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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν την τροποποιεί, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
εποπτεία της αγοράς προϊόντων και για την τροποποίηση των οδηγιών 89/686/ΕΟΚ και 
93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 
1999/5/ΕΚ, 2000/9/ΕΚ, 2000/14/ΕΚ, 2001/95/ΕΚ, 2004/108/ΕΚ, 2006/42/ΕΚ, 2006/95/ΕΚ, 
2007/23/ΕΚ, 2008/57/ΕΚ, 2009/48/ΕΚ, 2009/105/ΕΚ, 2009/142/ΕΚ, 2011/65/EΕ, του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 764/2008 και του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
(COM(2013)0075 – C7-0043/2013 – 2013/0048(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2013)0075),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρα 33, 114(παρ. 1) και 207 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του 
υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0043/2013),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 
της 22ας Μαΐου 20131,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και της 
Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A7-0000/2013),

1. εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

                                               
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Οι δραστηριότητες εποπτείας της 
αγοράς που διέπονται από τον παρόντα 
κανονισμό δεν θα πρέπει να εστιάζονται 
αποκλειστικά στην προστασία της υγείας 
και της ασφάλειας, αλλά θα πρέπει να 
ισχύουν και για την εφαρμογή της 
νομοθεσίας της Ένωσης που αποσκοπεί 
στη διαφύλαξη άλλων πτυχών του 
δημόσιου συμφέροντος, για παράδειγμα, 
μέσω των ρυθμίσεων σχετικά με την 
ακρίβεια των μετρήσεων, την 
ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και την 
ενεργειακή αποδοτικότητα.

(2) Οι δραστηριότητες εποπτείας της 
αγοράς που διέπονται από τον παρόντα 
κανονισμό δεν θα πρέπει να εστιάζονται 
αποκλειστικά στην προστασία της υγείας 
και της ασφάλειας, αλλά θα πρέπει να 
ισχύουν και για την εφαρμογή της 
νομοθεσίας της Ένωσης που αποσκοπεί 
στη διαφύλαξη άλλων πτυχών του 
δημόσιου συμφέροντος, για παράδειγμα, 
μέσω των ρυθμίσεων σχετικά με την 
ακρίβεια των μετρήσεων, την 
ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, την 
ενεργειακή αποδοτικότητα και την 
εφαρμοστέα περιβαλλοντική νομοθεσία.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Κατά συνέπεια, η υποχρέωση των 
αρχών που είναι αρμόδιες για τον έλεγχο 
των προϊόντων που εισέρχονται στην 
αγορά της Ένωσης, ώστε να διενεργούν 
ελέγχους στην κατάλληλη κλίμακα, 
συμβάλλει στην ασφάλεια της ενωσιακής 
αγοράς για τα προϊόντα. Προκειμένου να 
αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των 
ελέγχων αυτών, θα πρέπει να ενισχυθεί η 
συνεργασία και η ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των εν λόγω αρχών 
και των αρχών εποπτείας της αγοράς 
σχετικά με τα προϊόντα που παρουσιάζουν 
κίνδυνο.

(20) Κατά συνέπεια, η υποχρέωση των 
αρχών που είναι αρμόδιες για τον έλεγχο 
των προϊόντων που εισέρχονται στην 
αγορά της Ένωσης, ώστε να διενεργούν 
ελέγχους στην κατάλληλη κλίμακα, 
συμβάλλει στην ασφάλεια της ενωσιακής 
αγοράς για τα προϊόντα. Προκειμένου να 
αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των 
ελέγχων αυτών, οι εν λόγω αρχές και οι 
αρχές εποπτείας της αγοράς θα έπρεπε να 
είναι υποχρεωμένες να συνεργάζονται και 
να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με 
τα προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο
και τα μη συμμορφούμενα προϊόντα.
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Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Δεδομένου του μεγέθους της αγοράς 
της Ένωσης για τα εμπορεύματα και καθώς 
δεν υπάρχουν εσωτερικά σύνορα, είναι 
επιτακτική ανάγκη οι αρχές εποπτείας της 
αγοράς των κρατών μελών να επιδείξουν 
τη βούληση και την ικανότητα να
συνεργάζονται μεταξύ τους 
αποτελεσματικά και να συντονίζουν την 
κοινή υποστήριξη και δράση. Κατά 
συνέπεια, θα πρέπει να θεσπιστούν 
μηχανισμοί αμοιβαίας συνδρομής.

(25) Δεδομένου του μεγέθους της αγοράς 
της Ένωσης για τα εμπορεύματα και καθώς 
δεν υπάρχουν εσωτερικά σύνορα, είναι 
επιτακτική ανάγκη ο παρών κανονισμός 
να συνιστά το πλαίσιο, ώστε οι αρχές 
εποπτείας της αγοράς των κρατών μελών 
να συνεργάζονται μεταξύ τους 
αποτελεσματικά και να συντονίζουν την 
κοινή υποστήριξη και δράση. Κατά 
συνέπεια, θα πρέπει να θεσπιστούν, να 
ενισχυθούν, να επαληθευτούν και να 
χρηματοδοτηθούν δεόντως μηχανισμοί 



PE513.324v01-00 8/48 PR\939909EL.doc

EL

αμοιβαίας συνδρομής.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25α) Η συνεπής εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού πρέπει να παρακολουθείται 
στενά από την Επιτροπή, η οποία πρέπει 
επίσης, εφόσον είναι αναγκαίο, να 
απευθύνει συστάσεις στα κράτη μέλη, 
όταν διαπιστώνει ότι οι αρμοδιότητες και 
οι πόροι που έχουν εκχωρήσει στις αρχές 
τους εποπτείας της αγοράς δεν αρκούν 
για την ορθή εκπλήρωση των απαιτήσεων 
του παρόντος κανονισμού. 

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26α) Οι τραυματισμοί και τα ατυχήματα 
προκαλούν σημαντική κοινωνική και 
οικονομική επιβάρυνση στις κοινωνίες 
γενικότερα και στα μεμονωμένα άτομα. Η 
πρόληψη των τραυματισμών και των 
ατυχημάτων μπορεί να ενισχυθεί κατά 
πρώτο λόγο μέσω της βελτίωσης της 
εποπτείας των τραυματισμών. Με βάση 
την εμπειρία που αποκτήθηκε στο 
πλαίσιο του σχεδίου της Κοινής Δράσης 
για την Παρακολούθηση των 
Τραυματισμών στην Ευρώπη (JAMIE), 
πρέπει να καταρτισθεί επειγόντως κοινή 
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πανευρωπαϊκή βάση δεδομένων για τους 
τραυματισμούς, ιδίως λόγω του γεγονότος 
ότι το σχέδιο JAMIE λήγει το 2014. 
Επιπλέον, είναι αναγκαία η ανάληψη 
πολιτικής δέσμευσης, ούτως ώστε να 
εξασφαλιστεί ότι η ανταλλαγή δεδομένων 
σχετικά με τους τραυματισμούς μεταξύ 
των κρατών μελών θα συνιστά απόλυτη 
προτεραιότητα.

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει 
υποστήριξη για τη συνεργασία μεταξύ των 
αρχών εποπτείας της αγοράς και τη 
συμμετοχή στο Φόρουμ. Ο κανονισμός θα 
πρέπει να καταρτίσει κατάλογο των 
καθηκόντων που θα αναλάβει το φόρουμ. 
Μια εκτελεστική γραμματεία θα πρέπει να 
επιφορτιστεί με τη διοργάνωση των 
συνεδριάσεων του φόρουμ και την 
επιχειρησιακή στήριξή του κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων του.

(28) Η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει 
υποστήριξη για τη συνεργασία μεταξύ των 
αρχών εποπτείας της αγοράς και τη 
συμμετοχή στο Φόρουμ. Ο κανονισμός θα 
πρέπει να καταρτίσει κατάλογο των 
καθηκόντων που θα αναλάβει το φόρουμ. 
Μια εκτελεστική γραμματεία θα πρέπει να 
επιφορτιστεί με τη διοργάνωση των 
συνεδριάσεων του φόρουμ και την 
επιχειρησιακή στήριξή του κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων του. 
Προκειμένου να απλοποιηθούν οι  
πρακτικές της εποπτείας της αγοράς στο 
εσωτερικό της Ένωσης, και να καταστεί 
περισσότερο αποτελεσματική η εποπτεία 
της αγοράς, η Επιτροπή πρέπει να 
εξετάσει το ενδεχόμενο να προτείνει, 
κατά την επόμενη αναθεώρηση του 
παρόντος κανονισμού, να εκχωρηθεί στο 
Φόρουμ η εξουσία να εκδίδει δεσμευτικές 
συστάσεις σχετικά με την ποιότητα και 
τις πρακτικές της εποπτείας της αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29α) Λόγω του ασυμβίβαστου μεταξύ, 
αφενός, του αυξανόμενου αριθμού 
προϊόντων που κυκλοφορούν στην 
εσωτερική αγορά και, αφετέρου, των 
περιορισμένων δημόσιων πόρων που 
περιορίζουν τη δυνατότητα δραστικής 
αύξησης της κατάλληλης δημόσιας 
εποπτείας της αγοράς, η Επιτροπή πρέπει 
να διερευνήσει συμπληρωματικές, νέες 
και καινοτόμες λύσεις με βάση την αγορά 
για αποτελεσματικότερη εποπτεία της 
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αγοράς σε ευρύτερη κλίμακα, όπως 
έλεγχο από τρίτους των συστημάτων 
ελέγχου της ποιότητας και των 
προϊόντων.  Η Επιτροπή πρέπει να 
συμπεριλάβει τα αποτελέσματα αυτών 
των διαβουλεύσεων στη γενική έκθεση 
αξιολόγησης που καταρτίζεται σύμφωνα 
με το άρθρο 33 του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(33) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεσπίσουν κανόνες σχετικά με τις 
κυρώσεις που θα ισχύουν για τις 
παραβάσεις του παρόντος κανονισμού και 
θα εξασφαλίζουν την εφαρμογή τους. Οι εν 
λόγω κυρώσεις πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές και να συμπεριλαμβάνουν 
διοικητικές κυρώσεις που θα είναι 
εναρμονισμένες σε ολόκληρη την Ένωση.
Τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν 
ότι τα έσοδα που συγκεντρώνονται από 
τις εν λόγω διοικητικές κυρώσεις θα 
διατίθενται για δραστηριότητες 
εποπτείας της αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να θεσπιστούν σε ολόκληρη την ΕΕ αποτρεπτικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων 
υψηλών προστίμων, για τους οικονομικούς φορείς που εισάγουν σκόπιμα επικίνδυνα ή μη 
συμμορφούμενα προϊόντα στην ενιαία αγορά. Τα κράτη μέλη πρέπει να θεωρούν τις 
δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς προτεραιότητα και, κατά συνέπεια, να διαθέτουν επαρκείς 
πόρους για τις εν λόγω δραστηριότητες.
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33α) Προκειμένου να ενισχυθεί ο 
αποτρεπτικός χαρακτήρας των 
κυρώσεων, η Επιτροπή πρέπει να τις 
δημοσιοποιεί. Επιπλέον, οι οικονομικοί 
φορείς για τους οποίους έχει διαπιστωθεί 
επανειλημμένα ότι έχουν παραβιάσει τον 
παρόντα κανονισμό πρέπει να 
εγγράφονται σε δημόσια, πανενωσιακή 
μαύρη λίστα.

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(34) Η εποπτεία της αγοράς θα πρέπει να 
χρηματοδοτείται τουλάχιστον εν μέρει από 
τα τέλη που χρεώνονται στους 
οικονομικούς φορείς, όταν απαιτούνται 
τέλη από τις αρχές εποπτείας της αγοράς, 
ούτως ώστε να αναλάβουν διορθωτικές 
ενέργειες ή όταν οι εν λόγω αρχές 
οφείλουν να αναλάβουν δράση από μόνες 
τους. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
εξασφαλίζουν ότι τα έσοδα που 
συγκεντρώνονται από τα τέλη που 
χρεώνονται σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό θα διατίθενται για 
δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να θεωρούν τις δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς προτεραιότητα και, 
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κατά συνέπεια, να διαθέτουν επαρκείς πόρους για τις εν λόγω δραστηριότητες.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

είναι αναγκαίο, τις κατευθυντήριες 
γραμμές για την εφαρμογή της εν λόγω 
γενικής μεθοδολογίας σε ειδικές 
κατηγορίες προϊόντων. Οι εξουσίες αυτές 
θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων και 
γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους 
ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης 
των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42α) Ο παρών κανονισμός πρέπει να 
πληροί την αρχή της προφύλαξης, ούτως 
ώστε να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο 
ανθρώπινης υγείας και προστασία των 
καταναλωτών και του περιβάλλοντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προστεθεί ειδική αναφορά στην αρχή της προφύλαξης, ούτως ώστε να τονιστεί η 
βασική του σημασία στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(1) «προϊόν»: ουσία, σκεύασμα ή αγαθό 
που παράγεται μέσω μεταποιητικής 
διεργασίας και δεν είναι τρόφιμο, 
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ζωοτροφή, προϊόν ανθρώπινης 
προέλευσης και προϊόν που προέρχεται 
από φυτό ή ζώο και σχετίζεται άμεσα με 
την μελλοντική αναπαραγωγή του·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της έννοιας «προϊόν».

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) «εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος»: 
κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 
εγκατεστημένο στην Ένωση, που έχει 
λάβει γραπτή εντολή από κατασκευαστή 
να ενεργεί εξ ονόματός του για την 
εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων·

(5) "εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος": 
κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 
εγκατεστημένο στην Ένωση, που έχει 
λάβει γραπτή εντολή από τον
κατασκευαστή να ενεργεί εξ ονόματός του 
για την εκτέλεση συγκεκριμένων 
καθηκόντων σχετικών με τις υποχρεώσεις 
του κατασκευαστή υπό την οικεία 
ενωσιακή νομοθεσία·

Or. en

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) «προϊόν που παρουσιάζει κίνδυνο»: 
προϊόν που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά 
την υγεία και την ασφάλεια των προσώπων 
γενικά, την υγεία και την ασφάλεια στον 
χώρο εργασίας, την προστασία των 
καταναλωτών, το περιβάλλον και τη 
δημόσια ασφάλεια καθώς και άλλες 
εκφάνσεις του δημόσιου συμφέροντος σε 

(13) «προϊόν που παρουσιάζει κίνδυνο»: 
προϊόν που:
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βαθμό που υπερβαίνει αυτό που θεωρείται 
εύλογο και αποδεκτό υπό φυσιολογικές ή 
εύλογα προβλέψιμες συνθήκες χρήσης του 
εν λόγω προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων 
των απαιτήσεων σχετικά με τη διάρκεια 
χρήσης και, κατά περίπτωση, τη θέση σε 
λειτουργία, την εγκατάσταση και τη 
συντήρησή του·

(α) δε συμμορφώνεται με την εφαρμοστέα 
νομοθεσία της Ένωσης, ή
(β) μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την 
υγεία και την ασφάλεια των προσώπων 
γενικά, την υγεία και την ασφάλεια στον 
χώρο εργασίας, την προστασία των 
καταναλωτών, το περιβάλλον και τη 
δημόσια ασφάλεια καθώς και άλλες 
εκφάνσεις του δημόσιου συμφέροντος σε 
βαθμό που υπερβαίνει αυτό που θεωρείται 
εύλογο και αποδεκτό υπό φυσιολογικές ή 
εύλογα προβλέψιμες συνθήκες χρήσης του 
εν λόγω προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων 
των απαιτήσεων σχετικά με τη διάρκεια 
χρήσης και, κατά περίπτωση, τη θέση σε 
λειτουργία, την εγκατάσταση και τη 
συντήρησή του·

Or. en

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, στην παρούσα τροπολογία 
διευκρινίζεται ότι οι απαιτήσεις βάσει του παρόντος κανονισμού δεν πρέπει να περιορίζονται 
μόνο στην ασφάλεια των προϊόντων, αλλά πρέπει να επεκταθούν ώστε να συμπεριλάβουν όλους 
τους υπόλοιπους τεχνικούς τομείς όπου οι εποπτικές αρχές καλούνται να δράσουν. 

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) «προϊόν που παρουσιάζει νέο 
κίνδυνο»: προϊόν που παρουσιάζει νέο 
εξελισσόμενο κίνδυνο ή γνωστό κίνδυνο 
σε νέες ή ασυνήθιστες συνθήκες, ο οποίος 
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μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο, 
όμως δεν μπορεί ακόμη να γίνει πλήρως 
κατανοητός ή να προσδιοριστεί 
ποσοτικά. 

Or. en

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(18) «εναρμονιστική νομοθεσία ή 
νομοθετική πράξη της Ένωσης»: κάθε 
νομοθεσία ή νομοθετική πράξη της 
Ένωσης η οποία εναρμονίζει τους όρους 
εμπορίας των προϊόντων, ορίζοντας τα 
χαρακτηριστικά που απαιτούνται από ένα 
προϊόν, όπως τα επίπεδα ποιότητας, οι 
επιδόσεις, η ασφάλεια ή οι διαστάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων 
που είναι εφαρμοστέες στο προϊόν όσον 
αφορά την ονομασία με την οποία 
πωλείται το προϊόν, την ορολογία, τα 
σύμβολα, τις δοκιμές και τις μεθόδους 
δοκιμής, τη συσκευασία, τη σήμανση και 
τις ετικέτες και τις διαδικασίες 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της έννοιας που ορίζει ότι πρέπει να καλύπτεται η νομοθεσία που αφορά τη 
διάθεση των αγαθών στην αγορά. 

Τροπολογία 20

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

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

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

Or. en

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν ετήσια 
έκθεση στην Επιτροπή για τις 
δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς και 
των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα. Οι 
παρεχόμενες πληροφορίες πρέπει να 
περιλαμβάνουν στατιστικά στοιχεία 
σχετικά με τον αριθμό και τα 
αποτελέσματα των ελέγχων που 
διενεργήθηκαν και θα ανακοινώνονται σε 
όλα τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή θέτει στη 
διάθεση του κοινού περίληψη των
πληροφοριών που της υποβάλλονται, σε 
ηλεκτρονική μορφή και, εφόσον, 
ενδείκνυται, με άλλα μέσα.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να υποβάλλουν ετήσια έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τις 
δραστηριότητές τους. Επιπλέον, πρέπει να τίθενται στη διάθεση του κοινού σημαντικές 
πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις των διαφόρων κρατών μελών.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων συμπεριλαμβάνεται στην παράγραφο 3.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Κάθε κράτος μέλος εκχωρεί στις αρχές 
εποπτείας της αγοράς τις αρμοδιότητες και
τους εμπιστεύεται τους πόρους και τα 
μέσα που είναι αναγκαία για τη σωστή 
εκτέλεση των καθηκόντων τους και 
υποβάλλει σχετική έκθεση στην 
Επιτροπή. Η Επιτροπή αξιολογεί κατά 
πόσο οι εν λόγω αρμοδιότητες και πόροι 
επαρκούν για την ορθή εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων εποπτείας της αγοράς του 
εν λόγω κράτους μέλους στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού και θέτει τα 
αποτελέσματα των αξιολογήσεών της στη 
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διάθεση του κοινού σε ηλεκτρονική 
μορφή και, εφόσον ενδείκνυται με άλλα 
μέσα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η εναρμονισμένη εφαρμογή του παρόντος κανονισμού σε 
ολόκληρη την ΕΕ, πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή το καθήκον να παρακολουθεί στενά την 
εφαρμογή του.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς 
ανταλλάσσουν πληροφορίες, 
συνεργάζονται και συντονίζουν τις 
δραστηριότητές τους, τόσο μεταξύ τους 
όσο και με τις αρχές που είναι αρμόδιες για 
τους ελέγχους των προϊόντων στα 
εξωτερικά σύνορα της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κάθε κράτος μέλος ενημερώνει την 
Επιτροπή σχετικά με τις αρχές εποπτείας 
της αγοράς του και το πεδίο αρμοδιοτήτων 
τους, παρέχοντας τα απαραίτητα στοιχεία 
επικοινωνίας, και η Επιτροπή διαβιβάζει 
τις πληροφορίες αυτές στα άλλα κράτη 

4. Κάθε κράτος μέλος ενημερώνει την 
Επιτροπή σχετικά με τις αρχές εποπτείας 
της αγοράς του και το πεδίο αρμοδιοτήτων 
τους, παρέχοντας τα απαραίτητα στοιχεία 
επικοινωνίας. Η Επιτροπή θέτει τη λίστα 
στη διάθεση του κοινού σε ηλεκτρονική 
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μέλη και δημοσιεύσει τον κατάλογο των 
αρχών εποπτείας της αγοράς.

μορφή και, εφόσον ενδείκνυται με άλλα
μέσα.

Or. en

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Όπου ενδείκνυται, οι αρχές εποπτείας της 
αγοράς πρέπει να ειδοποιούν τους χρήστες 
στην επικράτειά τους μέσα σε εύλογο 
χρονικό διάστημα για προϊόντα που οι εν 

Οι αρχές εποπτείας της αγοράς πρέπει να 
ειδοποιούν τους χρήστες στην επικράτειά 
τους χωρίς καθυστέρηση για προϊόντα 
που οι εν λόγω αρχές έχουν διαπιστώσει 
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λόγω αρχές έχουν διαπιστώσει ότι 
παρουσιάζουν κίνδυνο.

ότι παρουσιάζουν κίνδυνο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να επιτρέπεται στις αρχές εποπτείας της αγοράς καμία καθυστέρηση κατά την 
πληροφόρηση των καταναλωτών σχετικά με προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρχει ειδική αναφορά στην αρχή της προφύλαξης.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) μεριμνούν για τη λήψη διορθωτικών 
μέτρων·

(β) μεριμνούν για τη έγκαιρη λήψη 
διορθωτικών μέτρων·

Or. en

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, η απαίτηση αυτή δεν πρέπει να 
περιορίζεται μόνο στην ασφάλεια των προϊόντων, αλλά πρέπει να επεκταθεί ώστε να 
συμπεριλάβει όλους τους υπόλοιπους τεχνικούς τομείς όπου οι εποπτικές αρχές καλούνται να 
δράσουν. 

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει τομεακά 
προγράμματα και προβαίνει στην ετήσια 
επανεξέτασή και, εάν χρειαστεί, 
επικαιροποίησή τους. Τα προγράμματα 
αυτά καλύπτουν όλους τους τομείς στους 
οποίους οι αρχές διεξάγουν 
δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς.

2. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει τομεακά 
προγράμματα με τα στοιχεία που του 
παρέχουν τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων των 
επαγγελματικών οργανώσεων, των 
βιομηχανικών οργανώσεων και των 
οργανώσεων των καταναλωτών, και
προβαίνει στην ετήσια επανεξέτασή και, 
εάν χρειαστεί, επικαιροποίησή τους Τα 
προγράμματα αυτά καλύπτουν όλους τους 
τομείς στους οποίους οι αρχές διεξάγουν 
δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή αξιολογεί τα γενικά και τα 
τομεακά προγράμματα και, εφόσον 
ενδείκνυται, απευθύνει συστάσεις στα 
κράτη μέλη με βάση την εν λόγω 
αξιολόγηση. Η Επιτροπή θέτει στη 
διάθεση του κοινού τα αποτελέσματα των 
αξιολογήσεών της και, κατά περίπτωση, 
τις συστάσεις που απευθύνει στα κράτη 
μέλη, σε ηλεκτρονική μορφή και, εφόσον, 
ενδείκνυται, με άλλα μέσα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η εναρμονισμένη εφαρμογή του παρόντος κανονισμού σε 
ολόκληρη την ΕΕ, πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή το καθήκον να παρακολουθεί στενά την 
εφαρμογή του και, εφόσον είναι σκόπιμο, να απευθύνει συστάσεις στα κράτη μέλη..

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος, οι 
οικονομικοί φορείς, σύμφωνα με τον 
αντίστοιχο ρόλο τους στην αλυσίδα 
εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων, κατά 
περίπτωση, των οργανισμών αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης, θέτουν στη διάθεση 
των αρχών εποπτείας της αγοράς όλα τα 
έγγραφα και τις πληροφορίες που οι εν 
λόγω αρχές απαιτούν έτσι ώστε να 
διεξαγάγουν τις δραστηριότητές τους, σε 
γλώσσα ευκόλως κατανοητή από αυτές

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υποχρεώσεις των διαφόρων οικονομικών παραγόντων θα έπρεπε να ορίζονται με 
μεγαλύτερη σαφήνεια, σύμφωνα με τους αντίστοιχους ρόλους τους στην αλυσίδα εφοδιασμού.
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Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι κατασκευαστές που είναι 
εγκατεστημένοι εκτός της Ένωσης 
διορίζουν ανεξάρτητο αντιπρόσωπο 
εγκατεστημένο εντός της Ένωσης για τον 
σκοπό της εποπτείας της αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, θα έπρεπε να διευκρινιστεί ότι η 
απαίτηση αυτή δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στην ασφάλεια των προϊόντων, αλλά ότι  
συμπεριλαμβάνει όλους τους υπόλοιπους τεχνικούς τομείς όπου οι εποπτικές αρχές καλούνται 
να δράσουν. 

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι αρχές εποπτείας της αγοράς μπορούν να 
καταστρέφουν ή να αχρηστεύουν με άλλο 
τρόπο προϊόντα που παρουσιάζουν σοβαρό 
κίνδυνο, όταν το κρίνουν αναγκαίο και 
αναλογικό. Το κόστος αυτής της 
ενέργειας επιβαρύνει εξ ολοκλήρου ή εν 
μέρει τον εκάστοτε οικονομικό φορέα.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η πρακτική της χρέωσης τελών θα έπρεπε να ευθυγραμμιστεί στον κανονισμό, ούτως ώστε να 
εξασφαλιστεί η εναρμονισμένη εφαρμογή σε ολόκληρη την ΕΕ. Η θέσπιση υποχρέωσης αντί για 
προαιρετικό μέτρο θα συνέβαλε στη δημιουργία κινήτρων για ανάληψη δράσης από τις αρχές 
εποπτείας της αγοράς και μπορεί επιπλέον να έχει αποτρεπτική επίδραση στους σχετικούς 
οικονομικούς φορείς. 

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση με σκοπό την εξασφάλιση της ασφάλειας δικαίου.

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τα τέλη υπολογίζονται με βάση το 
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πραγματικό κόστος κάθε δραστηριότητας 
εποπτείας της αγοράς και εφαρμόζονται 
στους οικονομικούς φορείς που είναι 
αντικείμενο αυτών των δραστηριοτήτων 
εποπτείας της αγοράς. Αυτά τα τέλη δεν 
υπερβαίνουν το πραγματικό κόστος της 
ασκούμενης δραστηριότητας εποπτείας 
της αγοράς  και μπορούν να αντανακλούν 
εν μέρει ή εξ ολοκλήρου τον χρόνο που 
καταναλώνει το προσωπικό των αρχών 
εποπτείας της αγοράς για τη διενέργεια 
των ελέγχων εποπτείας της αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρακτική της χρέωσης τελών θα έπρεπε να ευθυγραμμιστεί στον κανονισμό, ούτως ώστε να 
εξασφαλιστεί η εναρμονισμένη εφαρμογή σε ολόκληρη την ΕΕ. Η θέσπιση υποχρέωσης αντί για 
προαιρετικό μέτρο θα συνέβαλε στη δημιουργία κινήτρων για ανάληψη δράσης από τις αρχές 
εποπτείας της αγοράς και μπορεί επιπλέον να έχει αποτρεπτική επίδραση στους σχετικούς 
οικονομικούς φορείς. 

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εντός 60 ημερών από την ημερομηνία 
κοινοποίησης από την Επιτροπή προς τα 
κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 20 
παράγραφος 4, των μέτρων που 
λαμβάνονται σύμφωνα με τις παραγράφους 
1 ή 4 του άρθρου 10 από το κράτος μέλος 
της αρχικής κοινοποίησης, ένα κράτος 
μέλος μπορεί να προβάλει αντιρρήσεις στα
μέτρα αυτά, εφόσον αφορούν ένα προϊόν 
που υπόκειται σε εναρμονιστική 
νομοθετική πράξη της Ένωσης. Το κράτος 
μέλος οφείλει να αναφέρει τους λόγους 
των αντιρρήσεών του, να προσδιορίζει 
οποιαδήποτε διαφορά στην εκτίμηση 
σχετικά με τον κίνδυνο που παρουσιάζει το 
προϊόν και να αναφέρει τυχόν ειδικές 
περιστάσεις και πρόσθετες πληροφορίες 

1. Εντός 60 ημερολογιακών ημερών από 
την ημερομηνία κοινοποίησης από την 
Επιτροπή προς τα κράτη μέλη, σύμφωνα 
με το άρθρο 20 παράγραφος 4, των μέτρων 
που λαμβάνονται σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1 ή 4 του άρθρου 10 από το 
κράτος μέλος της αρχικής κοινοποίησης, 
ένα κράτος μέλος μπορεί να προβάλει 
αντιρρήσεις στα μέτρα αυτά, εφόσον 
αφορούν ένα προϊόν που υπόκειται σε 
εναρμονιστική νομοθετική πράξη της 
Ένωσης. Το κράτος μέλος οφείλει να 
αναφέρει τους λόγους των αντιρρήσεών 
του, να προσδιορίζει οποιαδήποτε διαφορά 
στην εκτίμηση σχετικά με τον κίνδυνο που 
παρουσιάζει το προϊόν και να αναφέρει 
τυχόν ειδικές περιστάσεις και πρόσθετες 
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που αφορούν το οικείο προϊόν. πληροφορίες που αφορούν το οικείο 
προϊόν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση με σκοπό την εξασφάλιση της ασφάλειας δικαίου.

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων, να ορίσει γενική μεθοδολογία 
εκτίμησης επικινδυνότητας και, εφόσον 
είναι αναγκαίο, τις κατευθυντήριες 
γραμμές για την εφαρμογή αυτή της 
γενικής μεθοδολογίας σε ειδικές 
κατηγορίες προϊόντων. Οι εκτελεστικές 
αυτές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης στην οποία 
παραπέμπει το άρθρο 32 παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η εναρμονισμένη εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η 
Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να ορίσει το πλαίσιο μιας γενικής μεθοδολογίας εκτίμησης 
επικινδυνότητας.

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τις απαιτήσεις που ορίζονται στην 
εναρμονιστική νομοθεσία της Ένωσης ή 
τις απαιτήσεις σύμφωνα με την 
εναρμονιστική νομοθεσία της Ένωσης οι 
οποίες ισχύουν για το προϊόν και αφορούν 

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

τον πιθανό κίνδυνο που εξετάζεται, 
λαμβανομένων πλήρως υπόψη των 
εκθέσεων δοκιμών, επιθεώρησης και 
βαθμονόμησης ή των πιστοποιητικών που 
βεβαιώνουν τη συμμόρφωση και έχουν 
εκδοθεί από οργανισμό αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, διαπιστευμένο σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008·

Or. en

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα προϊόν του οποίου η θέση σε 1. Ένα προϊόν του οποίου η θέση σε 
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ελεύθερη κυκλοφορία έχει ανασταλεί από 
τις αρχές που είναι αρμόδιες για τους 
ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα σύμφωνα 
με το άρθρο 14 τίθεται σε ελεύθερη 
κυκλοφορία εάν, σε τρεις εργάσιμες 
ημέρες από την αναστολή της θέσης σε 
ελεύθερη κυκλοφορία, οι αρχές εποπτείας 
της αγοράς δεν ζητήσουν από τις αρχές 
που είναι αρμόδιες για τους ελέγχους στα 
εξωτερικά σύνορα να συνεχιστεί η 
αναστολή ή τις ενημερώσουν ότι το προϊόν 
δεν παρουσιάζει κίνδυνο, με την 
προϋπόθεση ότι πληρούνται όλες οι άλλες 
απαιτήσεις και διατυπώσεις που αφορούν 
την εν λόγω θέση σε ελεύθερη 
κυκλοφορία.

ελεύθερη κυκλοφορία έχει ανασταλεί από 
τις αρχές που είναι αρμόδιες για τους 
ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα σύμφωνα 
με το άρθρο 14 τίθεται σε ελεύθερη 
κυκλοφορία εάν, σε τρεις εργάσιμες 
ημέρες από την κοινοποίηση της
αναστολής της θέσης σε ελεύθερη 
κυκλοφορία, οι αρχές εποπτείας της 
αγοράς δεν ζητήσουν από τις αρχές που 
είναι αρμόδιες για τους ελέγχους στα 
εξωτερικά σύνορα να συνεχιστεί η 
αναστολή ή τις ενημερώσουν ότι το προϊόν 
δεν παρουσιάζει κίνδυνο, με την 
προϋπόθεση ότι πληρούνται όλες οι άλλες 
απαιτήσεις και διατυπώσεις που αφορούν 
την εν λόγω θέση σε ελεύθερη 
κυκλοφορία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 14, παράγραφος 4 του προτεινόμενου κανονισμού προβλέπει ότι οι αρχές που είναι 
υπεύθυνες για τους ελέγχους των εξωτερικών συνόρων κοινοποιούν αμέσως στις αρχές 
εποπτείας της αγοράς οποιαδήποτε αναστολή. Είναι, ως εκ τούτου, σκόπιμο το διάστημα των 
τριών εργάσιμων ημερών που αναφέρεται στο άρθρο 15, παράγραφος 1 να αρχίζει με την 
κοινοποίηση της αναστολής. 

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της 
εναρμονιστικής νομοθεσίας της Ένωσης 
που ισχύουν για το προϊόν κατά τη θέση 
του σε ελεύθερη κυκλοφορία και αφορούν 
τον πιθανό κίνδυνο υπό εξέταση, 
λαμβανομένων πλήρως υπόψη των 
εκθέσεων δοκιμών, επιθεωρήσεων και 
βαθμονόμησης ή των πιστοποιητικών που 
βεβαιώνουν τη συμμόρφωση και έχουν 
εκδοθεί από οργανισμό αξιολόγησης, 
διαπιστευμένο σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008, της 
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Ωστόσο, αυτό δεν εμποδίζει τις εν λόγω 
αρχές να δίνουν οδηγίες στις αρχές που 
είναι αρμόδιες για τους ελέγχους στα 
εξωτερικά σύνορα να μην θέτουν το 
προϊόν σε ελεύθερη κυκλοφορία όταν 
υπάρχουν στοιχεία ότι, παρά τη 
συμμόρφωσή του, στην πραγματικότητα το 
προϊόν παρουσιάζει κίνδυνο.

συμμόρφωσης, αποτελεί τεκμήριο από την 
πλευρά των αρχών εποπτείας της αγοράς 
ότι το προϊόν δεν παρουσιάζει κίνδυνο.
Ωστόσο, αυτό δεν εμποδίζει τις εν λόγω 
αρχές να δίνουν οδηγίες στις αρχές που 
είναι αρμόδιες για τους ελέγχους στα 
εξωτερικά σύνορα να μην θέτουν το 
προϊόν σε ελεύθερη κυκλοφορία όταν 
υπάρχουν στοιχεία ότι, παρά τη 
συμμόρφωσή του, στην πραγματικότητα το 
προϊόν παρουσιάζει κίνδυνο.

Or. en

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

6. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς 
επιβάλλουν τέλη στο πρόσωπο που
δηλώνει το προϊόν για θέση σε ελεύθερη 
κυκλοφορία που καλύπτουν εξ ολοκλήρου 
ή εν μέρει το κόστος των δραστηριοτήτων 
τους, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών 
που διενεργούνται για την εκτίμηση 
επικινδυνότητας, όταν λαμβάνουν μέτρα 
σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Τα τέλη υπολογίζονται με βάση το 
πραγματικό κόστος κάθε δραστηριότητας 
εποπτείας της αγοράς και εφαρμόζονται 
στο πρόσωπο που δηλώνει το προϊόν για 
θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία και είναι 
αντικείμενο αυτών των δραστηριοτήτων 
εποπτείας της αγοράς. Αυτά τα τέλη δεν 
υπερβαίνουν το πραγματικό κόστος της 
ασκούμενης δραστηριότητας εποπτείας 
της αγοράς  και μπορούν να αντανακλούν 
εν μέρει ή εξ ολοκλήρου τον χρόνο που 
καταναλώνει το προσωπικό των αρχών 
εποπτείας της αγοράς για τη διενέργεια 
των ελέγχων εποπτείας της αγοράς.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρακτική της χρέωσης τελών θα έπρεπε να ευθυγραμμιστεί στον κανονισμό, ούτως ώστε να 
εξασφαλιστεί η εναρμονισμένη εφαρμογή σε ολόκληρη την ΕΕ.

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εντός 60 ημερών από την ημερομηνία 
κοινοποίησης από την Επιτροπή στα κράτη 
μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 20 
παράγραφος 4, τυχόν απόρριψης της θέσης 
σε ελεύθερη κυκλοφορία ενός προϊόντος 
από το κράτος μέλος που υπέβαλε την 
αρχική κοινοποίηση, ένα κράτος μέλος 
δύναται να διατυπώσει αντιρρήσεις για την 
εν λόγω απόρριψη αν αυτή αφορά προϊόν 
που υπόκειται στην εναρμονιστική 
νομοθεσία της Ένωσης. Το κράτος μέλος 
οφείλει να αναφέρει τους λόγους των 
αντιρρήσεών του, να προσδιορίζει 
οποιαδήποτε διαφορά στην εκτίμηση 
σχετικά με τον κίνδυνο που παρουσιάζει το 
προϊόν και να αναφέρει τυχόν ειδικές 
περιστάσεις και πρόσθετες πληροφορίες 
που αφορούν το οικείο προϊόν.

1. Εντός 60 ημερολογιακών ημερών από 
την ημερομηνία κοινοποίησης από την 
Επιτροπή στα κράτη μέλη, σύμφωνα με το 
άρθρο 20 παράγραφος 4, τυχόν απόρριψης 
της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία ενός 
προϊόντος από το κράτος μέλος που 
υπέβαλε την αρχική κοινοποίηση, ένα 
κράτος μέλος δύναται να διατυπώσει 
αντιρρήσεις για την εν λόγω απόρριψη αν 
αυτή αφορά προϊόν που υπόκειται στην 
εναρμονιστική νομοθεσία της Ένωσης. Το 
κράτος μέλος οφείλει να αναφέρει τους 
λόγους των αντιρρήσεών του, να 
προσδιορίζει οποιαδήποτε διαφορά στην 
εκτίμηση σχετικά με τον κίνδυνο που 
παρουσιάζει το προϊόν και να αναφέρει 
τυχόν ειδικές περιστάσεις και πρόσθετες 
πληροφορίες που αφορούν το οικείο 
προϊόν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση με σκοπό την εξασφάλιση της ασφάλειας δικαίου.

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στις 
περιπτώσεις που το σημείο επαφής 
RAPEX έχει λόγους να πιστεύει ότι οι 
επιπτώσεις του κινδύνου που παρουσιάζει 
ένα προϊόν δεν υπερβαίνουν τα όρια της 
επικράτειας του κράτους μέλους του.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι τα προϊόντα διακινούνται ελεύθερα στο εσωτερικό της Ενιαίας Αγοράς, η 
παρέκκλιση αυτή θα έπρεπε να διαγραφεί ως περιττή.

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) τον εντοπισμό των κινδύνων και των 
χαρακτηριστικών τους·

Or. en

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν κρίνεται αναγκαίο ή σκόπιμο, το 
ICSMS μπορεί επίσης να καταστεί
διαθέσιμο για χρήση από τις αρχές που 
είναι αρμόδιες για τους ελέγχους στα 
εξωτερικά σύνορα.

Όταν κρίνεται αναγκαίο ή σκόπιμο, το 
ICSMS καθίσταται επίσης διαθέσιμο για 
χρήση από τις αρχές που είναι αρμόδιες για 
τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών θα ενθαρρύνει να θα ενισχύσει τη συνεργασία με τις 
αρχές που είναι αρμόδιες για τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα.

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς 
αναγνωρίζουν την ισχύ και χρησιμοποιούν 
εκθέσεις δοκιμών που συντάσσονται από ή 
για τους ομολόγους τους σε άλλα κράτη 
μέλη και εγγράφηκαν στο ICSMS.

3. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς 
αναγνωρίζουν την ισχύ και χρησιμοποιούν 
εκθέσεις δοκιμών, επιθεωρήσεων ή 
βαθμονόμησης που συντάσσονται από ή 
για τους ομολόγους τους σε άλλα κράτη 
μέλη και εγγράφηκαν στο ICSMS.

Or. en

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη μπορούν 
να ανταλλάσσουν εμπιστευτικές 
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των 
πληροφοριών που ανταλλάσσονται μέσω 
του RAPEX, με ρυθμιστικές αρχές τρίτων
χωρών ή διεθνείς οργανισμούς με τους 
οποίους η Επιτροπή και το κράτος μέλος ή 
η ομάδα των κρατών μελών έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες 
εμπιστευτικότητας που βασίζονται στην 
αμοιβαιότητα.

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη μπορούν να 
ανταλλάσσουν εμπιστευτικές πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 
που ανταλλάσσονται μέσω του RAPEX, με 
ρυθμιστικές αρχές υποψηφίων χωρών, 
τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς με 
τους οποίους η Επιτροπή και το κράτος 
μέλος ή η ομάδα των κρατών μελών έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες 
εμπιστευτικότητας που βασίζονται στην 
αμοιβαιότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι η ευθυγράμμιση με το άρθρο 19, παράγραφος 4.
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Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Υπάρχει αποτελεσματική συνεργασία 
και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 
αρχών εποπτείας της αγοράς των κρατών 
μελών, μεταξύ των διαφόρων αρχών σε 
κάθε κράτους μέλους και μεταξύ των 
αρχών εποπτείας της αγοράς και της 
Επιτροπής και των σχετικών οργανισμών 
της Ένωσης όσον αφορά τα προγράμματα 
εποπτείας της αγοράς και όλα τα θέματα 
που αφορούν τα προϊόντα τα οποία 
παρουσιάζουν κίνδυνο.

1. Υπάρχει αποτελεσματική συνεργασία 
και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 
αρχών εποπτείας της αγοράς των κρατών 
μελών, μεταξύ των διαφόρων αρχών εντός
και μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ 
των αρχών εποπτείας της αγοράς και της 
Επιτροπής και των σχετικών οργανισμών 
της Ένωσης όσον αφορά τα προγράμματα 
εποπτείας της αγοράς και όλα τα θέματα 
που αφορούν τα προϊόντα τα οποία 
παρουσιάζουν κίνδυνο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων αρχών θα έπρεπε να είναι 
εγγυημένη όχι μόνο εντός ενός μεμονωμένου κράτους μέλους αλλά και μεταξύ όλων των 
κρατών μελών, δεδομένου ότι τούτο θα συνέβαλε στην ενισχυμένη συνεργασία και στον 
συντονισμό μεταξύ των αρμόδιων αρχών.

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το EMSF μπορεί να καλέσει 
εμπειρογνώμονες και άλλα τρίτα μέρη να 
συμμετάσχουν σε συνεδριάσεις ή να 
υποβάλουν γραπτές εισηγήσεις.

5. Το EMSF μπορεί να καλέσει 
εμπειρογνώμονες και άλλα τρίτα μέρη να 
συμμετάσχουν σε συνεδριάσεις ή να 
υποβάλουν γραπτές εισηγήσεις σε τακτική 
και συνεχή βάση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενίσχυση της συνεργασίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη καλύπτει ένα βασικό κενό τεχνικής 
πραγματογνωσίας, ιδίως με τις περίπλοκες τεχνολογίες, το οποίο αντιμετωπίζουν οι αρχές 
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εποπτείας της αγοράς.

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Το EMSF μπορεί να συγκροτεί μόνιμες 
ή προσωρινές υποομάδες που 
περιλαμβάνουν τις ομάδες διοικητικής 
συνεργασίας για την εποπτεία της αγοράς, 
η οποία έχει συσταθεί για την εφαρμογή 
της εναρμονιστικής νομοθεσίας της 
Ένωσης. Οι οργανώσεις που εκπροσωπούν 
τα συμφέροντα της βιομηχανίας, τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους 
καταναλωτές, εργαστήρια και τους φορείς 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης σε 
ενωσιακό επίπεδο μπορούν να κληθούν να
συμμετάσχουν στις εν λόγω υποομάδες ως 
παρατηρητές.

6. Το EMSF μπορεί να συγκροτεί μόνιμες 
ή προσωρινές υποομάδες που 
περιλαμβάνουν τις ομάδες διοικητικής 
συνεργασίας για την εποπτεία της αγοράς, 
η οποία έχει συσταθεί για την εφαρμογή 
της εναρμονιστικής νομοθεσίας της 
Ένωσης. Οι οργανώσεις που εκπροσωπούν 
τα συμφέροντα της βιομηχανίας, τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους 
καταναλωτές, εργαστήρια και τους φορείς 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης σε 
ενωσιακό επίπεδο καλούνται να 
συμμετάσχουν στις εν λόγω υποομάδες ως 
παρατηρητές σε τακτική και συνεχή βάση.

Or. en

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – στοιχείο ιβ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιβ α) να οργανώνει ειδικές και τακτικές 
δράσεις εποπτείας της αγοράς με 
αντικείμενο προϊόντα που διανέμονται 
στο διαδίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με τις 
διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
765/2008. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα προτεινόμενα εργαστήρια αναφοράς της ΕΕ θα έπρεπε να είναι διαπιστευμένα σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι θα αντιμετωπίζονται με 
τον ίδιο τρόπο με τους λοιπούς διαπιστευμένους φορείς αξιολόγησης της συμμόρφωσης.

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) συμβολή στην επίλυση των διαφορών 
μεταξύ των αρχών των κρατών μελών, των 
οικονομικών φορέων και των φορέων 
αξιολόγησης πιστότητας·

(β) διευθέτηση οποιωνδήποτε διαφορών
προκύπτουν από αποκλίνουσες εκτιμήσεις 
επικινδυνότητας μεταξύ των αρχών
εποπτείας της αγοράς των διαφόρων
κρατών μελών, των οικονομικών φορέων 
και των φορέων αξιολόγησης πιστότητας·

Or. en

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες
σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται 
σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων 
του παρόντος κανονισμού που επιβάλλουν 
υποχρεώσεις στους οικονομικούς φορείς 
και σε περίπτωση παράβασης των 
διατάξεων της εναρμονιστικής νομοθεσίας 
της Ένωσης για τα προϊόντα που 

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες
που ορίζουν κατάλληλες κυρώσεις που 
επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης 
των διατάξεων του παρόντος κανονισμού 
που επιβάλλουν υποχρεώσεις στους 
οικονομικούς φορείς και σε περίπτωση 
παράβασης των διατάξεων της 
εναρμονιστικής νομοθεσίας της Ένωσης 
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καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό 
οι οποίες επιβάλλουν υποχρεώσεις στους 
οικονομικούς φορείς, εφόσον η εν λόγω 
νομοθεσία δεν προβλέπει την επιβολή 
κυρώσεων, και λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι 
εφαρμόζονται οι διατάξεις αυτές. Οι εν 
λόγω κυρώσεις πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν 
τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή έως 
τις [ημερομηνία - 3 μήνες πριν από την 
ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού] και κοινοποιούν αμέσως στην 
Επιτροπή κάθε μεταγενέστερη 
τροποποίηση που τις επηρεάζει.

για τα προϊόντα που καλύπτονται από τον 
παρόντα κανονισμό οι οποίες επιβάλλουν 
υποχρεώσεις στους οικονομικούς φορείς, 
εφόσον η εν λόγω νομοθεσία δεν 
προβλέπει την επιβολή κυρώσεων, και 
λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να 
εξασφαλιστεί ότι εφαρμόζονται οι 
διατάξεις αυτές. Τα κράτη μέλη 
κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις στην 
Επιτροπή έως τις ...* και της κοινοποιούν 
αμέσως κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση 
που τις επηρεάζει.

____________
* ΕΕ: να προστεθεί η ημερομηνία: 3 
μήνες πριν από την ημερομηνία 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κυρώσεις που προβλέπονται είναι 
ουσιαστικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές και περιλαμβάνουν, μεταξύ 
άλλων, διοικητικές κυρώσεις για τον 
εκάστοτε οικονομικό φορές της τάξης του 
10% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου 
κύκλου εργασιών του κατά το 
προηγούμενο οικονομικό έτος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να θεσπιστούν σε ολόκληρη την ΕΕ αποτρεπτικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων 
υψηλών προστίμων, για τους οικονομικούς φορείς που εισάγουν σκόπιμα επικίνδυνα ή μη 
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συμμορφούμενα προϊόντα στην ενιαία αγορά.

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κυρώσεις που αναφέρονται στο πρώτο
εδάφιο λαμβάνουν υπόψη το μέγεθος των 
επιχειρήσεων και ιδίως την κατάσταση των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι κυρώσεις 
μπορούν να αυξηθούν αν ο αντίστοιχος 
οικονομικός φορέας έχει διαπράξει στο 
παρελθόν παρόμοια παράβαση και είναι 
δυνατόν να συμπεριληφθούν ποινικές 
κυρώσεις για σοβαρές παραβάσεις.

Οι κυρώσεις που αναφέρονται στο δεύτερο
εδάφιο λαμβάνουν υπόψη τη σοβαρότητα 
και τη διάρκεια της παράβασης καθώς 
και το μέγεθος των επιχειρήσεων και ιδίως 
την κατάσταση των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων. Επιπλέον, κατά την 
επιβολή κυρώσεων συνεκτιμάται κατά 
πόσο ο αντίστοιχος οικονομικός φορέας 
έχει διαπράξει στο παρελθόν παρόμοια 
παράβαση.  Οι κυρώσεις μπορεί να 
περιλαμβάνουν ποινικές κυρώσεις για 
σοβαρές παραβάσεις.

Or. en

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 
Επιτροπή σχετικά με τις κυρώσεις που 
επιβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού και η Επιτροπή θέτει τις εν 
λόγω πληροφορίες στη διάθεση του 
κοινού σε ηλεκτρονική μορφή και, εφόσον 
ενδείκνυται, με άλλα μέσα, χωρίς περιττή 
καθυστέρηση.  Εάν η εν λόγω δημοσίευση 
ενδέχεται να προξενήσει δυσανάλογη 
ζημία στα εμπλεκόμενα μέρη, οι 
κυρώσεις δημοσιεύονται ανώνυμα.
Η Επιτροπή συλλέγει, επικαιροποιεί και 
δημοσιεύει μαύρη λίστα των οικονομικών 
φορέων για τους οποίους έχει διαπιστωθεί 
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επανειλημμένα ότι έχουν παραβιάσει τον 
παρόντα κανονισμό. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δημοσίευση των κυρώσεων θα ενισχύσει τον αποτρεπτικό αντίκτυπό τους. Επιπλέον, θα 
έπρεπε να καταρτισθεί δημόσια, πανενωσιακή μαύρη λίστα που να περιέχει τους φορείς που 
έχουν επανειλημμένα παραβιάσει τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το αργότερο [πέντε] έτη μετά την 
ημερομηνία εφαρμογής, η Επιτροπή 
αξιολογεί την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού και διαβιβάζει έκθεση 
αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο. Η έκθεση αξιολογεί 
κατά πόσον ο παρών κανονισμός πέτυχε 
τους στόχους του, ιδίως όσον αφορά την 
εξασφάλιση πιο αποτελεσματικής και 
αποδοτικής επιβολής των κανόνων 
ασφάλειας των προϊόντων και της 
εναρμονιστικής νομοθεσία της Ένωσης, τη 
βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των 
αρχών εποπτείας της αγοράς, την ενίσχυση 
των ελέγχων των προϊόντων που 
εισέρχονται στην Ένωση και την καλύτερη 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας 
των προσώπων γενικά, της υγείας και της 
ασφάλειας στον χώρο εργασίας, την 
προστασία των καταναλωτών και του 
περιβάλλοντος, της δημόσιας ασφάλειας 
και άλλων δημόσιων συμφερόντων, 
λαμβάνει δε υπόψη τον αντίκτυπό του 
κανονισμού στις επιχειρήσεις και ιδίως τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Το αργότερο [πέντε] έτη μετά την 
ημερομηνία εφαρμογής, η Επιτροπή 
αξιολογεί την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού και διαβιβάζει έκθεση 
αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο. Η έκθεση αξιολογεί 
κατά πόσον ο παρών κανονισμός πέτυχε 
τους στόχους του, ιδίως όσον αφορά την 
εξασφάλιση πιο αποτελεσματικής και 
αποδοτικής επιβολής των κανόνων 
ασφάλειας των προϊόντων και της 
εναρμονιστικής νομοθεσία της Ένωσης, τη 
βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των 
αρχών εποπτείας της αγοράς, την ενίσχυση 
των ελέγχων των προϊόντων που 
εισέρχονται στην Ένωση και την καλύτερη 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας 
των προσώπων γενικά, της υγείας και της 
ασφάλειας στον χώρο εργασίας, την 
προστασία των καταναλωτών και του 
περιβάλλοντος, της ενεργειακής 
αποδοτικότητας, της δημόσιας ασφάλειας 
και άλλων δημόσιων συμφερόντων, 
λαμβάνει δε υπόψη τον αντίκτυπό του 
κανονισμού στις επιχειρήσεις και ιδίως τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επιπλέον, η εν 
λόγω έκθεση διερευνά νέες και 
καινοτόμες λύσεις με βάση την αγορά που 
θα μπορούσαν να συμπληρώσουν 
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ουσιαστικά τις δράσεις εποπτείας της 
αγοράς που εκτελούν οι αρχές εποπτείας 
της αγοράς και περιλαμβάνει, χωρίς όμως 
να περιορίζεται σε αυτό, διερεύνηση της 
δυνατότητας υποχρεωτικών συστημάτων 
ελέγχου από τρίτους.

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων είναι ένας από τους τέσσερις πυλώνες της 
ενιαίας αγοράς της ΕΕ. Ο πυλώνας αυτός και η ορθή λειτουργία της ενιαίας αγοράς 
εξαρτώνται αποκλειστικά από την εμπιστοσύνη των καταναλωτών: Οι ευρωπαίοι 
καταναλωτές πρέπει να είναι σίγουροι ότι - ανεξάρτητα από τον τόπο κατασκευής του 
προϊόντος και από το κράτος μέλος όπου ενδέχεται να το αγοράσουν - τα προϊόντα που 
χρησιμοποιούν είναι τόσο ασφαλή όσο και συμμορφούμενα. Η αποτελεσματική και ποιοτική 
εποπτεία της αγοράς πρέπει να αποτελεί την έσχατη εγγύηση γι αυτό. Πρέπει να εξασφαλίζει 
ότι τα προϊόντα δεν παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των καταναλωτών 
και των προσώπων στον χώρο εργασίας και επιπλέον να εγγυάται τη συμμόρφωση των 
προϊόντων με την εφαρμοστέα νομοθεσία της Ένωσης, όπως τους κανόνες που διέπουν 
λεπτομερώς την ενεργειακή απόδοση, τα επίπεδα θορύβου ή τα όρια εκπομπών. 

Ωστόσο, είναι όλο και πιο προφανές ότι η εποπτεία της αγοράς των κρατών μελών δεν αρκεί 
για να αντιμετωπισθεί η πρόκληση που συνιστούν οι αυξανόμενες εισαγωγές της ΕΕ και ο 
αυξανόμενος αριθμός των προϊόντων που κυκλοφορούν στην εσωτερική αγορά. Σύμφωνα με 
την Επιτροπή, μόνο το 0,3% περίπου όλων των προϊόντων που εισάγονται ή διατίθενται στην 
αγορά της ΕΕ ελέγχονται από τις αρχές. Ταυτόχρονα, οι αρχές εποπτείας της αγοράς 
καλούνται να απαντήσουν σε νέες αναδυόμενες προκλήσεις, όπως το αναπτυσσόμενο 
ηλεκτρονικό εμπόριο. 

Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί λόγω μιας περίπλοκης νομικής διάρθρωσης, γεγονός που 
επίσης τονίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 8ης Μαρτίου 2011 
σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων και την 
εποπτεία της αγοράς1: Στο ψήφισμα αυτό αναφέρεται ότι «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». Επί του παρόντος, υπάρχει 
έλλειψη συνέπειας μεταξύ, των απαιτήσεων ασφάλειας των προϊόντων της ΕΕ για τα 
εναρμονισμένα προϊόντα, αφενός και των απαιτήσεων για τα μη εναρμονισμένα προϊόντα, 
αφετέρου καθώς και μεταξύ των προϊόντων που προορίζονται για κατανάλωση και των 
προϊόντων που προορίζονται για επαγγελματική χρήση. Μία περαιτέρω πηγή ασάφειας 
συνιστά η έλλειψη ειδικών σημείων αναφοράς για τα μη εναρμονισμένα καταναλωτικά 
προϊόντα και η περίπλοκη κατάσταση που έχει προκληθεί λόγω των διαφόρων «στρωμάτων» 
ρυθμίσεων της ΕΕ για την ασφάλεια των προϊόντων.

Για τον λόγο αυτόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε στο προαναφερόμενο ψήφισμά του
να θεσπίσει η Επιτροπή κοινό πλαίσιο εποπτείας της αγοράς που να αφορά όλα τα προϊόντα 
που κυκλοφορούν στην εσωτερική αγορά, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων που 
εισάγονται στην ΕΕ. Η ανά χείρας πρόταση είναι απόρροια αυτού του αιτήματος. Η πρόταση 
αποτελεί τμήμα μιας ευρύτερης δέσμης για την ασφάλεια των προϊόντων, η οποία, 
επιπροσθέτως προς την εποπτεία της αγοράς, συμπεριλαμβάνει πρόταση για γενικό 
κανονισμό για την ασφάλεια των προϊόντων καθώς και ανακοίνωση στην οποία ορίζεται 

                                               
1 2010/2085(INI)
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πολυετές σχέδιο για την εποπτεία της αγοράς.

Σε γενικές γραμμές, η εισηγήτρια υποστηρίζει σε μεγάλο βαθμό την πρόταση της Επιτροπής 
και τους στόχους που επιδιώκονται με αυτήν. Ωστόσο, υπάρχει μια σειρά ζητημάτων, στα 
οποία η εισηγήτρια επιθυμεί να ενισχύσει την πρόταση και να τονίσει επίσης ορισμένα από τα 
βασικά στοιχεία της.

Ασφάλεια και ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των φορέων της αγοράς

Η εισηγήτρια εκφράζει επιδοκιμασία για το γεγονός ότι η εποπτεία της αγοράς, όπως ορίζεται 
στον παρόντα κανονισμό θα έπρεπε να περιφρουρεί την υγεία και την ασφάλεια, αλλά και, 
γενικότερα, την επιβολή της νομοθεσίας της Ένωσης που επιδιώκει την προστασία άλλων 
δημόσιων συμφερόντων, όπως το περιβάλλον ή την ενεργειακή αποδοτικότητα. Οι έντιμοι 
παράγοντες της αγοράς καταβάλλουν σημαντική προσπάθεια και αφιερώνουν σημαντικά 
ποσά πόρων στην εξασφάλιση της συμμόρφωσής τους με διάφορες απαιτήσεις της Ένωσης 
που αφορούν την ασφάλεια, το περιβάλλον και άλλα ζητήματα· ο ρόλος της εποπτείας της 
αγοράς είναι να εξασφαλιστεί ότι οι φορείς που δεν τηρούν τους κανόνες δεν θα αποκτούν 
πλεονεκτική θέση στην αγορά έναντι φορέων που συμμορφώνονται. Είναι δουλειά των αρχών 
εποπτείας της αγοράς να εξασφαλίζουν ότι τα επισφαλή ή από άλλη άποψη επιβλαβή 
προϊόντα καθώς και τα μη συμμορφούμενα προϊόντα θα εντοπίζονται, δεν θα διατίθενται 
στην αγορά και θα αποσύρονται από αυτήν. Τούτο είναι προς το συμφέρον των καταναλωτών 
και των αξιόπιστων κατασκευαστών, εισαγωγέων και διανομέων, 

Η εισηγήτρια στις διάφορες τροποποιήσεις της, επιθυμεί να διευκρινίσει ότι η εποπτεία της 
αγοράς καλύπτει όλες τις διαφορετικές πτυχές που περιγράφονται στον παρόντα κανονισμό.

Δεδομένου ότι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις είναι οι περιορισμένοι πόροι που τα 
κράτη μέλη μπορούν να διαθέσουν για την εποπτεία της αγοράς, ιδίως ενόψει της αύξησης 
του όγκου των εμπορικών συναλλαγών, η εισηγήτρια προτείνει να διερευνήσει η Επιτροπή, 
στο  πλαίσιο της αναζήτησης μακροπρόθεσμων λύσεων, νέες, καινοτόμες λύσεις με βάση την 
αγορά που θα συμπλήρωναν τις δράσεις εποπτείας της αγοράς που επί του παρόντος εκτελούν 
αποκλειστικά και μόνο οι αρχές. Η εισηγήτρια επισημαίνει τον έλεγχο από τρίτους τόσο των 
συστημάτων ελέγχου της ποιότητας των οικονομικών φορέων όσο και των τελικών 
προϊόντων ως μία από αυτές τις πιθανές λύσεις. Η Επιτροπή θα έπρεπε να συμπεριλάβει 
αυτές τις διαβουλεύσεις στην έκθεση αξιολόγησης που προβλέπεται να καταρτίσει σύμφωνα 
με το άρθρο 33.

Στενότερη, ισχυρότερη και περισσότερο εύρυθμη συνεργασία μεταξύ των αρχών 
εποπτείας των κρατών μελών

Επί του παρόντος, ένα από τα προβλήματα οφείλεται στην ανεπάρκεια που χαρακτηρίζει τον 
συντονισμό, τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών εποπτείας 
της ασφάλειας των προϊόντων των διαφόρων κρατών μελών. Η πρόταση της Επιτροπής 
επιδιώκει να εξαλείψει αυτό το πρόβλημα μέσω διατάξεων που αποσκοπούν στην ενίσχυση 
της ανταλλαγής πληροφοριών και της κατανομής εργασίας καθώς και της αμοιβαίας 
υποστήριξης μεταξύ των αρχών των διαφόρων κρατών μελών καθώς και με τις αρμόδιες 
αρχές τρίτων χωρών.
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Η ανταλλαγή πληροφοριών βασίζεται κυρίως σε δύο πυλώνες: στο ήδη καθιερωμένο 
σύστημα ταχείας ειδοποίησης (RAPEX) και στο σύστημα πληροφόρησης και επικοινωνίας 
για την εποπτεία της αγοράς (ICSMS) για την ανταλλαγή πληροφοριών γενικότερου 
χαρακτήρα. Η ανταλλαγή μέσω του ICSMS επιτρέπει στις αρχές εποπτείας της αγοράς να 
επωφελούνται σε αμοιβαία βάση από τις εμπειρίες και το έργο τους και να εξοικονομούν τους 
πενιχρούς πόρους, δεδομένου ότι δεν πρέπει, για παράδειγμα, να επαναλαμβάνουν τις δοκιμές 
και τις αξιολογήσεις που έχουν ήδη διενεργηθεί σε ορισμένα άλλα κράτη μέλη. Η εισηγήτρια 
φρονεί ότι οι προτάσεις αυτές αξίζουν πλήρη υποστήριξη και προτείνει απλώς να 
διευκρινιστεί η διατύπωση ορισμένων σημείων των σχετικών άρθρων.

Μία από τις βασικές διατάξεις σχετικά με τη βελτίωση της συνεργασίας και της ανταλλαγής 
πληροφοριών είναι η σύσταση ευρωπαϊκού φόρουμ εποπτείας της αγοράς. Το φόρουμ θα 
έπρεπε να χρησιμεύσει ως πλατφόρμα συνεργασίας όχι μόνο μεταξύ των αρχών αλλά και 
μεταξύ των αρχών και των οικονομικών φορέων καθώς και άλλων ενδιαφερομένων μερών, 
όπως ομάδων καταναλωτών. Η εισηγήτρια επιθυμεί να τονίσει τη σημασία της συνεχούς και 
διαρθρωμένης συνεργασίας υπό την αιγίδα αυτού του φόρουμ που πρόκειται να συσταθεί στο 
μέλλον και επιθυμεί, επίσης, περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου του στο μέλλον, προτείνοντας να 
εξετασθεί το ενδεχόμενο να εκχωρηθεί στο φόρουμ - στο πλαίσιο της επόμενης αναθεώρησης 
του κανονισμού - η αρμοδιότητα διατύπωσης δεσμευτικών συστάσεων όταν το φόρουμ 
συμφωνεί ότι οι συστάσεις αυτές είναι αναγκαίες για την περαιτέρω βελτίωση και ενίσχυση 
των πρακτικών εποπτείας της αγοράς στα κράτη μέλη και ιδίως στα εξωτερικά σύνορα της 
ΕΕ. 

Επιπλέον, θα έπρεπε να ενισχυθεί ο ρόλος των διαφόρων ενδιαφερομένων μερών στο φόρουμ 
και να εξασφαλιστεί η τακτική τους συμμετοχή. Τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να 
παράσχουν πολύτιμες ενδοσκοπήσεις, δεδομένου ότι έχουν στην κατοχή του πολλές 
πληροφορίες της αγοράς και να συμβάλουν στον προσδιορισμό ειδικών προβληματικών 
τομέων και πιθανών λύσεων.

Αποτρεπτικές κυρώσεις

Στο ψήφισμά του του 2011, το Κοινοβούλιο τόνισε επίσης τη σημασία των αποτρεπτικών 
κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένων των υψηλών προστίμων, για τους οικονομικούς φορείς 
που εισάγουν στην ενιαία αγορά επικίνδυνα ή μη συμμορφούμενα προϊόντα. 

Πρέπει να εξασφαλιστεί η ύπαρξη δίκαιων και ίσων όρων ανταγωνισμού για τους 
οικονομικούς φορείς· όσοι τηρούν του κανόνες δεν επιτρέπεται να τιμωρούνται λόγω της 
ανικανότητας του συστήματος να τιμωρεί όσους τους παραβιάζουν σκόπιμα. Επιπλέον, το 
σύστημα είναι πάντα μόνο τόσο ισχυρό όσο ο πιο αδύναμος κρίκος του και το καθεστώς θα 
μπορούσε να επωφεληθεί από μεγαλύτερη εναρμόνιση σε αυτόν τον τομέα. 

Κατά συνέπεια, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η νομοθεσία θα έχει πραγματικά 
αποτρεπτική επίδραση σε ολόκληρη την ΕΕ, η εισηγήτρια προτείνει να θεσπιστούν 
εναρμονισμένες διοικητικές κυρώσεις σε ολόκληρη την ΕΕ. Προκειμένου να ενισχυθεί ο 
αποτρεπτικός αντίκτυπος που επιδιώκεται με τις κυρώσεις, οι κυρώσεις που επιβάλλονται στο 
πλαίσιο του κανονισμού θα έπρεπε επίσης να δημοσιοποιηθούν. Επιπροσθέτως προς αυτό, η 
εισηγήτρια προτείνει να καταρτισθεί δημόσια μαύρη λίστα των φορέων που έχουν 
επανειλημμένα παραβιάσει τον παρόντα κανονισμό.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΚΑΤAΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Η ακόλουθη λίστα των ενδιαφερομένων μερών έχει καταρτισθεί με βάση τις συνεδριάσεις, τα 
ηλεκτρονικά μηνύματα και τα έγγραφα θέσης που μεσολάβησαν από τον ορισμό της 
εισηγήτριας έως την προθεσμία υποβολής του παρόντος σχεδίου έκθεσης τον Ιούνιο 2013.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η λίστα αυτή δεν είναι εξαντλητική, δεδομένου ότι είναι δύσκολο να 
απαριθμηθούν όλες οι έμμεσες συμμετοχές και το έργο υπεράσπισης που ενέπνευσαν την 
έκθεση. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι το παρόν σχέδιο έκθεσης σηματοδοτεί μόνο το 
αρχικό στάδιο των εργασιών στο Κοινοβούλιο και ότι οι συζητήσεις και το νομοθετικό έργο 
θα συνεχιστούν έως την τελική έγκριση της παρούσας νομοθετικής πράξης. Οι 
ενδιαφερόμενοι παράγοντες παρέχουν στοιχεία και σε μεταγενέστερα στάδια· κατά συνέπεια, 
η ακόλουθη λίστα μπορεί να θεωρηθεί ελλιπής. 

Ωστόσο, με το εν λόγω «αποτύπωμα των λόμπι» η εισηγήτρια φιλοδοξεί να δείξει με ανοικτό 
τρόπο από πού προέρχεται ο έμπνευση για το παρόν σχέδιο έκθεσης.

Λίστα ενδιαφερομένων μερών

 ANEC
 BEUC
 BUSINESSEUROPE
 Caterpillar
 CECE (Committee for European Construction Equipment)
 CECIMO (European Association of the Machine Tool Industries)
 Συνομοσπονδία Φινλανδικών Βιομηχανιών  
 Cosmetics Europe
 ΓΔ SANCO
 ΓΔ ENTR 
 DigitalEurope
 EPEE (European Partnership for Energy and the Environment)
 Eurocommerce
 Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία κατασκευαστών αναπτήρων (European Federation of lighter 

manufacturers)
 Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Ελαστικών & Καουτσούκ, (European Tyre & 

Rubber Manufacturers’ Association)
 Φινλανδικό Υπουργείο Εργασίας και Οικονομίας (TEM) 
 Επερχόμενη Λιθουανική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φθινόπωρο 

2013
 Ιρλανδική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άνοιξη 2013
 LEGO, Nordic toys και TIE (Toy Industries Europe)
 Orgalime
 VDMA (Γερμανική Ομοσπονδία Μηχανικών)
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Επιπλέον, η επιτροπή IMCO οργάνωσε ακρόαση σχετικά με την εποπτεία της αγοράς και 
την δέσμη σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων στις 29 Μαΐου 2013. Για τον 
κατάλογο των ομιλητών και για περαιτέρω πληροφορίες, βλέπε ιστοσελίδα της επιτροπής.


