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Τροπολογία 1
Eija-Riitta Korhola, Ashley Fox

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το έγγραφο των ANEC 
και BEUC σχετικά με την «Αναθεώρηση 
της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των 
προϊόντων: καίρια ζητήματα από την 
οπτική γωνία του καταναλωτή», ANEC-
GA-2010-G-001final, BEUC X/031/2010 
– 18-05/2010,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 2
Eija-Riitta Korhola, Ashley Fox

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το κοινό έγγραφο θέσης 
των ANEC/ORGALIME «Έκκληση για 
ένα αποτελεσματικό πανευρωπαϊκό 
σύστημα εποπτείας της αγοράς», 
Απρίλιος του 2009,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 3
Christel Schaldemose

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Α 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
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απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι όλα τα 
προϊόντα που διατίθενται στην αγορά της 
ΕΕ είναι ασφαλή, προκειμένου να είναι 
εγγυημένο ένα υψηλό επίπεδο προστασίας 
των καταναλωτών,

απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι όλα τα 
προϊόντα που διατίθενται στην αγορά της 
ΕΕ είναι ασφαλή, προκειμένου να είναι 
εγγυημένο ένα υψηλό επίπεδο προστασίας
των καταναλωτών, μεταξύ άλλων,

Or. en

Τροπολογία 4
Christel Schaldemose

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
οδηγία 2001/95/ΕΚ για τη γενική 
ασφάλεια των προϊόντων (εφεξής ΟΓΑΠ), 
η οποία θεσπίζει σε επίπεδο Κοινότητας 
γενικές απαιτήσεις ασφάλειας για τα 
καταναλωτικά προϊόντα, πρέπει να 
αναθεωρηθεί και να συμμορφωθεί προς το 
ΝΝΠ, ιδιαίτερα προς τον κανονισμό για 
την εποπτεία της αγοράς,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
οδηγία 2001/95/ΕΚ για τη γενική 
ασφάλεια των προϊόντων (εφεξής ΟΓΑΠ), 
η οποία θεσπίζει σε επίπεδο Κοινότητας 
γενικές απαιτήσεις ασφάλειας για τα 
καταναλωτικά προϊόντα, πρέπει να 
αναθεωρηθεί και να συμμορφωθεί, μέσω 
της ολοκλήρωσης, προς το ΝΝΠ, 
ιδιαίτερα προς τον κανονισμό για την 
εποπτεία της αγοράς,

Or. en

Τροπολογία 5
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το επίπεδο 
εποπτείας της αγοράς ποικίλλει σημαντικά 
μεταξύ των κρατών μελών και ορισμένα 
κράτη μέλη δεν είναι σε θέση να 
κατανείμουν τους απαραίτητους πόρους 
για την αποτελεσματική εποπτεία της 
αγοράς και ότι ερμηνεύουν διαφορετικά τα 
«προϊόντα που συνεπάγονται σοβαρό 
κίνδυνο»,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το επίπεδο 
εποπτείας της αγοράς ποικίλλει σημαντικά 
μεταξύ των κρατών μελών και ορισμένα 
κράτη μέλη δεν είναι σε θέση να 
κατανείμουν τους απαραίτητους πόρους 
για την αποτελεσματική εποπτεία της 
αγοράς και ότι ερμηνεύουν διαφορετικά τα 
«προϊόντα που συνεπάγονται σοβαρό 
κίνδυνο», στοιχείο το οποίο ενδέχεται να 
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εγείρει φραγμούς στην ελεύθερη 
κυκλοφορία των εμπορευμάτων εντός της 
εσωτερικής αγοράς,

Or. en

Τροπολογία 6
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι πυρήνας της 
λειτουργίας ενός επαρκούς συστήματος 
εποπτείας της αγοράς είναι η 
αποτελεσματικότητα των εθνικών 
εποπτικών αρχών,

Or. el

Τροπολογία 7
Eija-Riitta Korhola, Ashley Fox, Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η απουσία 
αποτελεσματικής και αναλογικής 
εποπτείας της αγοράς φαίνεται να 
συνιστά έναν από τους κύριους λόγους 
αθέμιτου ανταγωνισμού εις βάρος των 
νόμιμων και υπεύθυνων διαχειριστών της 
αγοράς, ιδίως των ΜΜΕ,

Or. en

Τροπολογία 8
Philippe Juvin, Eija-Riitta Korhola

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
υφιστάμενες διαφορές όσον αφορά το 
επίπεδο εποπτείας της αγοράς μεταξύ 
των κρατών μελών της ΕΕ ενδέχεται να 
προκαλούν στρέβλωση του ανταγωνισμού 
και να θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια 
των καταναλωτών,

Or. en

Τροπολογία 9
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία 
μεταξύ των αρχών εποπτείας της αγοράς 
και οι κοινές δράσεις εποπτείας της αγοράς 
είναι ουσιώδους σημασίας και θα πρέπει, 
ως εκ τούτου, να ενισχυθούν περαιτέρω 
και να κατανεμηθούν πόροι σε αυτές,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία 
μεταξύ των αρχών εποπτείας της αγοράς 
και οι κοινές δράσεις εποπτείας της αγοράς 
είναι ουσιώδους σημασίας και θα πρέπει, 
ως εκ τούτου, να ενισχυθούν περαιτέρω 
και να κατανεμηθούν κοινοτικοί πόροι σε 
αυτές που να ενισχύουν την υποδομή των 
εθνικών αρχών εποπτείας της αγοράς,

Or. el

Τροπολογία 10
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. πιστεύει ότι το υφιστάμενο νομοθετικό 
πλαίσιο για την εποπτεία της αγοράς 
πρέπει να εφαρμόζεται με αποτελεσματικό 
τρόπο και να αποτελέσει αντικείμενο 
περαιτέρω συντονισμού·

1. πιστεύει ότι το υφιστάμενο νομοθετικό 
πλαίσιο για την εποπτεία της αγοράς 
πρέπει να εφαρμόζεται με αποτελεσματικό 
τρόπο και να αποτελέσει αντικείμενο 
περαιτέρω συντονισμού ώστε να 
αποφεύγονται κενά στη νομοθεσία που 
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μπορούν να αποτελέσουν προϊόν 
εκμετάλλευσης·

Or. el

Τροπολογία 11
Eija-Riitta Korhola, Ashley Fox

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. πιστεύει ότι το υφιστάμενο νομοθετικό 
πλαίσιο για την εποπτεία της αγοράς 
πρέπει να εφαρμόζεται με 
αποτελεσματικό τρόπο και να αποτελέσει 
αντικείμενο περαιτέρω συντονισμού·

1. πιστεύει ότι το υφιστάμενο νομοθετικό 
πλαίσιο για την εποπτεία της αγοράς δεν 
παρέχει αρκετή συνοχή και θα πρέπει, 
συνεπώς, να αποτελέσει αντικείμενο 
αναθεώρησης και περαιτέρω 
συντονισμού·

Or. en

Τροπολογία 12
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. καλεί την Επιτροπή να αναλάβει πιο 
ενεργό ρόλο στον συντονισμό μεταξύ των 
ευρωπαϊκών αρχών εποπτείας της 
αγοράς, των τελωνειακών αρχών καθώς 
και των αρμόδιων αρχών των κρατών 
μελών με σκοπό την αποτελεσματικότερη 
εποπτεία της αγοράς και την άμεση 
ανάκληση και απόσυρση προϊόντων από 
την ευρωπαϊκή αγορά που απειλούν την 
υγεία και την ασφάλεια των 
καταναλωτών·

Or. el
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Τροπολογία 13
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. προτείνει στην Επιτροπή τη θέσπιση 
ενός κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου για την 
εποπτεία της αγοράς·

2. προτείνει στην Επιτροπή τη θέσπιση 
μιας κοινής ευρωπαϊκής αρχής για το 
συντονισμό της εποπτείας της αγοράς·

Or. el

Τροπολογία 14
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. προτείνει στην Επιτροπή τη θέσπιση 
ενός κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου για την 
εποπτεία της αγοράς·

2. απευθύνει επείγουσα έκκληση προς την
Επιτροπή να ενισχύσει στο πολυετές 
σχέδιο δράσης της για την περαιτέρω 
ανάπτυξη της ευρωπαϊκής εποπτείας της 
αγοράς τον ρόλο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στον συντονισμό των εθνικών 
αρχών εποπτείας της αγοράς· 

Or. de

Τροπολογία 15
Christel Schaldemose

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. προτείνει στην Επιτροπή τη θέσπιση 
ενός κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου για την 
εποπτεία της αγοράς·

2. προτείνει στην Επιτροπή τη θέσπιση 
ενός κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου για την 
εποπτεία της αγοράς το οποίο θα διέπει 
όλα τα προϊόντα που διατίθενται στην 
εσωτερική αγορά ή εισέρχονται στην 
αγορά της ΕΕ·
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Or. en

Τροπολογία 16
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί τα κράτη μέλη να κατανείμουν
επαρκείς χρηματοδοτικούς και 
ανθρώπινους πόρους για δραστηριότητες 
εποπτείας της αγοράς· καλεί την Επιτροπή 
να ασκήσει πίεση, να συνδράμει και να 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αυξήσουν 
τους πόρους που διαθέτουν για την 
εποπτεία της αγοράς· υπογραμμίζει ότι τα 
μη αποδοτικά συστήματα εποπτείας της 
αγοράς υποσκάπτουν την εμπιστοσύνη
των πολιτών στην εσωτερική αγορά·

3. καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν
επαρκείς χρηματοδοτικούς και 
ανθρώπινους πόρους για δραστηριότητες 
εποπτείας της αγοράς· καλεί την Επιτροπή 
να μελετήσει αύξηση της 
χρηματοδότησης προς τις αρχές για την 
εποπτεία της αγοράς και να ασκήσει 
πίεση προς τα κράτη μέλη για την 
ορθολογικότερη αξιοποίηση των πόρων· 
υπογραμμίζει ότι η βελτίωση στα 
συστήματα εποπτείας της αγοράς των 
κρατών μελών θα έχει προστιθέμενη αξία 
για ολόκληρη την ενιαία αγορά·

Or. el

Τροπολογία 17
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί τα κράτη μέλη να κατανείμουν 
επαρκείς χρηματοδοτικούς και 
ανθρώπινους πόρους για δραστηριότητες 
εποπτείας της αγοράς· καλεί την Επιτροπή 
να ασκήσει πίεση, να συνδράμει και να 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αυξήσουν 
τους πόρους που διαθέτουν για την 
εποπτεία της αγοράς· υπογραμμίζει ότι τα 
μη αποδοτικά συστήματα εποπτείας της 
αγοράς υποσκάπτουν την εμπιστοσύνη των 
πολιτών στην εσωτερική αγορά·

3. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή
να κατανείμουν επαρκείς χρηματοδοτικούς 
πόρους για δραστηριότητες εποπτείας της 
αγοράς· καλεί τα κράτη μέλη να αυξήσουν 
τους χρηματοδοτικούς και ανθρώπινους 
πόρους που διαθέτουν για την εποπτεία της 
αγοράς· υπογραμμίζει ότι τα μη αποδοτικά 
συστήματα εποπτείας της αγοράς 
υποσκάπτουν την εμπιστοσύνη των 
πολιτών στην εσωτερική αγορά· προτείνει 
στην Επιτροπή να αναλάβει τη διενέργεια 
πλήρους αξιολόγησης των σημείων 
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εισόδου των προϊόντων στην αγορά της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 18
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί τα κράτη μέλη να κατανείμουν 
επαρκείς χρηματοδοτικούς και 
ανθρώπινους πόρους για δραστηριότητες 
εποπτείας της αγοράς· καλεί την Επιτροπή 
να ασκήσει πίεση, να συνδράμει και να 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αυξήσουν 
τους πόρους που διαθέτουν για την 
εποπτεία της αγοράς· υπογραμμίζει ότι τα 
μη αποδοτικά συστήματα εποπτείας της 
αγοράς υποσκάπτουν την εμπιστοσύνη των 
πολιτών στην εσωτερική αγορά·

3. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή
να κατανείμουν επαρκείς χρηματοδοτικούς 
και ανθρώπινους πόρους για 
δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς· 
καλεί την Επιτροπή να ασκήσει πίεση, να 
συνδράμει και να ενθαρρύνει τα κράτη 
μέλη να αυξήσουν τους πόρους που 
διαθέτουν για την εποπτεία της αγοράς· 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
καταστήσουν δυνατή την υποστήριξη με 
πόρους, από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά
ταμεία, εκείνων των κρατών μελών των 
οποίων η γεωγραφική θέση ή η 
οικονομική κατάσταση καθιστά δύσκολη 
την αντιμετώπιση των παράνομων 
προϊόντων από τρίτες χώρες· επισημαίνει 
ότι σε αυτό το πλαίσιο έχει ιδιαίτερη 
σημασία η περιφρούρηση των 
εξωτερικών συνόρων της εσωτερικής 
αγοράς και ιδίως των μεγάλων 
θαλάσσιων λιμένων· υπογραμμίζει ότι τα 
μη αποδοτικά συστήματα εποπτείας της 
αγοράς υποσκάπτουν την εμπιστοσύνη των 
πολιτών στην εσωτερική αγορά·

Or. de

Τροπολογία 19
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί τα κράτη μέλη να κατανείμουν 
επαρκείς χρηματοδοτικούς και 
ανθρώπινους πόρους για δραστηριότητες 
εποπτείας της αγοράς· καλεί την Επιτροπή 
να ασκήσει πίεση, να συνδράμει και να 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αυξήσουν 
τους πόρους που διαθέτουν για την 
εποπτεία της αγοράς· υπογραμμίζει ότι τα 
μη αποδοτικά συστήματα εποπτείας της 
αγοράς υποσκάπτουν την εμπιστοσύνη των
πολιτών στην εσωτερική αγορά·

3. καλεί τα κράτη μέλη να κατανείμουν 
επαρκείς χρηματοδοτικούς και 
ανθρώπινους πόρους για δραστηριότητες 
εποπτείας της αγοράς· καλεί την Επιτροπή 
να ασκήσει πίεση, να συνδράμει και να 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αυξήσουν 
τους πόρους που διαθέτουν για την 
εποπτεία της αγοράς· υπογραμμίζει ότι τα 
μη αποδοτικά συστήματα εποπτείας της 
αγοράς προκαλούν στρέβλωση του 
ανταγωνισμού, θέτουν σε κίνδυνο την 
ασφάλεια των καταναλωτών και
υποσκάπτουν την εμπιστοσύνη των 
πολιτών στην εσωτερική αγορά·

Or. en

Τροπολογία 20
Christel Schaldemose

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί τα κράτη μέλη να κατανείμουν 
επαρκείς χρηματοδοτικούς και 
ανθρώπινους πόρους για δραστηριότητες 
εποπτείας της αγοράς· καλεί την Επιτροπή 
να ασκήσει πίεση, να συνδράμει και να 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αυξήσουν 
τους πόρους που διαθέτουν για την 
εποπτεία της αγοράς· υπογραμμίζει ότι τα 
μη αποδοτικά συστήματα εποπτείας της 
αγοράς υποσκάπτουν την εμπιστοσύνη των 
πολιτών στην εσωτερική αγορά·

3. καλεί τα κράτη μέλη να κατανείμουν 
επαρκείς χρηματοδοτικούς και 
ανθρώπινους πόρους για δραστηριότητες 
εποπτείας της αγοράς· καλεί την Επιτροπή 
να ασκήσει πίεση, να συνδράμει και να 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αυξήσουν 
τους πόρους που διαθέτουν για την 
εποπτεία της αγοράς· απευθύνει επίσης 
έκκληση για τη διάθεση πόρων και προς 
την Επιτροπή για τον συντονισμό των 
μειζόνων δραστηριοτήτων εποπτείας 
μεταξύ των κρατών μελών· υπογραμμίζει 
ότι τα μη αποδοτικά συστήματα εποπτείας 
της αγοράς υποσκάπτουν την εμπιστοσύνη 
των πολιτών στην εσωτερική αγορά·

Or. en
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Τροπολογία 21
Ashley Fox

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. καλεί τα κράτη μέλη να κατανείμουν 
επαρκείς χρηματοδοτικούς και 
ανθρώπινους πόρους για δραστηριότητες 
εποπτείας της αγοράς· καλεί την Επιτροπή 
να ασκήσει πίεση, να συνδράμει και να 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αυξήσουν 
τους πόρους που διαθέτουν για την 
εποπτεία της αγοράς· υπογραμμίζει ότι τα 
μη αποδοτικά συστήματα εποπτείας της 
αγοράς υποσκάπτουν την εμπιστοσύνη των 
πολιτών στην εσωτερική αγορά·

3. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή
να κατανείμουν επαρκείς πόρους για 
δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς· 
καλεί την Επιτροπή να ασκήσει πίεση, να 
συνδράμει και να ενθαρρύνει τα κράτη 
μέλη να αυξήσουν τα μέτρα στήριξης και 
τους ανθρώπινους πόρους που διαθέτουν 
για την αποδοτική εποπτεία της αγοράς· 
υπογραμμίζει ότι τα μη αποδοτικά 
συστήματα εποπτείας της αγοράς 
υποσκάπτουν την εμπιστοσύνη των 
πολιτών στην ενιαία αγορά·

Or. en

Τροπολογία 22
Eija-Riitta Korhola, Ashley Fox

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. τονίζει ότι η οικονομική και 
χρηματοπιστωτική κρίση δεν θα πρέπει 
να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για τη 
μη διάθεση των απαραίτητων πόρων 
στην εποπτεία της αγοράς·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 23
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4a. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν με 
συντονισμένο τρόπο αποτρεπτικές 
κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων υψηλών 
προστίμων, για τους οικονομικούς 
παράγοντες που θέτουν εσκεμμένα σε 
κυκλοφορία στην εσωτερική αγορά 
επικίνδυνα ή μη συμμορφούμενα 
προϊόντα· προτείνει να κοινοποιούνται 
όσο το δυνατό συχνότερα οι απαγορεύσεις 
προϊόντων προκειμένου να γίνουν πιο 
ορατοί οι συνοριακοί έλεγχοι και η 
εποπτεία της αγοράς και να 
αποθαρρύνονται οι εγκληματικοί
παράγοντες της αγοράς· 

Or. de

Τροπολογία 24
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. επισημαίνει ότι η ΓΔ Φορολογίας και 
Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD) έχει 
υπογραμμίσει εξίσου την ανάγκη 
εναρμονισμένης προσέγγισης για τους 
τελωνειακούς ελέγχους στον τομέα της 
ασφάλειας των προϊόντων· επικροτεί, ως 
εκ τούτου, τη συγκρότηση ομάδας 
σχεδίου μεταξύ των κρατών μελών και 
της Επιτροπής, η οποία θα καταρτίσει 
κατευθυντήριες γραμμές για τους 
τελωνειακούς ελέγχους στον τομέα της 
ασφάλειας των προϊόντων·

Or. en
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Τροπολογία 25
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. καλεί την Επιτροπή με τη συμμετοχή 
τόσο των αρχών εποπτείας της αγοράς 
όσο και των τελωνειακών αρχών να 
συγχρηματοδοτήσει περαιτέρω κοινές 
δράσεις για την εποπτεία της αγοράς·

Or. el

Τροπολογία 26
Christel Schaldemose

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπογραμμίζει την ανάγκη ανταλλαγής 
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών 
μελών· ζητεί συνεργασία, από κοινού 
χρήση της τεχνογνωσίας και ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των αρχών 
εποπτείας της αγοράς· υπενθυμίζει τη 
σημασία της συνεργασίας μεταξύ των 
τελωνειακών αρχών και των αρχών 
εποπτείας της αγοράς στα εξωτερικά 
σύνορα για τη διεξαγωγή των 
ενδεδειγμένων ελέγχων των προϊόντων που 
εισέρχονται στην Κοινότητα·

5. υπογραμμίζει την ανάγκη ανταλλαγής 
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών 
μελών· ζητεί συνεργασία, από κοινού 
χρήση της τεχνογνωσίας και ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των αρχών 
εποπτείας της αγοράς· προτείνει το 
PROSAFE ως το κατάλληλο δίκτυο στο 
οποίο θα μπορούσε να ανατεθεί αυτός ο 
ρόλος· υπενθυμίζει τη σημασία της 
συνεργασίας μεταξύ των τελωνειακών 
αρχών και των αρχών εποπτείας της 
αγοράς στα εξωτερικά σύνορα για τη 
διεξαγωγή των ενδεδειγμένων ελέγχων των 
προϊόντων που εισέρχονται στην 
Κοινότητα·

Or. en
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Τροπολογία 27
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπογραμμίζει την ανάγκη ανταλλαγής 
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών 
μελών· ζητεί συνεργασία, από κοινού 
χρήση της τεχνογνωσίας και ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των αρχών 
εποπτείας της αγοράς· υπενθυμίζει τη 
σημασία της συνεργασίας μεταξύ των 
τελωνειακών αρχών και των αρχών 
εποπτείας της αγοράς στα εξωτερικά 
σύνορα για τη διεξαγωγή των 
ενδεδειγμένων ελέγχων των προϊόντων που 
εισέρχονται στην Κοινότητα·

5. υπογραμμίζει την ανάγκη ανταλλαγής 
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών 
μελών· ζητεί συνεργασία, από κοινού 
χρήση της τεχνογνωσίας και ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των αρχών 
εποπτείας της αγοράς· συνιστά για τον 
σκοπό αυτόν μια διαφανή διαδικασία 
«αμοιβαίας αξιολόγησης» των εθνικών 
συστημάτων εποπτείας της αγοράς, στο 
πλαίσιο της οποίας οι εκθέσεις των 
χωρών θα υποβάλλονται σε διαδικασία 
αξιολόγησης από ομοτίμους σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο και θα 
πραγματοποιείται διαβούλευση με τις 
ομάδες εκπροσώπησης συμφερόντων·
υπενθυμίζει τη σημασία της συνεργασίας 
μεταξύ των τελωνειακών αρχών και των 
αρχών εποπτείας της αγοράς στα 
εξωτερικά σύνορα για τη διεξαγωγή των 
ενδεδειγμένων ελέγχων των προϊόντων που 
εισέρχονται στην Κοινότητα·

Or. de

Τροπολογία 28
Barbara Weiler

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. υπογραμμίζει την ανάγκη ανταλλαγής 
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών 
μελών· ζητεί συνεργασία, από κοινού 
χρήση της τεχνογνωσίας και ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των αρχών 
εποπτείας της αγοράς· υπενθυμίζει τη 
σημασία της συνεργασίας μεταξύ των 

5. υπογραμμίζει την ανάγκη ανταλλαγής 
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών 
μελών· ζητεί συνεργασία και συντονισμό, 
από κοινού χρήση της τεχνογνωσίας και 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ 
των αρχών εποπτείας της αγοράς· 
υπενθυμίζει τη σημασία της συνεργασίας 
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τελωνειακών αρχών και των αρχών 
εποπτείας της αγοράς στα εξωτερικά 
σύνορα για τη διεξαγωγή των 
ενδεδειγμένων ελέγχων των προϊόντων που 
εισέρχονται στην Κοινότητα·

μεταξύ των τελωνειακών αρχών και των 
αρχών εποπτείας της αγοράς στα 
εξωτερικά σύνορα για τη διεξαγωγή των 
ενδεδειγμένων ελέγχων των προϊόντων που 
εισέρχονται στην Κοινότητα·

Or. de

Τροπολογία 29
Eija-Riitta Korhola, Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. απευθύνει έκκληση στα κράτη μέλη 
της ΕΕ να ανταλλάσσουν μεταξύ τους 
έρευνες και μελέτες σχετικά με την 
ασφάλεια των προϊόντων· κρίνεται δε 
σκόπιμη η συμπερίληψη αριθμών 
αναφοράς για τα ενεχόμενα προϊόντα 
ώστε να διευκολύνεται η ταυτοποίηση 
των προϊόντων από τις άλλες αρχές, οι 
οποίες θα μπορούσαν να επωφεληθούν 
από τη μετάφραση και τη χρήση των 
πληροφοριών που παρέχονται στις 
μελέτες· καλεί τα κράτη μέλη να 
επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές τους να 
λαμβάνουν μέτρα εποπτείας της αγοράς 
βάσει των αποτελεσμάτων δοκιμών ή 
μελετών που έχουν εκπονηθεί από άλλα 
κράτη μέλη προς αποφυγή επικάλυψης 
των εργασιών·

Or. en

Τροπολογία 30
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5a. αναγνωρίζει τη σημαντική συμβολή
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του PROSAFE για τον συντονισμό 
κοινών δράσεων εποπτείας της αγοράς 
και την ανταλλαγή δοκιμασμένων 
πρακτικών· παρατηρεί ωστόσο ότι ο 
συντονισμός μέσω του PROSAFE
περιορίζεται εξαιτίας των περιορισμένων 
πόρων και της άτυπης δομής του· για τον 
λόγο αυτόν, προτείνει τη σύσταση ενός 
ειδικευμένου και ανεξάρτητου κοινοτικού 
οργανισμού που θα μπορούσε να 
αναλάβει, σε στενή συνεργασία με το 
PROSAFE και παράλληλα με τον 
επιχειρησιακό συντονισμό μεταξύ των 
αρχών εποπτείας της αγοράς και των 
τελωνειακών αρχών των κρατών μελών, 
πρόσθετα καθήκοντα όπως για 
παράδειγμα την εποπτεία της εφαρμογής 
κοινών επιχειρησιακών προτύπων και την 
υποστήριξη των κρατών μελών όσον 
αφορά την κατάρτιση υπαλλήλων 
εποπτείας της αγοράς και τελωνειακών 
υπαλλήλων· 

Or. de

Τροπολογία 31
Ashley Fox

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. απευθύνει έκκληση στα κράτη μέλη 
να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές και 
να επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές τους 
να λαμβάνουν μέτρα εποπτείας της 
αγοράς βάσει των αποτελεσμάτων 
δοκιμών ή μελετών που έχουν εκπονηθεί
από άλλα κράτη μέλη προς αποφυγή 
επικάλυψης των εργασιών, να βελτιώσουν 
τη συνεκτικότητα και να διασφαλίσουν
έναν καλύτερο συντονισμό της ενιαίας 
αγοράς·

Or. en
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Τροπολογία 32
Eija-Riitta Korhola, Ashley Fox, Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. παροτρύνει την Επιτροπή να 
δημιουργήσει μια δημόσια βάση 
δεδομένων με πληροφορίες για την 
ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων, 
η οποία θα περιλαμβάνει μια πλατφόρμα 
παραπόνων που θα ευαισθητοποιεί σχετικά 
με τα επικίνδυνα προϊόντα που διασχίζουν 
τα σύνορα της εσωτερικής αγοράς· ζητεί 
τη θέσπιση ενός συστήματος στατιστικών 
στοιχείων για τα ατυχήματα, το οποίο θα 
υποχρεούται να δημοσιεύει ετήσιες 
εκθέσεις, θα συντονίζεται και θα 
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και στο οποίο τα κράτη μέλη θα 
αναφέρουν τα προϊόντα που έχουν 
προκαλέσει ατυχήματα στην επικράτειά 
τους·

7. παροτρύνει την Επιτροπή να 
δημιουργήσει μια δημόσια βάση 
δεδομένων με πληροφορίες για την 
ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων –
έχοντας ενδεχομένως ως βάση τη βάση 
δεδομένων που προβλέπεται στο άρθρο 
23 του κανονισμού περί των απαιτήσεων 
διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς 
(RAMS)–, η οποία θα περιλαμβάνει μια 
πλατφόρμα παραπόνων που θα 
ευαισθητοποιεί σχετικά με τα επικίνδυνα 
προϊόντα που διασχίζουν τα σύνορα της 
εσωτερικής αγοράς· εμμένει στην άποψη 
ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
στον καθορισμό των κανόνων χρήσης της 
βάσης δεδομένων και στην ανάπτυξη 
καίριων ορισμών για την πρόληψη 
δυσμενών έμμεσων επιπτώσεων· ζητεί
από όλα τα κράτη μέλη να προσχωρήσουν 
στη βάση δεδομένων για τους 
τραυματισμούς (IDB), προκειμένου να 
συντονίζονται καλύτερα σε κοινοτικό 
επίπεδο οι πληροφορίες σχετικά με 
περιστατικά που αφορούν την υγεία· 
καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι 
θα παρέχεται στους καταναλωτές η 
δυνατότητα καταγγελίας επικίνδυνων 
προϊόντων στις εθνικές αρχές και ότι οι 
εν λόγω καταγγελίες θα εξετάζονται με 
αποτελεσματικό και επαγγελματικό 
τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 33
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. παροτρύνει την Επιτροπή να 
δημιουργήσει μια δημόσια βάση 
δεδομένων με πληροφορίες για την 
ασφάλεια των καταναλωτικών 
προϊόντων, η οποία θα περιλαμβάνει μια 
πλατφόρμα παραπόνων που θα 
ευαισθητοποιεί σχετικά με τα επικίνδυνα 
προϊόντα που διασχίζουν τα σύνορα της 
εσωτερικής αγοράς· ζητεί τη θέσπιση ενός 
συστήματος στατιστικών στοιχείων για 
τα ατυχήματα, το οποίο θα υποχρεούται 
να δημοσιεύει ετήσιες εκθέσεις, θα 
συντονίζεται και θα χρηματοδοτείται από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο οποίο 
τα κράτη μέλη θα αναφέρουν τα προϊόντα 
που έχουν προκαλέσει ατυχήματα στην 
επικράτειά τους·

7. παροτρύνει την Επιτροπή να βελτιώσει 
και να καταστήσει ευρύτερα γνωστή τη 
βάση δεδομένων του Συστήματος 
Ανταλλαγής Πληροφοριών για την 
Εποπτεία της Αγοράς (ICSMS), που 
διαθέτει στους καταναλωτές και στις 
υπηρεσίες πληροφορίες για τα επικίνδυνα 
προϊόντα που διασχίζουν τα σύνορα της 
εσωτερικής αγοράς και δίνει τη 
δυνατότητα στους καταναλωτές να 
δηλώνουν ηλεκτρονικά τα επικίνδυνα 
προϊόντα στην αρμόδια αρχή· απευθύνει 
επείγουσα έκκληση προς τα κράτη μέλη 
που δεν χρησιμοποιούν ακόμα το ICSMS
να συμμετάσχουν σε αυτό το σημαντικό 
πρόγραμμα· καλεί τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν, υπό τον συντονισμό της 
Επιτροπής, το πεδίο εφαρμογής, την 
αξιοπιστία και τη σημασία της βάσης 
δεδομένων της ΕΕ για τους 
τραυματισμούς μέσω της οικειοθελούς
δήλωσης από μια αντιπροσωπευτική 
ομάδα νοσοκομείων των κρατών μελών, 
ατυχημάτων που συνδέονται με 
συγκεκριμένα προϊόντα·

Or. de

Τροπολογία 34
Christel Schaldemose

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. παροτρύνει την Επιτροπή να 
δημιουργήσει μια δημόσια βάση 
δεδομένων με πληροφορίες για την 
ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων, 
η οποία θα περιλαμβάνει μια πλατφόρμα 
παραπόνων που θα ευαισθητοποιεί σχετικά 
με τα επικίνδυνα προϊόντα που διασχίζουν 
τα σύνορα της εσωτερικής αγοράς· ζητεί τη 

7. παροτρύνει την Επιτροπή να 
δημιουργήσει μια δημόσια βάση 
δεδομένων με πληροφορίες για την 
ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων, 
η οποία θα περιλαμβάνει μια πλατφόρμα 
παραπόνων που θα ευαισθητοποιεί σχετικά 
με τα επικίνδυνα προϊόντα που διασχίζουν 
τα σύνορα της εσωτερικής αγοράς· ζητεί τη 
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θέσπιση ενός συστήματος στατιστικών 
στοιχείων για τα ατυχήματα, το οποίο θα 
υποχρεούται να δημοσιεύει ετήσιες 
εκθέσεις, θα συντονίζεται και θα 
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και στο οποίο τα κράτη μέλη θα 
αναφέρουν τα προϊόντα που έχουν 
προκαλέσει ατυχήματα στην επικράτειά 
τους·

θέσπιση ενός συστήματος στατιστικών 
στοιχείων για τα ατυχήματα, το οποίο θα 
υποχρεούται να δημοσιεύει ετήσιες 
εκθέσεις· φρονεί ότι η εν λόγω βάση 
δεδομένων θα μπορούσε να είναι η υπό 
εξέλιξη βάση δεδομένων για τους 
τραυματισμούς· εκτιμά ότι η βάση 
δεδομένων χρήζει νομικής βάσης και ότι 
θα αποτελεί μία βάση δεδομένων, στην 
οποία η αναφορά από τα κράτη μέλη θα
είναι υποχρεωτική· θα συντονίζεται και 
θα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, και στην οποία τα κράτη μέλη 
θα αναφέρουν τα προϊόντα που έχουν 
προκαλέσει ατυχήματα στην επικράτειά 
τους·

Or. en

Τροπολογία 35
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7a. καλεί την Επιτροπή να εντείνει τη 
διεθνή συνεργασία στους κόλπους του 
διεθνούς φόρουμ για την ασφάλεια των 
προϊόντων των καταναλωτών 
(International Consumer Product Safety
Caucus) για την ανταλλαγή 
δοκιμασμένων πρακτικών και την από 
κοινού παρεμπόδιση της παραγωγής 
επικίνδυνων προϊόντων που προορίζονται 
για εξαγωγή στην ευρωπαϊκή εσωτερική 
αγορά·

Or. de

Τροπολογία 36
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τάσσεται υπέρ της αναθεώρησης της 
ΟΓΑΠ και ζητεί την ευθυγράμμιση των 
ορισμών που περιέχονται στην ΟΓΑΠ με 
τον κανονισμό για την εποπτεία της 
αγοράς ως προς τους ορισμούς και ως 
προς τις υποχρεώσεις για τους 
οικονομικούς παράγοντες·

8. τάσσεται υπέρ της ταυτόχρονης
αναθεώρησης της ΟΓΑΠ και του ΝΝΠ, 
μέσω της συγχώνευσής τους σε έναν
ενιαίο κανονισμό σχετικά με την εποπτεία 
της αγοράς για όλα τα προϊόντα επί τη 
βάσει του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 765/2008· θεωρεί ότι η εν λόγω 
αναθεώρηση θα πρέπει να 
πραγματοποιηθεί για την επίτευξη 
υψηλού επιπέδου ασφάλειας των 
προϊόντων και εποπτείας της αγοράς·

εκτιμά ότι η θέσπιση ενός ενιαίου 
κανονισμού αποτελεί το μοναδικό μέσο 
για την καθιέρωση ενιαίου συστήματος 
για όλα τα προϊόντα· ζητεί από την 
Επιτροπή να συμπεριλάβει στην εν λόγω 
αναθεώρηση τις διατάξεις που 
αναπτύσσονται εκτενέστερα στην ΟΓΑΠ 
από ό,τι στο ΝΝΠ, όπως οι απαιτήσεις 
για την παροχή πληροφοριών στους 
καταναλωτές ή για την τήρηση μητρώου 
καταγγελιών·

Or. en

Τροπολογία 37
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τάσσεται υπέρ της αναθεώρησης της 
ΟΓΑΠ και ζητεί την ευθυγράμμιση των 
ορισμών που περιέχονται στην ΟΓΑΠ με 
τον κανονισμό για την εποπτεία της 
αγοράς ως προς τους ορισμούς και ως 
προς τις υποχρεώσεις για τους 
οικονομικούς παράγοντες·

8. τάσσεται υπέρ της αναθεώρησης της 
ΟΓΑΠ και ζητεί την ευθυγράμμιση των 
ορισμών που περιέχονται στην ΟΓΑΠ με 
τον κανονισμό για την εποπτεία της 
αγοράς ως προς τους ορισμούς·

Or. de
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Τροπολογία 38
Christel Schaldemose

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. τάσσεται υπέρ της αναθεώρησης της 
ΟΓΑΠ και ζητεί την ευθυγράμμιση των 
ορισμών που περιέχονται στην ΟΓΑΠ με 
τον κανονισμό για την εποπτεία της 
αγοράς ως προς τους ορισμούς και ως προς 
τις υποχρεώσεις για τους οικονομικούς 
παράγοντες·

8. τάσσεται υπέρ της αναθεώρησης της 
ΟΓΑΠ και ζητεί την ευθυγράμμιση των 
ορισμών που περιέχονται στην ΟΓΑΠ με 
τον κανονισμό για την εποπτεία της 
αγοράς ως προς τους ορισμούς και ως προς 
τις υποχρεώσεις για τους οικονομικούς 
παράγοντες, όπως ορίζεται στην απόφαση 
αριθ. 768/2008·

Or. en

Τροπολογία 39
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί την ευθυγράμμιση των 
απαιτήσεων ιχνηλασιμότητας της ΟΓΑΠ 
και του ΝΝΠ, ούτως ώστε να 
διασφαλίζεται ένα συνεκτικό σύστημα 
ιχνηλασιμότητας·;

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 40
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί την ευθυγράμμιση των 9. ζητεί την ευθυγράμμιση των 
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απαιτήσεων ιχνηλασιμότητας της ΟΓΑΠ 
και του ΝΝΠ, ούτως ώστε να 
διασφαλίζεται ένα συνεκτικό σύστημα 
ιχνηλασιμότητας·

απαιτήσεων ιχνηλασιμότητας της ΟΓΑΠ 
και του ΝΝΠ, ούτως ώστε να 
διασφαλίζεται ένα συνεκτικό σύστημα 
ιχνηλασιμότητας, αποφεύγοντας τη 
δημιουργία νέου διοικητικού φόρτου·

Or. en

Τροπολογία 41
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. τονίζει τη σημασία των ενιαίων 
ορισμών και αξιολογήσεων στα κράτη 
μέλη των προϊόντων που συνεπάγονται 
σοβαρό κίνδυνο, προκειμένου να 
ενοποιηθεί το επίπεδο ασφάλειας και το 
σύστημα ιχνηλασιμότητας σε ολόκληρη 
την Ένωση·

10. τονίζει τη σημασία των ενιαίων 
ορισμών και αξιολογήσεων στα κράτη 
μέλη των προϊόντων που συνεπάγονται 
σοβαρό κίνδυνο, προκειμένου να 
ενοποιηθεί το επίπεδο ασφάλειας στην
Ένωση·

Or. de

Τροπολογία 42
Eija-Riitta Korhola, Ashley Fox

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. επιμένει ότι ένας κοινός ορισμός των 
«προϊόντων που προσελκύουν παιδιά» θα 
πρέπει να περιλαμβάνεται στην τρέχουσα 
αναθεώρηση της ΟΓΑΠ και στην ειδική 
τομεακή νομοθεσία για τα εναρμονισμένα 
προϊόντα· επικροτεί το έργο μιας ειδικής 
ομάδας εργασίας για τις συσκευές που 
προσελκύουν παιδιά· ζητεί μεγαλύτερη 
διαφάνεια σε όλη τη διαδικασία και θα 
ήθελε περισσότερη ενημέρωση για την 

διαγράφεται
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πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα·

Or. en

Τροπολογία 43
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. επιμένει ότι ένας κοινός ορισμός των 
«προϊόντων που προσελκύουν παιδιά» θα 
πρέπει να περιλαμβάνεται στην τρέχουσα 
αναθεώρηση της ΟΓΑΠ και στην ειδική 
τομεακή νομοθεσία για τα εναρμονισμένα 
προϊόντα· επικροτεί το έργο μιας ειδικής 
ομάδας εργασίας για τις συσκευές που 
προσελκύουν παιδιά· ζητεί μεγαλύτερη 
διαφάνεια σε όλη τη διαδικασία και θα 
ήθελε περισσότερη ενημέρωση για την 
πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα·

12. επιμένει ότι ένας κοινός ορισμός των 
«προϊόντων που προσελκύουν παιδιά» 
είναι απαραίτητος για την επίτευξη 
ολοκληρωμένης προστασίας προς την πιο 
ευάλωτη καταναλωτική ομάδα ως εκ 
τούτου θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην 
τρέχουσα αναθεώρηση της ΟΓΑΠ και 
στην ειδική τομεακή νομοθεσία για τα 
εναρμονισμένα προϊόντα· επικροτεί το 
έργο μιας ειδικής ομάδας εργασίας για τις 
συσκευές που προσελκύουν παιδιά· ζητεί 
μεγαλύτερη διαφάνεια σε όλη τη 
διαδικασία και θα ήθελε περισσότερη 
ενημέρωση για την πρόοδο που έχει 
σημειωθεί μέχρι σήμερα·

Or. el

Τροπολογία 44
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. επιμένει ότι ένας κοινός ορισμός των 
«προϊόντων που προσελκύουν παιδιά» θα 
πρέπει να περιλαμβάνεται στην τρέχουσα 
αναθεώρηση της ΟΓΑΠ και στην ειδική 
τομεακή νομοθεσία για τα εναρμονισμένα 
προϊόντα· επικροτεί το έργο μιας ειδικής 
ομάδας εργασίας για τις συσκευές που 
προσελκύουν παιδιά· ζητεί μεγαλύτερη 

12. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει κατά 
πόσον θα μπορούσε να περιληφθεί ένας 
κοινός ορισμός των «προϊόντων που 
προσελκύουν παιδιά» στην τρέχουσα 
αναθεώρηση της ΟΓΑΠ για να βοηθήσει 
τους παραγωγούς στις δικές τους 
εκτιμήσεις κινδύνου· υπογραμμίζει ότι 
ένας τέτοιος ορισμός δεν θα πρέπει να 
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διαφάνεια σε όλη τη διαδικασία και θα 
ήθελε περισσότερη ενημέρωση για την 
πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα·

χρησιμοποιηθεί ως βάση για την 
απόσυρση προϊόντων από την 
κυκλοφορία· επικροτεί το έργο μιας 
ειδικής ομάδας εργασίας για τις συσκευές 
που προσελκύουν παιδιά· ζητεί μεγαλύτερη 
διαφάνεια σε όλη τη διαδικασία και θα 
ήθελε περισσότερη ενημέρωση για την 
πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα·

Or. de

Τροπολογία 45
Christel Schaldemose

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. επιμένει ότι ένας κοινός ορισμός των 
«προϊόντων που προσελκύουν παιδιά» θα 
πρέπει να περιλαμβάνεται στην τρέχουσα 
αναθεώρηση της ΟΓΑΠ και στην ειδική 
τομεακή νομοθεσία για τα εναρμονισμένα 
προϊόντα· επικροτεί το έργο μιας ειδικής 
ομάδας εργασίας για τις συσκευές που 
προσελκύουν παιδιά· ζητεί μεγαλύτερη 
διαφάνεια σε όλη τη διαδικασία και θα 
ήθελε περισσότερη ενημέρωση για την 
πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα·

12. επιμένει ότι μία κοινή προσέγγιση για 
την εποπτεία της αγοράς των «προϊόντων 
που προσελκύουν παιδιά» θα πρέπει να 
περιλαμβάνεται στην τρέχουσα 
αναθεώρηση της ΟΓΑΠ και στην ειδική 
τομεακή νομοθεσία για τα εναρμονισμένα 
προϊόντα· επικροτεί το έργο του 
PROSAFE σχετικά με την «Κοινή δράση 
για τα σχέδια που προσελκύουν τα παιδιά» 
όσον αφορά τα ηλεκτρικά προϊόντα· ζητεί 
από την Επιτροπή να συνεχίσει αυτό το 
έργο και να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής 
του ώστε να καλύπτει και προϊόντα μη 
ηλεκτρικής φύσεως· ζητεί μεγαλύτερη 
διαφάνεια σε όλη τη διαδικασία και θα 
ήθελε περισσότερη ενημέρωση για την 
πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα·

Or. en

Τροπολογία 46
Constance Le Grip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ζητεί την απλούστευση της ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας για την ασφάλεια των 
προϊόντων και τάσσεται υπέρ της 
συμπερίληψης διατάξεων για τα προϊόντα 
απομίμησης τροφίμων στην αναθεωρημένη 
πρόταση·

14. ζητεί την απλούστευση της ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας για την ασφάλεια των
προϊόντων, ιδίως όσον αφορά τους 
στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
«Βελτίωση της νομοθεσίας» και «Σκέψου 
πρώτα σε μικρή κλίμακα», όπως 
διατυπώνεται στην ανακοίνωση με τίτλο 
«Προς μια πράξη για την ενιαία αγορά»,
και τάσσεται υπέρ της συμπερίληψης 
διατάξεων για τα προϊόντα απομίμησης 
τροφίμων στην αναθεωρημένη πρόταση·

Or. fr

Τροπολογία 47
Eija-Riitta Korhola, Ashley Fox

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει 
υποχρέωση για τους κατασκευαστές να 
προβαίνουν σε ανάλυση κινδύνου κατά το 
στάδιο του σχεδιασμού των προϊόντων 
τους· ζητεί, κατά τη διάθεση του 
προϊόντος στην αγορά, την υποβολή 
τεκμηρίωσης αναφορικά με τυχόν 
κινδύνους που έχουν εντοπιστεί·

16. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει 
υποχρέωση για τους κατασκευαστές να 
προβαίνουν σε ανάλυση κινδύνου κατά το 
στάδιο του σχεδιασμού των προϊόντων 
τους· ζητεί την υποβολή τεκμηρίωσης 
αναφορικά με τυχόν κινδύνους που έχουν 
εντοπιστεί, καθώς και τη διάθεσή της 
στις δημόσιες αρχές·

Or. en

Τροπολογία 48
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει 
υποχρέωση για τους κατασκευαστές να 

16. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει 
υποχρέωση για τους κατασκευαστές να 
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προβαίνουν σε ανάλυση κινδύνου κατά το 
στάδιο του σχεδιασμού των προϊόντων 
τους· ζητεί, κατά τη διάθεση του 
προϊόντος στην αγορά, την υποβολή 
τεκμηρίωσης αναφορικά με τυχόν 
κινδύνους που έχουν εντοπιστεί·

προβαίνουν σε ανάλυση κινδύνου ανάλογα
με το προϊόν κατά το στάδιο του 
σχεδιασμού των προϊόντων τους· ζητεί την 
υποβολή τεκμηρίωσης αναφορικά με τυχόν 
κινδύνους που έχουν εντοπιστεί και τη 
διαβίβασή τους στις αρχές, κατόπιν 
σχετικού αιτήματος·

Or. de

Τροπολογία 49
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. εκφράζει την ανησυχία του για τον 
προσωρινό χαρακτήρα των έκτακτων 
μέτρων, καθώς προκαλούν νομικές 
αβεβαιότητες· τονίζει την ανάγκη για ένα 
πιο αποτελεσματικό κανονιστικό πλαίσιο, 
που θα επιτρέπει ταχείες παρεμβάσεις και 
αξιόπιστες μακροπρόθεσμες λύσεις, χωρίς 
να αναθέτει τη λήψη πολιτικών 
αποφάσεων στα όργανα τυποποίησης· Η 
ΟΓΑΠ θα πρέπει να προβλέπει τη θέσπιση 
ειδικών κανόνων ανά προϊόν, χωρίς 
περιορισμούς, είτε ως προς το περιεχόμενο 
είτε ως προς την περίοδο εφαρμογής·

17. τονίζει την ανάγκη για ένα πιο 
αποτελεσματικό κανονιστικό πλαίσιο, που 
θα επιτρέπει ταχείες παρεμβάσεις και 
αξιόπιστες μακροπρόθεσμες λύσεις, χωρίς 
να αναθέτει τη λήψη πολιτικών 
αποφάσεων στα όργανα τυποποίησης ή 
στην Επιτροπή· Η ΟΓΑΠ θα πρέπει να 
προβλέπει τη θέσπιση ειδικών κανόνων 
ανά προϊόν, χωρίς περιορισμούς, είτε ως 
προς το περιεχόμενο είτε ως προς την 
περίοδο εφαρμογής·

Or. de

Τροπολογία 50
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. εκφράζει την ανησυχία του για τον 
προσωρινό χαρακτήρα των έκτακτων 

17. τονίζει την ανάγκη για ένα πιο 
αποτελεσματικό κανονιστικό πλαίσιο, που 
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μέτρων, καθώς προκαλούν νομικές 
αβεβαιότητες· τονίζει την ανάγκη για ένα 
πιο αποτελεσματικό κανονιστικό πλαίσιο, 
που θα επιτρέπει ταχείες παρεμβάσεις και 
αξιόπιστες μακροπρόθεσμες λύσεις, χωρίς 
να αναθέτει τη λήψη πολιτικών 
αποφάσεων στα όργανα τυποποίησης· η 
ΟΓΑΠ θα πρέπει να προβλέπει τη 
θέσπιση ειδικών κανόνων ανά προϊόν, 
χωρίς περιορισμούς, είτε ως προς το 
περιεχόμενο είτε ως προς την περίοδο 
εφαρμογής·

θα επιτρέπει ταχείες παρεμβάσεις και 
αξιόπιστες μακροπρόθεσμες λύσεις, χωρίς 
να αναθέτει τη λήψη πολιτικών 
αποφάσεων στα όργανα τυποποίησης ή 
στην Επιτροπή χωρίς να υφίσταται ένα 
σαφές σύνολο ουσιωδών πολιτικών 
απαιτήσεων, όπως συμβαίνει στην 
περίπτωση της εναρμονισμένης 
νομοθεσίας·

Or. en

Τροπολογία 51
Christel Schaldemose

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. τονίζει ότι τα προϊόντα που συνιστούν 
σοβαρό κίνδυνο θα πρέπει να αποσύρονται 
οριστικά ή να ανακαλούνται από την 
αγορά το ταχύτερο δυνατόν και να 
διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα στο 
σύνολο της αλυσίδας εφοδιασμού·

18. τονίζει ότι τα προϊόντα που συνιστούν 
σοβαρό κίνδυνο θα πρέπει να αποσύρονται 
οριστικά ή να ανακαλούνται από την 
αγορά το ταχύτερο δυνατόν και να 
διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα στο 
σύνολο της αλυσίδας εφοδιασμού, στόχος 
ο οποίος προϋποθέτει επαρκείς πόρους 
για τις αρχές μείζονος εποπτείας·

Or. en

Τροπολογία 52
Eija-Riitta Korhola, Ashley Fox

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. επιμένει στην αποτελεσματική 
εφαρμογή των ήδη υφιστάμενων 
διαδικασιών ταυτοποίησης· παροτρύνει την 
Επιτροπή να προβεί σε εκτιμήσεις και 

19. επιμένει στην αποτελεσματική 
εφαρμογή των ήδη υφιστάμενων 
διαδικασιών ταυτοποίησης· παροτρύνει την 
Επιτροπή να προβεί σε εκτιμήσεις και 



AM\852080EL.doc 29/42 PE454.674v01-00

EL

αξιολογήσεις της χρήσης των νέων 
τεχνολογιών, π.χ. της ραδιοσυχνικής 
αναγνώρισης (RFID), των τεχνολογικών 
ετικετών και των ευφυών συσκευασιών με 
νανοεκτύπωση, θεωρεί ωστόσο ότι η 
χρήση αυτών των τεχνολογιών δεν θα 
πρέπει να διακυβεύει την ιδιωτική ζωή, την 
ασφάλεια και την προστασία του 
καταναλωτή·

αξιολογήσεις της χρήσης των νέων 
τεχνολογιών, π.χ. της ραδιοσυχνικής 
αναγνώρισης (RFID), των τεχνολογικών 
ετικετών και των ευφυών συσκευασιών με 
νανοεκτύπωση, εκτιμώντας παράλληλα
ότι η χρήση αυτών των τεχνολογιών θα 
πρέπει να είναι αναλογική και να μην
διακυβεύει την ιδιωτική ζωή, την ασφάλεια 
και την προστασία του καταναλωτή·

Or. en

Τροπολογία 53
Christel Schaldemose

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. επιμένει στην αποτελεσματική 
εφαρμογή των ήδη υφιστάμενων 
διαδικασιών ταυτοποίησης· παροτρύνει την 
Επιτροπή να προβεί σε εκτιμήσεις και 
αξιολογήσεις της χρήσης των νέων 
τεχνολογιών, π.χ. της ραδιοσυχνικής 
αναγνώρισης (RFID), των τεχνολογικών 
ετικετών και των ευφυών συσκευασιών 
με νανοεκτύπωση, θεωρεί ωστόσο ότι η 
χρήση αυτών των τεχνολογιών δεν θα 
πρέπει να διακυβεύει την ιδιωτική ζωή, την 
ασφάλεια και την προστασία του 
καταναλωτή·

19. επιμένει στην αποτελεσματική 
εφαρμογή των ήδη υφιστάμενων 
διαδικασιών ταυτοποίησης· παροτρύνει την 
Επιτροπή να προβεί σε εκτιμήσεις και 
αξιολογήσεις της χρήσης των νέων 
τεχνολογιών, θεωρεί ωστόσο ότι η χρήση 
νέων τεχνολογιών δεν θα πρέπει να 
διακυβεύει την ιδιωτική ζωή, την ασφάλεια 
και την προστασία του καταναλωτή·

Or. en

Τροπολογία 54
Eija-Riitta Korhola, Ashley Fox

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. επισημαίνει, εντούτοις, ότι δεν θα 
πρέπει να επιβληθεί μία τεχνική λύση ως 
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επίσημο σύστημα/επίσημη μέθοδος 
ιχνηλασιμότητας στην αγορά της ΕΕ· 
απευθύνει δε έκκληση για μια γενικότερη
τήρηση της αναλογικότητας·

Or. en

Τροπολογία 55
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
βελτιωθεί και να ενισχυθεί περαιτέρω η 
ανταλλαγή πληροφοριών RAPEX για 
επικίνδυνα προϊόντα που προέρχονται 
από τρίτες χώρες (Κίνα-Ινδία) καθώς και 
να αξιολογηθούν οι τελευταίες μελέτες 
του·

Or. el

Τροπολογία 56
Eija-Riitta Korhola, Ashley Fox

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί την Επιτροπή να επιτρέψει την 
πρόσβαση σε όλες τις συναφείς 
πληροφορίες για τους επαγγελματίες στον 
τομέα της ασφάλειας, τις οργανώσεις 
καταναλωτών και τις εθνικές αρχές·

21. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει την 
ενημέρωση σχετικά με το RAPEX και τα 
κοινοτικά συστήματα ανάκλησης εκτός 
των συνόρων της ΕΕ και να επιτρέψει την 
πρόσβαση σε όλες τις συναφείς 
πληροφορίες για τους επαγγελματίες στον 
τομέα της ασφάλειας, τις οργανώσεις 
εμπόρων και καταναλωτών και τις εθνικές 
αρχές, τηρώντας, παράλληλα, την 
εμπιστευτικότητα των εμπορικών 
δεδομένων και διασφαλίζοντας ότι οι 
μοναδικές πηγές πληροφόρησης είναι οι 
εθνικές αρχές·
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Or. en

Τροπολογία 57
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί την Επιτροπή να επιτρέψει την 
πρόσβαση σε όλες τις συναφείς 
πληροφορίες για τους επαγγελματίες στον 
τομέα της ασφάλειας, τις οργανώσεις 
καταναλωτών και τις εθνικές αρχές·

21. καλεί την Επιτροπή να επιτρέψει την 
πρόσβαση σε όλες τις συναφείς 
πληροφορίες για τους επαγγελματίες στον 
τομέα της ασφάλειας, τις οργανώσεις 
καταναλωτών και τις εθνικές αρχές, καθώς 
και να προωθήσει την εν λόγω πρόσβαση 
μέσω εκστρατειών ενημέρωσης·

Or. en

Τροπολογία 58
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί την Επιτροπή να επιτρέψει την 
πρόσβαση σε όλες τις συναφείς 
πληροφορίες για τους επαγγελματίες στον 
τομέα της ασφάλειας, τις οργανώσεις 
καταναλωτών και τις εθνικές αρχές·

21. καλεί την Επιτροπή να επιτρέψει την 
πρόσβαση σε όλες τις συναφείς, μη 
εμπιστευτικού χαρακτήρα πληροφορίες 
για τους επαγγελματίες στον τομέα της 
ασφάλειας, τις ενώσεις επιχειρήσεων, τις 
οργανώσεις καταναλωτών και τις εθνικές 
αρχές·

Or. de

Τροπολογία 59
Constance Le Grip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 



PE454.674v01-00 32/42 AM\852080EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί την Επιτροπή να επιτρέψει την 
πρόσβαση σε όλες τις συναφείς 
πληροφορίες για τους επαγγελματίες στον 
τομέα της ασφάλειας, τις οργανώσεις 
καταναλωτών και τις εθνικές αρχές·

21. καλεί την Επιτροπή να επιτρέψει την 
πρόσβαση σε όλες τις συναφείς 
πληροφορίες για τους κατασκευαστές, 
τους επαγγελματίες στον τομέα της 
ασφάλειας, τις οργανώσεις καταναλωτών 
και τις εθνικές αρχές·

Or. fr

Τροπολογία 60
Christel Schaldemose

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. καλεί την Επιτροπή να επιτρέψει την 
πρόσβαση σε όλες τις συναφείς 
πληροφορίες για τους επαγγελματίες στον 
τομέα της ασφάλειας, τις οργανώσεις 
καταναλωτών και τις εθνικές αρχές·

21. καλεί την Επιτροπή να επιτρέψει την 
πρόσβαση σε όλες τις συναφείς 
πληροφορίες για τους επαγγελματίες στον 
τομέα της ασφάλειας, τις οργανώσεις 
καταναλωτών και τις εθνικές αρχές, 
διασφαλίζοντας παράλληλα την 
απαιτούμενη εμπιστευτικότητα·

Or. en

Τροπολογία 61
Constance Le Grip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. επικροτεί τις νέες κατευθυντήριες 
γραμμές του RAPEX που συνεισφέρουν 
στη βελτίωση της λειτουργίας του RAPEX· 
καλεί την Επιτροπή να προβεί στον 
εξορθολογισμό της νέας μεθόδου 
αξιολόγησης κινδύνων με τις ισχύουσες 
μεθόδους για τα εναρμονισμένα 
καταναλωτικά προϊόντα, ούτως ώστε να 

22. επικροτεί τις νέες κατευθυντήριες 
γραμμές του RAPEX που συνεισφέρουν 
στη βελτίωση της λειτουργίας του RAPEX· 
καλεί την Επιτροπή να προβεί στον 
εξορθολογισμό της νέας μεθόδου 
αξιολόγησης κινδύνων με τις ισχύουσες 
μεθόδους για τα εναρμονισμένα 
καταναλωτικά προϊόντα, ούτως ώστε να 
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ενισχύονται οι αρχές εποπτείας της αγοράς 
κατά την εκτέλεση του έργου τους·

ενισχύονται οι αρχές εποπτείας της αγοράς 
κατά την εκτέλεση του έργου τους, καθώς 
και να μεριμνήσει για τη δημοσιοποίηση 
των συναφών αποτελεσμάτων·

Or. fr

Τροπολογία 62
Christel Schaldemose

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. επικροτεί τις νέες κατευθυντήριες 
γραμμές του RAPEX που συνεισφέρουν 
στη βελτίωση της λειτουργίας του RAPEX· 
καλεί την Επιτροπή να προβεί στον 
εξορθολογισμό της νέας μεθόδου 
αξιολόγησης κινδύνων με τις ισχύουσες 
μεθόδους για τα εναρμονισμένα 
καταναλωτικά προϊόντα, ούτως ώστε να 
ενισχύονται οι αρχές εποπτείας της αγοράς 
κατά την εκτέλεση του έργου τους·

22. επικροτεί τις νέες κατευθυντήριες 
γραμμές του RAPEX που συνεισφέρουν 
στη βελτίωση της λειτουργίας του RAPEX· 
καλεί την Επιτροπή να προβεί στον 
εξορθολογισμό της νέας μεθόδου 
αξιολόγησης κινδύνων με τις ισχύουσες 
μεθόδους για τα εναρμονισμένα προϊόντα, 
ούτως ώστε να ενισχύονται οι αρχές 
εποπτείας της αγοράς κατά την εκτέλεση 
του έργου τους·

Or. en

Τροπολογία 63
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22a. καλεί την Επιτροπή να προβεί σε 
διευκρινίσεις για την κατάταξη 
προϊόντων ως «σοβαρός κίνδυνος» όσον 
αφορά τις κοινοποιήσεις RAPEX·

Or. de



PE454.674v01-00 34/42 AM\852080EL.doc

EL

Τροπολογία 64
Christel Schaldemose

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για το 
γεγονός ότι κάθε χρόνο υπάρχουν ολοένα 
και περισσότερες κοινοποιήσεις RAPEX 
σχετικά με προϊόντα κινεζικής 
προέλευσης, που αντιστοιχούν σε 
περισσότερες από τις μισές κοινοποιήσεις 
RAPEX, και όπου φαίνεται να μην είναι 
εφικτή η ταυτοποίηση των κατασκευαστών 
των εν λόγω προϊόντων στο 20% των 
περιπτώσεων· κατά συνέπεια, ζητεί την 
καταβολή περισσότερων προσπαθειών 
διεθνώς και επικροτεί τη συνεργασία ΕΕ-
Κίνας-ΗΠΑ για τις στρατηγικές 
ιχνηλασιμότητας των προϊόντων· επικροτεί 
κάθε είδους υποστήριξη, κατάρτιση, 
σεμινάρια που διοργανώνουν η ΕΕ και οι 
κινεζικές αρχές για τη βελτίωση της 
ασφάλειας των προϊόντων·

23. εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία για το 
γεγονός ότι κάθε χρόνο υπάρχουν ολοένα 
και περισσότερες κοινοποιήσεις RAPEX 
σχετικά με προϊόντα κινεζικής 
προέλευσης, που αντιστοιχούν σε 
περισσότερες από τις μισές κοινοποιήσεις 
RAPEX, και όπου φαίνεται να μην είναι 
εφικτή η ταυτοποίηση των κατασκευαστών 
των εν λόγω προϊόντων στο 20% των 
περιπτώσεων· κατά συνέπεια, ζητεί την 
καταβολή περισσότερων προσπαθειών 
διεθνώς και επικροτεί τη συνεργασία ΕΕ-
Κίνας-ΗΠΑ για τις στρατηγικές 
ιχνηλασιμότητας των προϊόντων· επικροτεί 
κάθε είδους υποστήριξη, κατάρτιση, 
σεμινάρια που διοργανώνουν η ΕΕ και οι 
κινεζικές αρχές για τη βελτίωση της 
ασφάλειας των προϊόντων· υπογραμμίζει 
την ανάγκη κατάρτισης πολυετών 
προγραμμάτων για την αντιμετώπιση των 
εν λόγω προκλήσεων·

Or. en

Τροπολογία 65
Christel Schaldemose

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί την Επιτροπή και τις αρχές των 
κρατών μελών να διασφαλίσουν την 
κατάλληλη κατάρτιση των αρμόδιων 
υπαλλήλων, ούτως ώστε να είναι δυνατός ο 
περαιτέρω εντοπισμός των προϊόντων που 

26. καλεί την Επιτροπή και τις αρχές των 
κρατών μελών να διασφαλίσουν την 
κατάλληλη κατάρτιση των αρμόδιων 
υπαλλήλων, ούτως ώστε να είναι δυνατός ο 
περαιτέρω εντοπισμός των προϊόντων που 
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συνεπάγονται κίνδυνο· ζητεί καλύτερη 
συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών 
αρχών και των αρχών εποπτείας της 
αγοράς πριν από τη διάθεση των 
προϊόντων στην αγορά·

συνεπάγονται κίνδυνο· ζητεί καλύτερη 
συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών 
αρχών και των αρχών εποπτείας της 
αγοράς πριν από τη διάθεση των 
προϊόντων στην αγορά, στόχος ο οποίος 
προϋποθέτει εξίσου την κατάρτιση 
συναφούς πολυετούς προγράμματος·

Or. en

Τροπολογία 66
Philippe Juvin, Eija-Riitta Korhola, Constance Le Grip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα) 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. ζητεί από την Επιτροπή και τις 
αρμόδιες εθνικές αρχές να αναπτύξουν 
περαιτέρω εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης που θα απευθύνονται 
στους καταναλωτές, με στόχο την 
ενημέρωσή τους σχετικά με τον κίνδυνο 
που εγκυμονούν οι ηλεκτρονικές αγορές
παραποιημένων προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 67
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. τονίζει την ανάγκη για πλήρη 
συμμετοχή των αρχών εποπτείας της 
αγοράς στη διαδικασία ανάπτυξης 
προτύπων, καθώς πρόκειται για έναν 
ενδεδειγμένο τρόπο διασφάλισης ότι η 

διαγράφεται
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εθελούσια εφαρμογή των προτύπων θα 
αυξήσει την ασφάλεια για τους 
καταναλωτές·

Or. el

Τροπολογία 68
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. τονίζει την ανάγκη για πλήρη
συμμετοχή των αρχών εποπτείας της 
αγοράς στη διαδικασία ανάπτυξης 
προτύπων, καθώς πρόκειται για έναν 
ενδεδειγμένο τρόπο διασφάλισης ότι η 
εθελούσια εφαρμογή των προτύπων θα 
αυξήσει την ασφάλεια για τους 
καταναλωτές·

27. τονίζει την ανάγκη για συστηματική
συμμετοχή των αρχών εποπτείας της 
αγοράς στη διαδικασία ανάπτυξης 
προτύπων που αφορούν την ασφάλεια, 
καθώς πρόκειται για έναν ενδεδειγμένο 
τρόπο διοχέτευσης των γνώσεών τους στη 
διαδικασία της τυποποίησης και 
ανάπτυξης μιας πιο καλής κατανόησης 
των προτύπων, καθώς και διασφάλισης 
ότι η εθελούσια εφαρμογή των προτύπων 
θα αυξήσει την ασφάλεια για τους 
καταναλωτές·

Or. de

Τροπολογία 69
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. τονίζει την ανάγκη για πλήρη 
συμμετοχή των αρχών εποπτείας της 
αγοράς στη διαδικασία ανάπτυξης 
προτύπων, καθώς πρόκειται για έναν 
ενδεδειγμένο τρόπο διασφάλισης ότι η 

27. τονίζει την ανάγκη για πλήρη 
συμμετοχή των αρχών εποπτείας της 
αγοράς στη διαδικασία ανάπτυξης 
προτύπων, καθώς πρόκειται για έναν 
ενδεδειγμένο τρόπο διασφάλισης ότι η 
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εθελούσια εφαρμογή των προτύπων θα 
αυξήσει την ασφάλεια για τους 
καταναλωτές·

εθελούσια εφαρμογή των προτύπων θα 
συμβάλει στην ενίσχυση της ασφάλειας 
και της υγείας των καταναλωτών, καθώς 
και στην ασφάλεια δικαίου, επιτρέποντας 
την ορθή ερμηνεία και εφαρμογή των 
ευρωπαϊκών προτύπων από τις αρχές των 
κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 70
Jürgen Creutzmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. ζητεί τη βελτίωση των υφιστάμενων 
εφαρμοστέων διαδικασιών για τη 
θέσπιση των ευρωπαϊκών προτύπων, 
ούτως ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη 
αντίδραση σε νέους ή αναδυόμενους 
κινδύνους με πιο αποτελεσματικό τρόπο· 
υπογραμμίζει, εντούτοις, ότι οι νέες ή 
τροποποιημένες διαδικασίες θα πρέπει 
επίσης να υπόκεινται σε κοινοβουλευτικό 
έλεγχο· τονίζει ότι το Κοινοβούλιο θα 
πρέπει επίσης να έχει το δικαίωμα να 
ελέγχει τις διαδικασίες 
υιοθέτησης/εφαρμογής των διεθνών, μη 
ευρωπαϊκών και λοιπών προτύπων·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 71
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. ζητεί τη βελτίωση των υφιστάμενων 
εφαρμοστέων διαδικασιών για τη θέσπιση
των ευρωπαϊκών προτύπων, ούτως ώστε 
να διασφαλίζεται η έγκαιρη αντίδραση σε 
νέους ή αναδυόμενους κινδύνους με πιο 
αποτελεσματικό τρόπο· υπογραμμίζει, 
εντούτοις, ότι οι νέες ή τροποποιημένες 
διαδικασίες θα πρέπει επίσης να 
υπόκεινται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο· 
τονίζει ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει 
επίσης να έχει το δικαίωμα να ελέγχει τις 
διαδικασίες υιοθέτησης/εφαρμογής των 
διεθνών, μη ευρωπαϊκών και λοιπών 
προτύπων·

28. ζητεί τη βελτίωση των υφιστάμενων 
εφαρμοστέων διαδικασιών της Επιτροπής
για την καθιέρωση εντολών ανάπτυξης
ευρωπαϊκών προτύπων, ούτως ώστε να 
διασφαλίζεται η έγκαιρη αντίδραση σε 
νέους ή αναδυόμενους κινδύνους με πιο
αποτελεσματικό τρόπο· υπογραμμίζει, 
εντούτοις, ότι οι νέες ή τροποποιημένες 
διαδικασίες θα πρέπει επίσης να 
υπόκεινται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο· 
τονίζει ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει 
επίσης να έχει το δικαίωμα να ελέγχει τις 
διαδικασίες υιοθέτησης/εφαρμογής των 
διεθνών, μη ευρωπαϊκών και λοιπών 
προτύπων·

Or. en

Τροπολογία 72
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. καλεί τους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς τυποποίησης και την 
Επιτροπή να διερευνήσουν όλα τα δυνατά 
συστήματα που μπορούν να επιταχύνουν 
τη διαδικασία θέσπισης προτύπων, 
διασφαλίζοντας ωστόσο τη δέουσα 
συμμετοχή όλων των συναφών
ενδιαφερόμενων φορέων, όπως την 
καθιέρωση διαδικασίας ταχείας 
εκκίνησης ή τη δυνατότητα της 
Επιτροπής να δημοσιεύει υπάρχουσες 
αναφορές ευρωπαϊκών προτύπων ή 
προτύπων ISO που δεν θεσπίζονται βάσει 
εντολής της Επιτροπής, εφόσον κρίνεται 
ότι τα εν λόγω πρότυπα παρέχουν υψηλό 
επίπεδο προστασίας για τους 
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καταναλωτές ή αντιμετωπίζουν κάποιον 
συγκεκριμένο κίνδυνο, ως προσωρινό 
μέτρο έως ότου καταστεί διαθέσιμη 
κάποια μόνιμη λύση·

Or. en

Τροπολογία 73
Christel Schaldemose

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. ζητεί η τυποποίηση να περιορίζεται 
στην παροχή των τεχνικών μέσων διά των 
οποίων επιτυγχάνεται ή αξιολογείται η 
συμμόρφωση προς μια πολιτική απόφαση· 
τα πολιτικά ζητήματα με άμεσο αντίκτυπο 
στην προστασία της ευημερίας των 
καταναλωτών θα πρέπει να εξετάζονται σε 
πολιτικό επίπεδο και όχι να ανατίθενται 
στους φορείς τυποποίησης·

29. ζητεί η τυποποίηση να περιορίζεται 
στην παροχή των τεχνικών μέσων διά των 
οποίων επιτυγχάνεται ή αξιολογείται η 
συμμόρφωση προς μια πολιτική απόφαση· 
τα πολιτικά ζητήματα με άμεσο αντίκτυπο 
στην προστασία της ευημερίας των 
καταναλωτών/χρηστών θα πρέπει να 
εξετάζονται σε πολιτικό επίπεδο και όχι να 
ανατίθενται στους φορείς τυποποίησης·

Or. en

Τροπολογία 74
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. ζητεί η τυποποίηση να περιορίζεται 
στην παροχή των τεχνικών μέσων διά των 
οποίων επιτυγχάνεται ή αξιολογείται η 
συμμόρφωση προς μια πολιτική απόφαση·
τα πολιτικά ζητήματα με άμεσο 
αντίκτυπο στην προστασία της ευημερίας 
των καταναλωτών θα πρέπει να 

29. ζητεί τη βελτίωση των εντολών 
τυποποίησης της Επιτροπής, 
προκειμένου ο ευρωπαϊκός οργανισμός 
τυποποίησης να είναι σε θέση να θεσπίζει 
ευρωπαϊκά πρότυπα που πληρούν τις 
τεχνικές απαιτήσεις διά των οποίων 
επιτυγχάνεται ή αξιολογείται η 
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εξετάζονται σε πολιτικό επίπεδο και όχι 
να ανατίθενται στους φορείς τυποποίησης·

συμμόρφωση προς μια πολιτική απόφαση· 
φρονεί, εν προκειμένω, ότι απαιτείται 
βελτιωμένη συμμετοχή και συνεργασία 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
των ευρωπαϊκών οργανισμών 
τυποποίησης κατά τον σχεδιασμό· 
έχοντας κατά νου ότι οι εν λόγω 
οργανισμοί εργάζονται επί συναινετικής 
βάσης, θεωρεί δε καίριας σημασίας για 
την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος 
την εξέταση των πολιτικών ζητημάτων 
σε επίπεδο χάραξης πολιτικής και όχι την 
ανάθεσή τους στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, στους φορείς τυποποίησης ή 
ενδεχομένως σε υπηρεσίες επιβολής του 
νόμου·

Or. en

Τροπολογία 75
Christel Schaldemose

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. ζητεί τη θέσπιση μιας διαδικασίας 
διασφάλισης που θα επιτρέψει στα κράτη 
μέλη να εκφράζουν επίσημη αντίρρηση σε 
κάποιο πρότυπο (όπως το άρθρο 14 της 
οδηγίας 2009/48/ΕΚ για την ασφάλεια 
των παιχνιδιών)· θα πρέπει να είναι 
δυνατή η χρήση μιας διαδικασίας 
διασφάλισης ακόμη και πριν από τη 
δημοσίευση ενός προτύπου στην Επίσημη 
Εφημερίδα της ΕΕ·

30. ζητεί τη θέσπιση μιας διαδικασίας 
διασφάλισης, όπως η διαδικασία που 
προβλέπεται στην απόφαση 
αριθ. 768/2008, η οποία θα 
περιλαμβάνεται σε όλες τις νομοθεσίες 
εναρμόνισης. Αυτή θα επιτρέπει την 
έκφραση επίσημης αντίρρησης σε κάποιο 
πρότυπο· θα πρέπει δε να είναι δυνατή η 
χρήση μιας διαδικασίας διασφάλισης 
ακόμη και πριν από τη δημοσίευση ενός 
προτύπου στην Επίσημη Εφημερίδα της 
ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 76
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. ζητεί τη θέσπιση μιας διαδικασίας 
διασφάλισης που θα επιτρέψει στα κράτη 
μέλη να εκφράζουν επίσημη αντίρρηση σε 
κάποιο πρότυπο (όπως το άρθρο 14 της 
οδηγίας 2009/48/ΕΚ για την ασφάλεια των 
παιχνιδιών)· θα πρέπει να είναι δυνατή η 
χρήση μιας διαδικασίας διασφάλισης 
ακόμη και πριν από τη δημοσίευση ενός 
προτύπου στην Επίσημη Εφημερίδα της 
ΕΕ·

30. ζητεί τη θέσπιση μιας διαδικασίας 
διασφάλισης που θα επιτρέψει στα κράτη 
μέλη να εκφράζουν επίσημη αντίρρηση σε 
κάποιο πρότυπο (όπως το άρθρο 14 της 
οδηγίας 2009/48/ΕΚ για την ασφάλεια των 
παιχνιδιών)· υπογραμμίζει, εντούτοις, ότι 
η εν λόγω διαδικασία θα πρέπει να
θεσπιστεί μόνον εφόσον η Επιτροπή 
διαπιστώσει βελτιωμένη συμμετοχή των 
αρχών εποπτείας της αγοράς στο 
σύστημα τυποποίησης· θεωρεί, πράγματι, 
ότι η χρήση μιας διαδικασίας διασφάλισης 
δεν θα πρέπει να υποκαθιστά τα κράτη 
μέλη όσον αφορά τα καθήκοντά τους στο 
πλαίσιο του συστήματος τυποποίησης·

Or. en

Τροπολογία 77
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. ζητεί από την Επιτροπή να προβεί σε 
περαιτέρω ενέργειες το ταχύτερο δυνατόν, 
ούτως ώστε να βελτιωθούν οι απαραίτητες 
αναθεωρήσεις που θα είναι καίριας 
σημασίας για την ασφάλεια των 
καταναλωτών·

31. ζητεί από την Επιτροπή να προβεί σε 
περαιτέρω ενέργειες σύμφωνα με το νέο 
νομοθετικό πλαίσιο, ούτως ώστε να 
βελτιωθούν οι απαραίτητες αναθεωρήσεις·

Or. en
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