποινικές κυρώσεις 
για σοβαρές παραβάσεις.

2. Οι κυρώσεις που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο λαμβάνουν υπόψη τη 
σοβαρότητα της παράβασης και το ποσό 
των αδικαιολόγητων εσόδων που 
προκύπτουν από αυτήν. Οι κυρώσεις 
μπορεί να επαυξηθούν αν ο σχετικός 
οικονομικός φορέας έχει διαπράξει στο 
παρελθόν παρόμοια παράβαση και μπορεί 
να συμπεριλαμβάνουν και ποινικές 
κυρώσεις για σοβαρές παραβάσεις.

Or. en

Τροπολογία 352
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, για τους σκοπούς των άρθρων 16 
και 17 του παρόντος κανονισμού, η 
Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή 
που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1025/2012. Η εν λόγω επιτροπή είναι 

Ωστόσο, για τους σκοπούς των άρθρων 16 
και 17 του παρόντος κανονισμού, η 
Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή 
που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1025/2012. Η εν λόγω επιτροπή είναι 
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επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 182/2011.

επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 182/2011. Δεν θίγονται οι 
αρμοδιότητες του άρθρου 16 
παράγραφος 1 και του άρθρου 16 
παράγραφος 5.

Or. de

Τροπολογία 353
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 13 παράγραφος 3 και στο άρθρο 15 
παράγραφος 3 μπορεί να ανακληθεί ανά 
πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση 
ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση 
που προσδιορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση. Η ανάκληση αρχίζει να ισχύει 
την επομένη της δημοσίευσής της στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που καθορίζεται στην απόφαση. Δεν 
επηρεάζει το κύρος καμίας από τις ήδη 
ισχύουσες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 15 παράγραφος 3 μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 
Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Η ανάκληση αρχίζει να 
ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που καθορίζεται στην απόφαση. Δεν 
επηρεάζει το κύρος καμίας από τις ήδη 
ισχύουσες κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Or. it


