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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

σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 
87/357/EΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2001/95/EΚ 
(COM(2013)0078 – C7-0042/2013 – 2013/0049(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2013)0078),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 114 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, που εκδόθηκε στις 22 Μαΐου 20131,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών, καθώς και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της 
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας 
και Ενέργειας και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (Α7-0000/2013),

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

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η oδηγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
3ης Δεκεμβρίου 2001, για τη γενική 

(1) Η οδηγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
3ης Δεκεμβρίου 2001, για τη γενική 

                                               
1 Δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα.
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ασφάλεια των προϊόντων ορίζει ότι τα 
καταναλωτικά προϊόντα πρέπει να είναι 
ασφαλή και ότι οι αρχές εποπτείας της 
αγοράς των κρατών μελών πρέπει να 
αναλαμβάνουν δράση κατά των 
επικίνδυνων προϊόντων και να 
ανταλλάσσουν εν προκειμένω πληροφορίες 
μέσω του κοινοτικού συστήματος ταχείας 
ανταλλαγής πληροφοριών RAPEX. Η 
οδηγία 2001/95/ΕΚ πρέπει να αναθεωρηθεί 
εκ βάθρων, ώστε να βελτιωθεί η 
λειτουργία της και να εξασφαλιστεί η 
συνοχή με τις εξελίξεις στη νομοθεσία της 
Ένωσης όσον αφορά την εποπτεία της 
αγοράς, τις υποχρεώσεις των οικονομικών 
φορέων και την τυποποίηση. Για λόγους 
σαφήνειας, η οδηγία 2001/95/ΕΚ θα 
πρέπει να καταργηθεί και να
αντικατασταθεί από τον παρόντα 
κανονισμό.

ασφάλεια των προϊόντων ορίζει τη 
θεμελιώδη απαίτηση ότι τα καταναλωτικά 
προϊόντα στην εσωτερική αγορά πρέπει να 
είναι ασφαλή και ότι οι αρχές εποπτείας 
της αγοράς των κρατών μελών πρέπει να 
αναλαμβάνουν αποτελεσματική δράση 
κατά των επικίνδυνων προϊόντων και να 
ανταλλάσσουν εν προκειμένω πληροφορίες 
μέσω του κοινοτικού συστήματος ταχείας 
ανταλλαγής πληροφοριών RAPEX. Η 
οδηγία 2001/95/ΕΚ πρέπει να αναθεωρηθεί 
εκ βάθρων, ώστε να βελτιωθεί η 
λειτουργία της και να εξασφαλιστεί η 
συνοχή με τις εξελίξεις στη νομοθεσία της 
Ένωσης όσον αφορά την εποπτεία της 
αγοράς, τις υποχρεώσεις των οικονομικών 
φορέων και την τυποποίηση. Για λόγους 
σαφήνειας, η οδηγία 2001/95/ΕΚ θα 
πρέπει να καταργηθεί και να 
αντικατασταθεί από τον παρόντα 
κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Ο κανονισμός είναι η ενδεδειγμένη 
νομική πράξη, επειδή επιβάλλει σαφείς και 
λεπτομερείς κανόνες που δεν αφήνουν 
περιθώρια για αποκλίνουσα μεταφορά της 
πράξης στις εθνικές νομοθεσίες των 
κρατών μελών. Ο κανονισμός εξασφαλίζει 
ότι οι νομικές απαιτήσεις εφαρμόζονται 
ταυτόχρονα σε όλη την Ένωση.

(2) Ο κανονισμός είναι η ενδεδειγμένη 
νομική πράξη, επειδή επιβάλλει σαφείς και 
λεπτομερείς κανόνες που δεν αφήνουν 
περιθώρια για αποκλίνουσα μεταφορά και 
εφαρμογή της πράξης στις εθνικές 
νομοθεσίες των κρατών μελών. Ο 
κανονισμός εξασφαλίζει ότι οι νομικές 
απαιτήσεις εφαρμόζονται ταυτόχρονα σε 
όλη την Ένωση.

Or. en
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Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Ο παρών κανονισμός πρέπει να 
συμβάλει στην επίτευξη των στόχων που 
αναφέρονται στο άρθρο 169 της ΣΛΕΕ. 
Ειδικότερα, θα πρέπει να αποσκοπεί στη 
διασφάλιση της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς όσον αφορά τα 
προϊόντα που προορίζονται για τους 
καταναλωτές, με τη θέσπιση 
ομοιόμορφων κανόνων όσον αφορά τη 
γενική απαίτηση ασφάλειας, τα κριτήρια 
αξιολόγησης και τις υποχρεώσεις των 
οικονομικών φορέων. Δεδομένου ότι οι 
κανόνες για την εποπτεία της αγοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των κανόνων 
σχετικά με το RAPEX, ορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […/…] [για την 
εποπτεία των προϊόντων στην αγορά] ο 
οποίος ισχύει επίσης για τα προϊόντα που 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, 
δεν χρειάζονται περαιτέρω διατάξεις 
σχετικά με την εποπτεία της αγοράς ή το 
RAPEX στον παρόντα κανονισμό.

(3) Για να εξασφαλιστεί υψηλός βαθμός 
προστασίας των καταναλωτών, η Ένωση 
πρέπει να συμβάλλει στην προστασία της 
υγείας και της ασφάλειάς τους. Στο 
πλαίσιο αυτό, ο παρών κανονισμός έχει 
ουσιαστική σημασία για την επίτευξη του 
θεμελιώδους στόχου για μια εσωτερική 
αγορά με ασφαλή προϊόντα, ενώ 
παράλληλα συμβάλλει στην επίτευξη των 
στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 169 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Or. en

(Βλ. διατύπωση της αιτιολογικής σκέψης 4 της οδηγίας 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2001, σχετικά με τη γενική ασφάλεια 

των προϊόντων)

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει, 
ειδικότερα, να αποσκοπεί στη διασφάλιση 
της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς 
όσον αφορά τα προϊόντα που 
προορίζονται για τους καταναλωτές, με 
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τη θέσπιση ομοιόμορφων κανόνων όσον 
αφορά τη γενική απαίτηση ασφάλειας, τα 
κριτήρια αξιολόγησης και τις 
υποχρεώσεις των οικονομικών φορέων. 
Δεδομένου ότι οι κανόνες για την 
εποπτεία της αγοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των κανόνων 
σχετικά με το RAPEX, ορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […/… του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της …για την εποπτεία των 
προϊόντων στην αγορά]*, δεν χρειάζονται 
περαιτέρω διατάξεις σχετικά με την 
εποπτεία της αγοράς ή το RAPEX στον 
παρόντα κανονισμό.
__________________
* ΕΕ: Προστίθενται αριθμός, ημερομηνία 
και παραπομπή για τον κανονισμό MSP 
(COD 2013/0048)

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) Η ασφάλεια των καταναλωτών 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 
αποτελεσματική επιβολή των απαιτήσεων 
της Ένωσης σχετικά με την ασφάλεια 
των προϊόντων. Οι δραστηριότητες 
εποπτείας της αγοράς σε εθνικό επίπεδο 
και σε επίπεδο Ένωσης θα πρέπει να 
βελτιώνονται και να καθίστανται 
αποτελεσματικότερες σε διαρκή βάση, 
προκειμένου να ανταποκρίνονται στις 
διαρκώς μεταβαλλόμενες προκλήσεις 
μιας παγκόσμιας αγοράς και σε μια 
διαρκώς πιο σύνθετη αλυσίδα 
εφοδιασμού. Τα αναποτελεσματικά 
συστήματα εποπτείας της αγοράς 
προκαλούν στρέβλωση του 
ανταγωνισμού, θέτουν σε κίνδυνο την 
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ασφάλεια των καταναλωτών και 
υποσκάπτουν την εμπιστοσύνη των 
πολιτών στην εσωτερική αγορά Κατά 
συνέπεια, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
καθιερώσουν συστηματικές προσεγγίσεις 
προκειμένου να εξασφαλίζουν διαρκή  
αποτελεσματικότητα της 
παρακολούθησης της αγοράς και άλλων 
εποπτικών δραστηριοτήτων, όπως επίσης 
θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι 
προσεγγίσεις αυτές είναι προσιτές στο 
κοινό και στα ενδιαφερόμενα μέρη.

Or. en

(Βλ. διατύπωση της αιτιολογικής σκέψης 24 της οδηγίας 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2001, σχετικά με τη γενική ασφάλεια 

των προϊόντων)

Αιτιολόγηση

Η ασφάλεια των προϊόντων και η εποπτεία της αγοράς πρέπει να αλληλοσυμπληρώνονται 
προκειμένου να ενισχύεται η ενιαία αγορά. Απαιτούνται, συνεπώς, αυστηρές απαιτήσεις για τις 
δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς και πρέπει μελλοντικά να δοθεί προτεραιότητα σε τούτο.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(6) Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να 
καλύπτει τις υπηρεσίες. Ωστόσο, για να 
εξασφαλιστεί η επίτευξη της προστασίας 
της υγείας και της ασφάλειας των 
καταναλωτών, θα πρέπει να εφαρμόζεται 
σε όλα τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται, 
παρέχονται ή διατίθενται στους 
καταναλωτές στο πλαίσιο της παροχής 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των 
προϊόντων στα οποία οι καταναλωτές 
εκτίθενται άμεσα κατά τη διάρκεια της 
παροχής υπηρεσιών από πάροχο 
υπηρεσιών.
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παρόντος κανονισμού, δεδομένου ότι 
πρέπει να εξετάζονται σε συνδυασμό με 
την ασφάλεια της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας, οι εξαιρέσεις μεταφέρθηκαν στην τροπολογία 9.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Προϊόντα σχεδιασμένα αποκλειστικά 
για επαγγελματική χρήση, τα οποία στη 
συνέχεια διατίθενται στην καταναλωτική 
αγορά, θα πρέπει να υπόκεινται στον 
παρόντα κανονισμό, δεδομένου ότι η 
χρήση τους υπό εύλογα προβλέψιμες 
συνθήκες μπορεί να εγκυμονεί κινδύνους 
για την υγεία και την ασφάλεια των 
καταναλωτών.

Or. en

(Βλ. διατύπωση της αιτιολογικής σκέψης 10 της οδηγίας 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2001, σχετικά με τη γενική ασφάλεια 

των προϊόντων)

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6β) Εξοπλισμός για τη μεταφορά 
καταναλωτών, τον οποίο εκμεταλλεύεται 
πάροχος υπηρεσιών, θα πρέπει να 
εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού, δεδομένου ότι 
πρέπει να αντιμετωπίζεται σε συνδυασμό 
με την ασφάλεια της παρεχόμενης 
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υπηρεσίας.

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6γ) Μολονότι ο παρών κανονισμός 
καλύπτει την ασφάλεια των προϊόντων 
στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών, 
παραμένει η ανάγκη για ενωσιακή 
νομοθεσία σχετικά με γενικές απαιτήσεις 
ασφάλειας για τις υπηρεσίες που 
παρέχονται σε καταναλωτές, δεδομένου 
ότι η ασφάλεια των υπηρεσιών αυτών δεν 
καλύπτεται από ενωσιακή νομοθεσία. 
Δεδομένου ότι η τρέχουσα προσέγγιση 
που ακολουθούν τα κράτη μέλη όσον 
αφορά την ασφάλεια των υπηρεσιών που 
παρέχονται σε καταναλωτές είναι 
κατακερματισμένη, η Επιτροπή θα 
πρέπει να αξιολογήσει και να εξετάσει τη 
σκοπιμότητα της θέσπισης ενός 
οριζόντιου ενωσιακού πλαισίου για την 
ασφάλεια των υπηρεσιών που παρέχονται 
σε καταναλωτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει στο άμεσο μέλλον νομοθετικό πλαίσιο για την ασφάλεια των 
υπηρεσιών, δεδομένου ότι η τρέχουσα κατάσταση έχει δημιουργήσει νομικό κενό. Η υπαγωγή 
των προϊόντων που διατίθενται σε καταναλωτές στο πλαίσιο παροχής υπηρεσίας στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού πρέπει να συνοδευτεί από έναν ενιαίο σχετικό κανονισμό.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7



PR\941359EL.doc 11/57 PE513.309v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(7) Παρά την ανάπτυξη τομεακής 
εναρμονιστικής νομοθεσίας της Ένωσης η 
οποία καλύπτει τις πτυχές ασφάλειας 
συγκεκριμένων προϊόντων ή κατηγοριών 
προϊόντων, είναι πρακτικά αδύνατον να 
θεσπιστεί νομοθεσία της Ένωσης για όλα 
τα καταναλωτικά προϊόντα που υπάρχουν 
ή ενδέχεται να αναπτυχθούν. Κατά 
συνέπεια, εξακολουθεί να υπάρχει ανάγκη 
για ένα ευρύ νομοθετικό πλαίσιο 
οριζόντιου χαρακτήρα για τα 
συγκεκριμένα προϊόντα, που θα καλύπτει 
τα κενά και θα συμπληρώνει τις διατάξεις 
της ισχύουσας ή της μελλοντικής ειδικής 
νομοθεσίας, ιδίως με σκοπό να επιτευχθεί 
υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και 
της ασφάλειας των καταναλωτών, όπως 
απαιτείται από τα άρθρα 114, 169 και 191
ΣΛΕΕ.

Or. en

(Βλ. διατύπωση της αιτιολογικής σκέψης 5 της οδηγίας 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2001, σχετικά με τη γενική ασφάλεια 

των προϊόντων)

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός αυτός εξακολουθεί να λειτουργεί ως δίχτυ ασφαλείας για τα προϊόντα, όπως 
υπογραμμίζεται στην οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, όπου ισχύει στις 
περιπτώσεις που δεν υπάρχουν πιο ειδικές διατάξεις στην ενωσιακή νομοθεσία, έτσι ώστε να 
είναι εγγυημένη η ασφάλεια όλων των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Όσον αφορά τα καταναλωτικά 
προϊόντα που υπόκεινται στον παρόντα 
κανονισμό, το πεδίο εφαρμογής των 
διαφόρων μερών του θα πρέπει να είναι 
σαφώς οριοθετημένο σε σχέση με την

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

τομεακή εναρμονιστική νομοθεσία της 
Ένωσης. Ενώ η γενική απαίτηση 
ασφάλειας των προϊόντων και οι σχετικές 
διατάξεις του κεφαλαίου Ι του παρόντος 
κανονισμού θα πρέπει να ισχύουν για όλα 
τα καταναλωτικά προϊόντα, οι 
υποχρεώσεις των οικονομικών φορέων δεν 
θα πρέπει να εφαρμόζονται όταν η 
εναρμονιστική νομοθεσία της Ένωσης 
περιλαμβάνει ισοδύναμες υποχρεώσεις, 
όπως η νομοθεσία της Ένωσης για τα 
καλλυντικά, τα παιχνίδια, τις ηλεκτρικές 
συσκευές ή τα προϊόντα του τομέα των 
δομικών κατασκευών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της διατύπωσης.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

(Βλ. διατύπωση της αιτιολογικής σκέψης 7 της οδηγίας 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2001, σχετικά με τη γενική ασφάλεια 

των προϊόντων)

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση ώστε να δοθεί έμφαση στη συμπερίληψη των τηλεματικών πωλήσεων στο πεδίο 
εφαρμογής του κανονισμού.
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Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Δεδομένου του αριθμού των 
προϊόντων τρίτων χωρών που αγοράζουν 
τηλεματικά οι καταναλωτές, τα οποία 
μπορεί να μην συμμορφώνονται προς τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα και συνεπώς θέτουν 
σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία 
των καταναλωτών, η Επιτροπή θα πρέπει 
να επικεντρωθεί στην ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης των καταναλωτών στο 
ηλεκτρονικό εμπόριο με εκστρατείες 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Η 
Επιτροπή θα πρέπει επίσης να 
διερευνήσει τη δυνατότητα καθιέρωσης 
ηλεκτρονικού σήματος εμπιστοσύνης 
μέσω του οποίου οι κατασκευαστές θα 
δείχνουν από τις ιστοσελίδες τους ότι 
γνωρίζουν τις διατάξεις και τις 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στα μεταχειρισμένα προϊόντα 
που επανέρχονται στην αλυσίδα 
εφοδιασμού στο πλαίσιο μιας εμπορικής 
δραστηριότητας, εκτός από τα 
μεταχειρισμένα προϊόντα για τα οποία ο 
καταναλωτής δεν μπορεί εύλογα να 
προσδοκά ότι πληρούν τα πλέον 
εξελιγμένα πρότυπα ασφάλειας, όπως τα 
αντικείμενα αρχαιολογικής αξίας.

(11) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στα μεταχειρισμένα προϊόντα 
που επανέρχονται στην αλυσίδα 
εφοδιασμού στο πλαίσιο μιας εμπορικής 
δραστηριότητας, εφόσον αυτά είχαν 
καταστεί διαθέσιμα στην αγορά ως 
μεταχειρισμένα, και σε μεταχειρισμένα 
προϊόντα που είχαν καταστεί αρχικά 
διαθέσιμα στην αγορά πριν από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, 
εκτός από τα μεταχειρισμένα προϊόντα για 
τα οποία ο καταναλωτής δεν μπορεί 
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εύλογα να προσδοκά ότι πληρούν τα πλέον 
εξελιγμένα πρότυπα ασφάλειας, όπως τα 
αντικείμενα αρχαιολογικής αξίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να υπάρχει νομική αβεβαιότητα όσον αφορά την αναδρομική ισχύ της νομοθεσίας 
για τα μεταχειρισμένα προϊόντα.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι ο παρών κανονισμός καταργεί την οδηγία 87/357/ΕΟΚ σχετικά με τα προϊόντα 
που έχουν όψη τροφίμων χωρίς να είναι τρόφιμα και ενσωματώνει τις διατάξεις της όσον 
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αφορά την αξιολόγηση προϊόντων (άρθρο 6ε του παρόντος κανονισμού), δεν είναι σαφές αν θα 
εξακολουθήσει να απαγορεύεται η εμπορία, η εισαγωγή και η παραγωγή ή η εξαγωγή 
προϊόντων που έχουν όψη τροφίμων χωρίς να είναι τρόφιμα.  Με την παρούσα τροπολογία, η 
απαγόρευση που αναφέρεται στην οδηγία 87/357/ΕΟΚ θα εξακολουθήσει να ισχύει στον 
παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Η αρχή της πρόληψης, όπως 
καθορίζεται στο άρθρο 191 παράγραφος 
2 ΣΛΕΕ και περιγράφεται μεταξύ άλλων 
στη σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής, 
της 2ας Φεβρουαρίου 2000, συνιστά 
θεμελιώδη αρχή για την ασφάλεια των 
προϊόντων και των καταναλωτών και θα 
πρέπει να λαμβάνεται κατάλληλα υπόψη 
κατά την αξιολόγηση της ασφάλειας των 
προϊόντων.

Or. en

(Βλ. ανακοίνωση της Επιτροπής για την αρχή της προφύλαξης, της 2ας Φεβρουαρίου 2000 
(COM(2000)1))

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13β) Η αρχή της πρόληψης 
διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο για την 
προστασία των καταναλωτών στη 
νομολογία της Ένωσης. Ειδικότερα, θα 
πρέπει να ερμηνεύεται υπό το φως της 
απόφασης του Πρωτοδικείου, της 26ης 
Νοεμβρίου 2002, για τις 
συνεκδικαζόμενες υποθέσεις T-74/00 και 
άλλες, Artedogan GmbH και άλλοι κατά 
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων1, όπου ορίζεται πως μολονότι 
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στη Συνθήκη η αρχή της πρόληψης 
αναφέρεται αποκλειστικά σε σχέση με τον 
τομέα του περιβάλλοντος, έχει ευρύτερο 
πεδίο εφαρμογής και εφαρμόζεται για την 
εξασφάλιση αυξημένου επιπέδου 
προστασίας της υγείας, της προστασίας 
των καταναλωτών και του 
περιβάλλοντος.
_____________
1 [2002] Συλλ. II-04045

Or. en

(Βλ. απόφαση του Πρωτοδικείου, της 26ης Νοεμβρίου 2002, στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις 
T-74/00, T-76/00, T-83/00 έως T-85/00, T-132/00, T-137/00 και T-141/00))

Αιτιολόγηση

Στην απόφαση για τις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις T-74/00 και άλλες τονίζεται, ιδιαίτερα στις 
παραγράφους 181-186, ότι η αρχή της πρόληψης είναι οριζόντια αρχή η εφαρμογή της οποίας 
δεν περιορίζεται στην περιβαλλοντική πολιτική.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13γ) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη τα λεγόμενα «ελκυστικά 
για τα παιδιά» προϊόντα, η σχεδίαση των 
οποίων μοιάζει με οποιονδήποτε τρόπο με 
εκείνη άλλων προϊόντων που κατά κοινή 
παραδοχή είναι ελκυστικά για τα παιδιά ή 
προορίζονται για χρήση από παιδιά. 
Ειδικότερα, η έννοια των προϊόντων που 
είναι ελκυστικά για τα παιδιά θα πρέπει 
να λαμβάνεται υπόψη κατά την 
αξιολόγηση της ασφάλειας των 
προϊόντων.

Or. en
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Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13δ) Κατά την αξιολόγηση της 
ασφάλειας ενός προϊόντος, θα πρέπει να 
δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο αν το 
συγκεκριμένο προϊόν έχει προκαλέσει 
τραυματισμούς καταχωρημένους στην 
πανευρωπαϊκή βάση δεδομένων 
τραυματισμών που έχει συσταθεί με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. […/…, του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της …, σχετικά με την 
εποπτεία της αγοράς προϊόντων]*.
_______________
* ΕΕ: Προστίθενται αριθμός, ημερομηνία 
και παραπομπή για τον κανονισμό MSP 
(COD 2013/0048)

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δημιουργία πανευρωπαϊκής βάσης δεδομένων τραυματισμών πρέπει να περιληφθεί στον 
μελλοντικό κανονισμό για την εποπτεία της αγοράς προϊόντων (COM(2013)75).

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Η πείρα έχει δείξει ότι η σήμανση 
CE δίνει στους καταναλωτές την 
εσφαλμένη εντύπωση ότι το προϊόν έχει 
εγκριθεί από τις αρχές ως ασφαλές για 
τους καταναλωτές. Η σήμανση CE+, που 
δείχνει ότι το προϊόν έχει δοκιμαστεί και 
βρεθεί σύμφωνο προς τις απαιτήσεις 
ασφαλείας που καθορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό, από διαπιστευμένο 
ανεξάρτητο τρίτο οργανισμό αρμόδιο για 
την αξιολόγηση της ασφάλειας του 
συγκεκριμένου προϊόντος, αποσαφηνίζει 
ότι η αρχική σήμανση CE είναι η ένδειξη 
συμμόρφωσης του κατασκευαστή. Η 
σήμανση CE+ θα πρέπει να δείχνει 
σαφώς στους καταναλωτές ότι το προϊόν 
έχει κριθεί ασφαλές από αρμόδιο 
οργανισμό, και να θεωρείται 
συμπληρωματική προς την τρέχουσα 
σήμανση CE.

Or. en

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να 
φέρουν την ευθύνη για τη συμμόρφωση 
των προϊόντων, σε σχέση με τους 
αντίστοιχους ρόλους τους στην αλυσίδα 

(15) Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να 
φέρουν την ευθύνη για τη συμμόρφωση 
των προϊόντων, σε σχέση με τους 
αντίστοιχους ρόλους τους στην αλυσίδα 
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εφοδιασμού, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί 
υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και 
της ασφάλειας των καταναλωτών.

εφοδιασμού, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί 
υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και 
της ασφάλειας των καταναλωτών. Για 
τούτο, θα πρέπει να είναι πλήρως 
ευθυγραμμισμένες οι διατάξεις σχετικά με 
τις υποχρεώσεις των οικονομικών 
παραγόντων που καθορίζονται στην 
απόφαση 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
9ης Ιουλίου 2008, σχετικά με κοινό 
πλαίσιο για την εμπορία προϊόντων1, 
δεδομένου ότι τούτο θα δημιουργήσει 
ίσους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των 
οικονομικών παραγόντων που
καλύπτονται από εναρμονισμένη 
νομοθεσία και εκείνων που καλύπτονται 
από μη εναρμονισμένη νομοθεσία στον 
παρόντα κανονισμό.
_____________

1 ΕΕ L 218, 13.8.2008, σ. 82.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την πλήρη ευθυγράμμιση των διατάξεων σχετικά με τις υποχρεώσεις των οικονομικών 
παραγόντων θα πρέπει να γίνουν αλλαγές μόνο στη διατύπωση των διατάξεων του παρόντος 
κανονισμού όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα, προκειμένου οι διατάξεις της απόφασης να 
μεταφερθούν όσο το δυνατόν σαφέστερα.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Οι κατασκευαστές θα πρέπει να 
εξασφαλίσουν ότι τα προϊόντα που 
καθιστούν διαθέσιμα στην αγορά έχουν 
σχεδιαστεί και παραχθεί σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις ασφαλείας που καθορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό. Προκειμένου 
να αποσαφηνιστούν οι υποχρεώσεις του 
κατασκευαστή και να ελαχιστοποιηθεί η 
σχετική διοικητική επιβάρυνση, η 
Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει γενική 
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μεθοδολογία αξιολόγησης κινδύνου για τα 
προϊόντα και να δημιουργήσει φιλικά 
προς τον χρήστη ηλεκτρονικά μέσα 
ανάλυσης κινδύνου.  Η μεθοδολογία θα 
πρέπει, με βάση τις βέλτιστες πρακτικές 
και διαβούλευση με τους 
ενδιαφερομένους, να καθιερώσει ένα 
αποτελεσματικό μέσο αξιολόγησης 
κινδύνου το οποίο να μπορούν να 
χρησιμοποιούν οι κατασκευαστές στη 
σχεδίαση των προϊόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πολυετές σχέδιο της Επιτροπής που δημοσιεύτηκε μαζί με την πρόταση κανονισμού για την 
ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων προβλέπει μια κοινή προσέγγιση στην αξιολόγηση 
κινδύνου. Για να αξιοποιηθεί πλήρως η μεθοδολογία αυτή, οι κατασκευαστές θα πρέπει να είναι 
υποχρεωμένοι να την ενσωματώσουν στη σχεδίαση των προϊόντων. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
δημιουργήσει ένα ηλεκτρονικό μέσο αξιολόγησης και να το διαθέσει στους οικονομικούς φορείς 
και στις αρχές εποπτείας της αγοράς.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en
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(Βλ. διατύπωση του εγγράφου της Επιτροπής «Οδηγία 2009/48/ΕΚ για την ασφάλεια των 
παιχνιδιών –ένα επεξηγηματικό έγγραφο προσανατολισμού», της 11ης Σεπτεμβρίου 2011, σ. 

146)

Αιτιολόγηση

Πρέπει να τονιστεί ότι οι διανομείς δεν είναι υποχρεωμένοι να ελέγχουν κάθε επιμέρους προϊόν. 
Με την παρούσα αιτιολογική σκέψη, οι διατάξεις σχετικά με τις υποχρεώσεις των διανομέων 
εξηγούνται χωρίς να αλλάξει η διατύπωση του συγκεκριμένου άρθρου.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20α) Η παγκοσμιοποίηση, η αυξανόμενη 
εξωτερική ανάθεση και η αύξηση του 
διεθνούς εμπορίου συνεπάγονται 
μεγαλύτερες συναλλαγές με προϊόντα στις 
παγκόσμιες αγορές, και στο πλαίσιο αυτό 
η στενή συνεργασία μεταξύ των 
παγκόσμιων ρυθμιστικών φορέων και 
των άλλων ενδιαφερομένων στον τομέα 
της ασφάλειας των καταναλωτικών 
προϊόντων έχει καθοριστική σημασία για 
την αντιμετώπιση των προκλήσεων των 
σύνθετων αλυσίδων εφοδιασμού και της 
αύξησης του όγκου των συναλλαγών. Πιο 
συγκεκριμένα, η Επιτροπή θα πρέπει να 
ενθαρρυνθεί να βελτιώσει την έννοια της 
ασφάλειας των προϊόντων από τη 
σχεδίασή τους μέσω διμερούς 
συνεργασίας με τις αρχές εποπτείας της 
αγοράς τρίτων χωρών.

Or. en

(Βλ. διατύπωση της παραγράφου 10 του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης 
Μαρτίου 2011 σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων 

και την εποπτεία της αγοράς (2010/2085(INI)))

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20β) Τα τρέχοντα συστήματα 
ιχνηλασιμότητας και οι διαδικασίες 
ταυτοποίησης θα πρέπει να ενισχυθούν 
και να βελτιωθούν ουσιαστικά. Για τούτο 
απαιτούνται αξιολογήσεις και εκτιμήσεις 
σχετικά με τη χρήση των διαθέσιμων 
τεχνολογιών.

Or. en

(Βλ. διατύπωση της παραγράφου 23 του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης 
Μαρτίου 2011 σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων 

και την εποπτεία της αγοράς (2010/2085(INI)))

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20γ) Για να βελτιωθεί μελλοντικά η 
ιχνηλασιμότητα, η Επιτροπή θα πρέπει να 
αξιολογήσει πώς μπορεί να διευκολύνει 
την εφαρμογή συγκεκριμένων 
τεχνολογιών ιχνηλάτησης και 
ταυτοποίησης προϊόντων. Στην 
αξιολόγηση αυτή, οι αξιολογούμενες 
τεχνολογίες θα πρέπει να εξασφαλίζουν 
μεταξύ άλλων την ασφάλεια των 
καταναλωτικών προϊόντων, να 
βελτιώνουν τους μηχανισμούς 
ιχνηλάτησης και να αποφεύγουν τα 
περιττά διοικητικά εμπόδια για τους 
οικονομικούς φορείς προκειμένου να μην 
μετακυλίεται το κόστος στους 
καταναλωτές.

Or. en
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Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20δ) Για να προσδιορίσει η Επιτροπή, 
για ποια συγκεκριμένα προϊόντα οι 
οικονομικοί φορείς που καθιστούν 
διαθέσιμα και διαθέτουν τα προϊόντα 
αυτά στην αγορά πρέπει να καθιερώσουν 
ή να υιοθετήσουν σύστημα 
ιχνηλασιμότητας, θα πρέπει πρωτίστως 
να λαμβάνει υπόψη τη φύση του 
τραυματισμού για τον οποίο έλαβε 
κοινοποίηση στην πανευρωπαϊκή βάση 
δεδομένων τραυματισμών, και τον 
αριθμό των κοινοποιήσεων στο σύστημα 
RAPEX, όπως επίσης τη σοβαρότητα των 
κοινοποιούμενων κινδύνων. Η Επιτροπή 
θα πρέπει επίσης να μεριμνήσει για τη 
συμμετοχή των ενδιαφερομένων, και 
ιδιαίτερα του Ευρωπαϊκού Φόρουμ 
Εποπτείας της Αγοράς όπως καθορίζεται 
στην οδηγία (ΕΕ) αριθ. […/… του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της …, σχετικά με την 
εποπτεία των προϊόντων στην αγορά]*..
____________
* ΕΕ: Προστίθενται αριθμός, ημερομηνία 
και παραπομπή για τον κανονισμό MSP 
(COD 2013/0048).

Or. en

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20ε) Τα σημεία επαφής για την ασφάλεια 
των προϊόντων θα πρέπει, αξιοποιώντας 
την καθιέρωση των εθνικών σημείων 
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επαφής δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 
764/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008  
για τη θέσπιση διαδικασιών σχετικά με 
την εφαρμογή ορισμένων εθνικών 
τεχνικών κανόνων στα προϊόντα που 
κυκλοφορούν νομίμως στην αγορά άλλου 
κράτους μέλους, να λειτουργήσουν ως 
κέντρα πληροφόρησης για τους 
οικονομικούς φορείς στα κράτη μέλη, 
παρέχοντάς τους καθοδήγηση και 
κατάρτιση σχετικά με τις απαιτήσεις και 
τη νομοθεσία για την ασφάλεια των 
προϊόντων.
__________________
1 ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 21.

Or. en

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(21) Η ένδειξη καταγωγής είναι αναγκαίο 
συμπλήρωμα στις βασικές απαιτήσεις 
ιχνηλασιμότητας που καθορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό σχετικά με το όνομα 
και τη διεύθυνση του κατασκευαστή. 
Επιπλέον, η ένδειξη της χώρας καταγωγής 
βοηθά στον προσδιορισμό του 
πραγματικού τόπου κατασκευής σε όλες 
εκείνες τις περιπτώσεις στις οποίες ο 
κατασκευαστής δεν μπορεί να εντοπιστεί,
η αναγραφόμενη διεύθυνσή του διαφέρει 
από τον πραγματικό τόπο κατασκευής, ή 
το όνομα και η διεύθυνση του 
κατασκευαστή λείπουν τελείως ή επειδή η 
διεύθυνση ήταν γραμμένη στη 
συσκευασία που δεν μπορεί να βρεθεί. Οι 
πληροφορίες αυτές μπορούν να 
διευκολύνουν το έργο των αρχών 
εποπτείας της αγοράς κατά τον 
προσδιορισμό του πραγματικού τόπου 
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προϊόντων, ώστε να μπορούν να 
αναληφθούν οι ενδεδειγμένες ενέργειες 
παρακολούθησης.

κατασκευής του προϊόντος και να 
επιτρέψουν την επαφή με τις αρχές των 
χωρών καταγωγής στο πλαίσιο της 
διμερούς ή πολυμερούς συνεργασίας για 
την ασφάλεια των καταναλωτικών 
προϊόντων, ώστε να μπορούν να 
αναληφθούν οι ενδεδειγμένες ενέργειες 
παρακολούθησης.

Or. en

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Η ένδειξη προέλευσης του 
προϊόντος θα διευκολύνει τους 
καταναλωτές στην πρόσβαση σε 
πληροφορίες σχετικά με την αλυσίδα 
παραγωγής, ώστε να αποκτήσουν 
μεγαλύτερη συνείδηση. Ειδικότερα, με 
την αναφορά του ονόματος του 
κατασκευαστή μετά τις υποχρεώσεις των 
οικονομικών φορέων, υπάρχει κίνδυνος 
παραπλάνησης των καταναλωτών, 
δεδομένου ότι η αναφορά του 
κατασκευαστή δεν επιτρέπει αναγκαστικά 
στον καταναλωτή να διαπιστώσει τον 
τόπο παραγωγής. Έτσι, η αναφορά της
προέλευσης θα είναι το μόνο μέσο με το 
οποίο οι καταναλωτές θα μπορούν να 
διαπιστώσουν ποια είναι η χώρα 
παραγωγής.

Or. en

Τροπολογία 32

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

(21β) Σε ορισμένες δικαιοδοσίες 
εμπορικών εταίρων της Ένωσης, η 
αναφορά της προέλευσης είναι 
υποχρεωτική στη σήμανση των 
προϊόντων και στις τελωνειακές 
διασαφήσεις. Η καθιέρωση της αναφοράς 
της προέλευσης σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό θα ευθυγραμμίσει την Ένωση 
με το διεθνές εμπορικό καθεστώς. 
Επιπλέον, η απαίτηση για την αναφορά 
της προέλευσης, δεδομένου ότι καλύπτει 
όλα τα μη εδώδιμα προϊόντα στο έδαφος 
της Ένωσης, εισαγόμενα και μη, 
συνεπάγεται τη συμμόρφωση της 
Ένωσης προς τις διεθνείς εμπορικές 
υποχρεώσεις της.

Or. en

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30α) Τα πρόστιμα για παραβάσεις του 
παρόντος κανονισμού θα πρέπει να 
διατίθενται ειδικά για τη χρηματοδότηση 
των αρχών εποπτείας της αγοράς στο 
εκάστοτε κράτος μέλος που τα επιβάλλει 
σε οικονομικούς φορείς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις περί κυρώσεων πρέπει να ευθυγραμμιστούν περαιτέρω με τις διατάξεις του 
μελλοντιοκύ κανονισμού για την εποπτεία της αγοράς (COM(2013)75).
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Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30β) Λόγω των κατακερματισμένων και 
διαφοροποιημένων επιπέδων των 
κυρώσεων στα διάφορα κράτη μέλη, είναι 
αναγκαίο να εξεταστεί η σκοπιμότητα της 
καθιέρωσης συντονισμένων κυρώσεων, 
συμπεριλαμβανομένων υψηλών 
προστίμων, για τους οικονομικούς φορείς 
που προωθούν εν γνώσει τους επικίνδυνα 
ή μη συμμορφούμενα προϊόντα στην 
εσωτερική αγορά Προτείνει, συνεπώς, 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. en

(Βλ. διατύπωση της παραγράφου 4 στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 8ης 
Μαρτίου 2011, σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων 

και την εποπτεία της αγοράς (2010/2085(INI)))

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες 
σχετικά με την ασφάλεια των 
καταναλωτικών προϊόντων που διατίθενται 
ή καθίστανται διαθέσιμα στην αγορά της 
Ένωσης. Κύριος στόχος του παρόντος 
κανονισμού είναι να εξασφαλιστεί ότι τα 
προϊόντα που καθίστανται διαθέσιμα ή 
διατίθενται στην αγορά είναι ασφαλή.

Or. en
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(Πρβλ. άρθρο 1 της οδηγίας 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 3ης Δεκεμβρίου 2001, για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων .

Αιτιολόγηση

Στόχος του παρόντος κανονισμού πρέπει πάντα να είναι η ασφάλεια της εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο η 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Τα κεφάλαια II και ΙΙΙ του παρόντος 
κανονισμού δεν εφαρμόζονται στα 
προϊόντα τα οποία υπόκεινται σε 
απαιτήσεις που προβλέπονται από 
εναρμονιστική νομοθεσία της Ένωσης ή 
έχουν θεσπιστεί δυνάμει αυτής· Όσον 
αφορά τα προϊόντα που υπόκεινται σε 
ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας, 
επιβαλλόμενες από την ενωσιακή 
νομοθεσία, τα κεφάλαια ΙΙ και ΙΙΙ του 
παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται μόνο 
για τις πτυχές, τους κινδύνους ή τις 
κατηγορίες κινδύνων που δεν 
καλύπτονται από τις απαιτήσεις αυτές.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο παρών κανονισμός θα εξακολουθήσει να αποτελεί «δίχτυ ασφαλείας» όπως υπογραμμίζεται 
στην οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, δεδομένου ότι έχει εφαρμογή σε 
περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχουν ειδικότερες διατάξεις περί ασφάλειας στην ενωσιακή 
νομοθεσία, έτσι ώστε να είναι εγγυημένη η ασφάλεια όλων των προϊόντων που καθίστανται 
διαθέσιμα στην αγορά.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en
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(Βλ. διατύπωση του άρθρου 2 στοιχείο γ) της οδηγίας 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2001, για τη γενική ασφάλεια των 

προϊόντων).

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) «σοβαρός κίνδυνος»: κίνδυνος ο 
οποίος απαιτεί ταχεία παρέμβαση και 
παρακολούθηση, συμπεριλαμβανομένων 
των περιπτώσεων στις οποίες οι επιπτώσεις 
μπορεί να μην είναι άμεσες.

(17) «σοβαρός κίνδυνος»: κίνδυνος ή 
έκθεση σε κίνδυνο, έκτακτη ανάγκη ή 
απειλή, συμπεριλαμβανομένων των 
περιπτώσεων στις οποίες οι επιπτώσεις 
μπορεί να μην είναι άμεσες, που απαιτεί 
ταχεία παρέμβαση και παρακολούθηση
από τις δημόσιες αρχές·

Or. en

(Βλ. διατύπωση του άρθρου 2 στοιχείο δ) της οδηγίας 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2001, για τη γενική ασφάλεια των 

προϊόντων).

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – σημείο 17 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) «υπηρεσία»: κάθε οικονομική 
δραστηριότητα με καθεστώς 
αυτοαπασχόλησης, που παρέχεται κατά 
κανόνα έναντι αμοιβής, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 57 ΣΛΕΕ·

Or. en

(Βλ. διατύπωση της οδηγίας 2006/123/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά (ΕΕ L 376 της 

27.12.2006, σ. 36)
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Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4α
Απαγόρευση της εμπορίας, εισαγωγής και 

παραγωγής ή εξαγωγής προϊόντων 
απομιμήσεων τροφίμων

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για την απαγόρευση της 
εμπορίας, εισαγωγής, παραγωγής και 
εξαγωγής προϊόντων που, μολονότι δεν 
είναι τρόφιμα, μοιάζουν με τρόφιμα και 
μπορεί να εκληφθούν για τρόφιμα λόγω 
του σχήματος, της οσμής, του χρώματος, 
της εξωτερικής εμφάνισης, της 
συσκευασίας, της επισήμανσης, του 
όγκου, του μεγέθους ή άλλων 
χαρακτηριστικών τους.

Or. en

(Βλ. διατύπωση της οδηγίας του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 1987, για την προσέγγιση των 
νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τα προϊόντα που, επειδή δεν εμφανίζονται υπό 
την πραγματική τους μορφή, θέτουν σε κίνδυνο την υγεία ή την ασφάλεια των καταναλωτών)

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι ο παρών κανονισμός καταργεί την οδηγία 87/357/ΕΟΚ σχετικά με τα προϊόντα 
που είναι απομιμήσεις τροφίμων και την μεταφέρει στις πτυχές της αξιολόγησης των προϊόντων 
(άρθρο 6ε του παρόντος κανονισμού), δεν είναι σαφές αν η εμπορία, εισαγωγή και παραγωγή ή 
η εξαγωγή προϊόντων απομιμήσεων τροφίμων θα εξακολουθήσουν να απαγορεύονται. Με την 
παρούσα τροπολογία, η απαγόρευση όπως ορίζεται στην οδηγία 87/357/ΕΟΚ θα συνεχιστεί 
στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το τεκμήριο ασφάλειας δεν εμποδίζει τις 
αρχές εποπτείας της αγοράς να να 
αναλαμβάνουν δράση δυνάμει των 
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διατάξεων του κανονισμού ΕΕ αριθ. 
[…/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της … σχετικά με την 
εποπτεία της αγοράς προϊόντων]*, όπου 
υπάρχουν νέα στοιχεία ότι, παρά την εν εν 
λόγω συμμόρφωση ή τήρηση των 
κανόνων, το προϊόν παρουσιάζει κίνδυνο·

___________
* ΕΕ: Προστίθενται αριθμός, ημερομηνία 
και παραπομπή για τον κανονισμό MSP 
(COD 2013/0049).

Or. en

(Βλ. διατύπωση της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
σχετικά με την εποπτεία της αγοράς προϊόντων (COM(2013)75), παράγραφος 13 σημείο 3.)

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Πτυχές για την αξιολόγηση της ασφάλειας 
των προϊόντων

Πτυχές για την αξιολόγηση της
συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις 
γενικής ασφάλειας των προϊόντων

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αξιολόγηση των προϊόντων στον παρόντα κανονισμό συνιστά αξιολόγηση της συμμόρφωσης 
του προϊόντος προς τις απαιτήσεις και όχι αξιολόγηση της ασφάλειας με τη γενική έννοια.

Τροπολογία 45

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ελλείψει εναρμονιστικής νομοθεσίας 
της Ένωσης, ευρωπαϊκών προτύπων ή 
απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας που 
προβλέπονται από το δίκαιο του κράτους 

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

μέλους στην αγορά του οποίου καθίσταται 
διαθέσιμο το προϊόν, όπως αναφέρεται στα 
στοιχεία α), β) και γ) του άρθρου 5, κατά 
την αξιολόγηση του αν ένα προϊόν είναι 
ασφαλές, οι οικονομικοί φορείς 
λαμβάνουν υπόψη την αρχή της 
πρόληψης όπως καθορίζεται στο άρθρο 
191 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ και τις
ακόλουθες πτυχές, και ιδίως:

Or. en

Τροπολογία 46

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ευρύτερος ορισμός των ευάλωτων καταναλωτών έχει ληφθεί από την αιτιολογική σκέψη 13 
του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 47

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(ε) η εμφάνιση και τα χαρακτηριστικά του 
προϊόντος, η συσκευασία και η 
παρουσίασή του στους καταναλωτές και 
άλλους αγοραστές. εδώ περιλαμβάνεται η 
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της μυρωδιάς, του χρώματος, της όψης, 
της συσκευασίας, της επισήμανσης, του 
όγκου, του μεγέθους ή άλλων 
χαρακτηριστικών του.

ενδεχομένως παραπλανητική εμφάνιση, 
ιδιαίτερα για προϊόντα που, μολονότι δεν 
είναι σχεδιασμένα για χρήση από παιδιά, 
μοιάζουν με κάποιον τρόπο με 
αντικείμενα που κατά κοινή παραδοχή 
είναι ελκυστικά για τα παιδιά ή 
προορίζονται για χρήση από παιδιά, λόγω 
της σχεδίασης και των χαρακτηριστικών 
τους.

Or. en

(Βλ. διατύπωση της απόφασης της Επιτροπής αριθ. 2008/357/ΕΚ L 120, 7.5.2008, σ. 11)

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο, τα προϊόντα που είναι ελκυστικά για τα παιδιά να περιληφθούν σε ένα 
ολοκληρωμένο ενωσιακό νομοθετικό πλαίσιο. Σκοπός είναι να λαμβάνονται πάντα υπόψη οι 
προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά αυτά στην αξιολόγηση της ασφάλειας των προϊόντων.

Τροπολογία 48

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) οι εύλογες προσδοκίες των 
καταναλωτών όσον αφορά την ασφάλεια 
λόγω της φύσης, της σύνθεσης και της 
αναμενόμενης χρήσης τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση έχει ως στόχο να ληφθούν υπόψη κι άλλες πτυχές στην αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις ασφάλειας.

Τροπολογία 49

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αβ) η αρχή της πρόληψης,
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Or. en

Τροπολογία 50

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζα) αν το προϊόν, οι κατηγορίες ή οι 
ομάδες προϊόντων έχουν προκαλέσει 
τραυματισμούς κοινοποιημένους στην 
πανευρωπαϊκή βάση δεδομένων 
τραυματισμών που δημιουργείται δυνάμει 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […/… ου 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της …, σχετικά με την 
εποπτεία των προϊόντων στην αγορά]*

_____________
* ΕΕ: Προστίθενται αριθμός, ημερομηνία 
και παραπομπή για τον κανονισμό MSP 
(COD 2013/0049).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δημιουργία πανευρωπαϊκής βάσης δεδομένων για τραυματισμούς πρέπει να περιληφθεί στον 
μελλοντικό κανονισμό για την εποπτεία των προϊόντων στην αγορά (COM(2013)75).

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση έχει ως στόχο να ληφθούν υπόψη κι άλλες πτυχές στην αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις ασφάλειας.
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Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6α
Σήμανση CE+

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σήμα CE δημιουργεί στους καταναλωτές την εντύπωση ότι το προϊόν είναι ασφαλές. Το 
σήμα CE, ωστόσο, αποτελεί απλώς ένδειξη του κατασκευαστή ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για 
τη συμμόρφωση του προϊόντος προς όλες τις ισχύουσες απαιτήσεις που καθορίζονται στη 
σχετική νομοθεσία. Το προτεινόμενο σήμα CE+ θα είναι συμπληρωματικό προς το σήμα CE 
και δείχνει ότι το προϊόν που το φέρει έχει δοκιμαστεί από ανεξάρτητο τρίτο μέρος και έχει 
κριθεί ασφαλές από αρμόδιο οργανισμό.

Τροπολογία 53

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 54

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 20, όσον αφορά τον 
καθορισμό των πτυχών που πρέπει να 
εξετάζουν οι κατασκευαστές όταν 
αναλύουν τους πιθανούς κινδύνους, 
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συμπεριλαμβανομένης της μορφής της 
ανάλυσης που αναφέρεται στο στοιχείο β) 
του πρώτου εδαφίου της παρούσας 
παραγράφου. Κατά την έκδοση των 
πράξεων αυτών, η Επιτροπή λαμβάνει 
υπόψη τα υπάρχοντα μέσα ανάλυσης 
κινδύνου για την ελαχιστοποίηση της 
πρόσθετης επιβάρυνσης των 
κατασκευαστών, συμπεριλαμβανομένων 
βέλτιστων πρακτικών που εφαρμόζονται 
από κατασκευαστής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία σχετίζεται με την ασφάλεια από τη σχεδίαση και υποχρεώνει τους κατασκευαστής 
να διεξάγουν εμπεριστατωμένη ανάλυση κινδύνου το νωρίτερο δυνατόν, κατά τη φάση 
σχεδίασης του  προϊόντος. Η Επιτροπή καλείται να αξιοποιήσει τα υπάρχοντα μέσα που είναι 
ήδη διαθέσιμα, και ιδίως να τα εντάξει στο έργο που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 
πολυετούς σχεδίου για την καθιέρωση γενικής ενωσιακής αξιολόγησης κινδύνου για προϊόντα.

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι το 
προϊόν τους συνοδεύεται από οδηγίες και 
από πληροφορίες ασφάλειας σε γλώσσα 
εύκολα κατανοητή από τους καταναλωτές, 
η οποία καθορίζεται από το κράτος μέλος 
στο οποίο διατίθεται το προϊόν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση που απαλείφθηκε δεν αποτελεί μέρος του άρθρου R2 (7) της απόφασης 
768/2008/ΕΚ.
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Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

(Βλ. διατύπωση του άρθρου 5, παράγραφος 1, στοιχείο β) της οδηγίας 2001/95/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2001, για τη γενική 

ασφάλεια των προϊόντων).

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9α. Οι προειδοποιήσεις οι οποίες είναι 
καθοριστικές για την απόφαση αγοράς 
του προϊόντος, όπως εκείνες που 
καθορίζουν τα κατώτατα και ανώτατα 
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όρια ηλικίας για τους χρήστες, καθώς και 
οι λοιπές σημαντικές προειδοποιήσεις, 
τοποθετούνται στη συσκευασία του 
προϊόντος ή είναι με άλλον τρόπο 
ευδιάκριτες για τον καταναλωτή πριν από 
την αγορά, ακόμη και όταν η αγορά 
γίνεται τηλεματικά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ενισχυθεί η ενημέρωση των καταναλωτών, ιδιαίτερα όσον αφορά τις τηλεματικές 
πωλήσεις, όπου οι καταναλωτές είναι δύσκολο να ελέγξουν ειδικές πληροφορίες για ένα προϊόν 
και στη συσκευασία του.

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι το προϊόν 
συνοδεύεται από οδηγίες και από 
πληροφορίες ασφάλειας σε γλώσσα 
εύκολα κατανοητή από τους καταναλωτές, 
η οποία καθορίζεται από το κράτος μέλος
στο οποίο διατίθεται το προϊόν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση που απαλείφθηκε δεν αποτελεί μέρος του άρθρου R4 (4) της απόφασης 
768/2008/ΕΚ.

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 8



PR\941359EL.doc 41/57 PE513.309v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

8. Οι εισαγωγείς τηρούν τον τεχνικό 
φάκελο του προϊόντος στη διάθεση των 
αρχών εποπτείας της αγοράς επί δέκα έτη 
από τη διάθεσή του προϊόντος στην αγορά, 
και τους τον διαθέτουν όταν τον 
ζητήσουν.

Or. en

(Βλ. διατύπωση του άρθρου R4 παράγραφος 8 της απόφασης 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για ένα κοινό πλαίσιο εμπορίας των 

προϊόντων)

Αιτιολόγηση

Απόλυτη ευθυγράμμιση με το άρθρο R4 παράγραφος 8 της απόφασης.

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Οι προειδοποιήσεις οι οποίες είναι
καθοριστικές για την απόφαση αγοράς 
του προϊόντος, όπως εκείνες που 
καθορίζουν τα κατώτατα και ανώτατα 
όρια ηλικίας για τους χρήστες, καθώς και 
οι λοιπές σημαντικές προειδοποιήσεις, 
τοποθετούνται στην καταναλωτική 
συσκευασία του προϊόντος ή είναι με 
άλλον τρόπο ευδιάκριτες για τους 
καταναλωτές πριν από την αγορά, ακόμη 
και όταν η αγορά γίνεται τηλεματικά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ενισχυθεί η ενημέρωση των καταναλωτών, ιδιαίτερα όσον αφορά τις τηλεματικές
πωλήσεις, όπου οι καταναλωτές είναι δύσκολο να ελέγξουν ειδικές πληροφορίες για ένα προϊόν 
και στη συσκευασία του.
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Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σχεδόν αδύνατο να οριστεί τι αποτελεί χρήσιμη πληροφορία για τις αρχές ή το κοινό.

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 20 για να 
προσδιορίσει τα προϊόντα, τις κατηγορίες ή 
τις ομάδες προϊόντων για τα οποία, λόγω 
της χαμηλής τους επικινδυνότητας, δεν 
χρειάζεται να αναγράφονται στο ίδιο το 
προϊόν οι πληροφορίες που αναφέρονται 
στο άρθρο 8 παράγραφος 7 και στο άρθρο 
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παράγραφος 3. 10 παράγραφος 3. Οι ανωτέρω κατ’
εξουσιοδότηση πράξεις εγκρίνονται 
έγκαιρα πριν από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να γνωρίζουν έγκαιρα ποια προϊόντα καλύπτονται από το άρθρο 
13.

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Ιχνηλασιμότητα των προϊόντων Ιχνηλασιμότητα ορισμένων προϊόντων

Or. en

Αιτιολόγηση

Αναγκαία προσθήκη, δεδομένου ότι το προτεινόμενο σύστημα ιχνηλασιμότητας καλύπτει μόνο 
ορισμένα προϊόντα ή κατηγορίες προϊόντων.

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15α

Σημεία επαφής για την ασφάλεια των 
προϊόντων

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν σημεία επαφής 
για την ασφάλεια των προϊόντων στο 
έδαφός τους και ανακοινώνουν στα άλλα 
κράτη μέλη και στην Επιτροπή τα 
λεπτομερή στοιχεία των εν λόγω σημείων 
επαφής.
2. Η Επιτροπή καταρτίζει και ενημερώνει 
τακτικά ένα κατάλογο των σημείων 
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επαφής για την ασφάλεια των προϊόντων 
και τον δημοσιεύει στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 
Επιτροπή δημοσιοποιεί επίσης τις 
πληροφορίες αυτές στον ιστότοπό της.

Or. en

(Βλ. διατύπωση του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.764/2008 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τη θέσπιση διαδικασιών σχετικά 

με την εφαρμογή ορισμένων εθνικών τεχνικών κανόνων στα προϊόντα που κυκλοφορούν 
νομίμως στην αγορά άλλου κράτους μέλους)

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαία η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των σημείων επαφής για την ασφάλεια των 
προϊόντων, με τη διευκόλυνση της κατάρτισης σχετικά με τη νομοθεσία περί ασφάλειας των 
προϊόντων, και της διαβίβασης πληροφοριών στους διάφορους κλάδους και στους 
οικονομικούς φορείς.

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15β
Καθήκοντα των σημείων επαφής για την 

ασφάλεια των προϊόντων
1. Τα σημεία επαφής για την ασφάλεια 
των προϊόντων παρέχουν, μετά από 
αίτηση, μεταξύ άλλων, ενός οικονομικού 
φορέα ή της αρμόδιας αρχής άλλου 
κράτους μέλους, τις ακόλουθες 
πληροφορίες:
α) τους τεχνικούς κανόνες που ισχύουν 
για συγκεκριμένο είδος προϊόντος στην 
επικράτεια στην οποία έχουν 
εγκατασταθεί τα εν λόγω σημεία επαφής 
για την ασφάλεια των προϊόντων, 
πληροφορίες για το κατά πόσον ο 
συγκεκριμένος τύπος προϊόντος υπόκειται 
σε απαίτηση προηγούμενης άδειας 
σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους 
μέλους τους, καθώς και πληροφορίες 
σχετικά με την αρχή της αμοιβαίας 
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αναγνώρισης όπως προβλέπεται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 764/2008 και την 
εφαρμογή του συγκεκριμένου κανονισμού 
στην επικράτεια του εν λόγω κράτους 
μέλους·
β) λεπτομερή στοιχεία επικοινωνίας με 
τις αρμόδιες αρχές εντός του εν λόγω 
κράτους μέλους, τα οποία να καθιστούν 
δυνατή την άμεση επικοινωνία μ’ αυτές, 
συμπεριλαμβανομένης της παροχής των 
στοιχείων των αρχών που είναι αρμόδιες 
για την εποπτεία της εφαρμογής των 
συγκεκριμένων τεχνικών κανόνων στην 
επικράτεια του εν λόγω κράτους μέλους·
γ) μέσα έννομης προστασίας που είναι 
γενικά διαθέσιμα στην επικράτεια του εν 
λόγω κράτους μέλους σε περίπτωση 
διαφοράς μεταξύ των αρμόδιων αρχών 
και οικονομικού φορέα·
2. Τα σημεία επαφής για την ασφάλεια 
των προϊόντων απαντούν εντός δεκαπέντε 
εργάσιμων ημερών από την παραλαβή 
αίτησης αναφερόμενης στην παράγραφο 
1.
3. Ένα σημείο επαφής για την ασφάλεια 
των προϊόντων στο κράτος μέλος στο 
οποίο ο ενδιαφερόμενος οικονομικός 
φορέας έχει νομίμως διαθέσει το 
συγκεκριμένο προϊόν στην αγορά μπορεί 
να παρέχει οιαδήποτε σχετική 
πληροφορία ή παρατήρηση στον 
οικονομικό φορέα ή την αρμόδια αρχή 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 764/2008 μαζί με 
κάθε σχετική πληροφορία ή παρατήρηση.
4. Τα κράτη μέλη καθιερώνουν υπηρεσίες 
στο πλαίσιο των σημείων επαφής για την 
ασφάλεια των προϊόντων, προκειμένου να 
διευκολύνουν την κατάρτιση στη 
νομοθεσία και τις απαιτήσεις σχετικά με 
την ασφάλεια των προϊόντων γενικά, και 
για τη διαβίβαση πληροφοριών στους 
διάφορους κλάδους, για την υποστήριξη 
της κατάρτισης των οικονομικών φορέων 
στις απαιτήσεις ασφάλειας των 
προϊόντων. 
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5. Τα σημεία επαφής για την ασφάλεια 
των προϊόντων παρέχουν δωρεάν τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1.

Or. en

(Βλ. διατύπωση του άρθρου 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.764/2008 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τη θέσπιση διαδικασιών σχετικά 

με την εφαρμογή ορισμένων εθνικών τεχνικών κανόνων στα προϊόντα που κυκλοφορούν 
νομίμως στην αγορά άλλου κράτους μέλους)

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαία η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των σημείων επαφής για την ασφάλεια των 
προϊόντων, με τη διευκόλυνση της κατάρτισης σχετικά με τη νομοθεσία περί ασφάλειας των 
προϊόντων, και της διαβίβασης πληροφοριών στους διάφορους κλάδους και στους 
οικονομικούς φορείς.

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Για προϊόντα που κοινοποιούνται στο 
σύστημα RAPEX επειδή εγκυμονούν 
σοβαρό κίνδυνο για την υγεία και την 
ασφάλεια των προσώπων, ή στην 
πανευρωπαϊκή βάση δεδομένων 
τραυματισμών που θα δημιουργηθεί 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
[…/… του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της …, σχετικά με την 
εποπτεία της αγοράς προϊόντων]* ή για 
προϊόντα που, λόγω των ειδικών 
χαρακτηριστικών τους ή των ειδικών όρων 
διανομής ή χρήσης τους, μπορεί να 
θεωρηθεί ότι εγκυμονούν σοβαρό κίνδυνο 
για την υγεία και την ασφάλεια των 
προσώπων, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει 
από τους οικονομικούς φορείς που 
διαθέτουν και καθιστούν διαθέσιμα τα εν 
λόγω προϊόντα στην αγορά να θεσπίσουν ή 
να προσχωρήσουν σε σύστημα 
ιχνηλασιμότητας.
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______________

* ΕΕ: Προστίθενται αριθμός, ημερομηνία 
και παραπομπή για τον κανονισμό MSP 
(COD 2013/0049).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επανειλημμένη εμφάνιση στο σύστημα RAPEX ή η κοινοποίηση στην πανευρωπαϊκή βάση 
δεδομένων τραυματισμών αποτελούν σαφείς ενδείξεις ότι χρειάζονται ειδικά μέτρα 
ιχνηλασιμότητας για τη συγκεκριμένη ομάδα προϊόντων, και η Επιτροπή πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να λάβει τα αναγκαία μέτρα μετά από διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους. 
Με την καταχώρηση προϊόντων που δεν έχουν κοινοποιηθεί ακόμα στο σύστημα RAPEX, η 
Επιτροπή εξουσιοδοτείται να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα χωρίς να περιμένει την κοινοποίηση 
στο RAPEX.

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) για να προσδιορίσει τα προϊόντα που 
έχουν κοινοποιηθεί μέσω του συστήματος 
RAPEX ή έχουν καταχωρηθεί στην 
πανευρωπαϊκή βάση δεδομένων 
τραυματισμών, και τα προϊόντα, τις 
κατηγορίες ή τις ομάδες προϊόντων που 
μπορεί να θεωρηθεί ότι εγκυμονούν 
σοβαρό κίνδυνο για την υγεία και την 
ασφάλεια των προσώπων, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 1

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επανειλημμένη εμφάνιση στο σύστημα RAPEX ή η κοινοποίηση στην πανευρωπαϊκή βάση 
δεδομένων τραυματισμών αποτελούν σαφείς ενδείξεις ότι χρειάζονται ειδικά μέτρα 
ιχνηλασιμότητας για τη συγκεκριμένη ομάδα προϊόντων, και η Επιτροπή πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να λάβει τα αναγκαία μέτρα μετά από διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους. 
Με την καταχώρηση προϊόντων που δεν έχουν κοινοποιηθεί ακόμα στο σύστημα RAPEX, η 
Επιτροπή εξουσιοδοτείται να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα χωρίς να περιμένει την κοινοποίηση 
στο RAPEX.
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Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η Επιτροπή διατυπώνει το αίτημα για το 
οποίο γίνεται λόγος στο πρώτο εδάφιο 
μέσω εκτελεστικών πράξεων, μετά από 
διαβούλευση με όλους τους 
ενδιαφερόμενους καθώς και με την 
επιτροπή που συστήνεται δυνάμει του 
άρθρου 19 παράγραφος 1. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 3.

Or. en

(Βλ. διατύπωση του άρθρου 10, παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 1025/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2001, για την ευρωπαϊκή 

τυποποίηση).

Αιτιολόγηση

Οι ενδιαφερόμενοι και οι κατά τομείς ειδικοί πρέπει -όπως αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΕ) 
1025/2012 σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση- να καλούνται σε διαβούλευση όταν η 
Επιτροπή ζητεί πρότυπα.

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Αν ένα κράτος μέλος ή το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο θεωρεί ότι ένα ευρωπαϊκό 
πρότυπο που αναφέρεται στο άρθρο 16 δεν 
ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις που 
επιδιώκει να καλύψει και τη γενική 
απαίτηση ασφάλειας που προβλέπεται στο 
άρθρο 4, ενημερώνει σχετικά την 
Επιτροπή, παρέχοντας λεπτομερείς 
εξηγήσεις, και η Επιτροπή αποφασίζει:

1. Αν ένα κράτος μέλος ή το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο θεωρεί ότι ένα ευρωπαϊκό 
πρότυπο που αναφέρεται στο άρθρο 16 δεν 
ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις που 
επιδιώκει να καλύψει και τη γενική 
απαίτηση ασφάλειας που προβλέπεται στο 
άρθρο 4, ενημερώνει σχετικά την 
Επιτροπή, παρέχοντας λεπτομερείς 
εξηγήσεις, και η Επιτροπή, μετά από 
διαβούλευση με την επιτροπή που έχει 
συσταθεί δυνάμει του άρθρου 19 
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παράγραφος 1, αποφασίζει:

Or. en

(Βλ. διατύπωση του άρθρου 11, παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 1025/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2001, για την ευρωπαϊκή 

τυποποίηση).

Αιτιολόγηση

Οι κατά τομείς εμπειρογνώμονες των κρατών μελών πρέπει να συμμετέχουν στις αποφάσεις της 
Επιτροπής σχετικά με αντιρρήσεις σε εναρμονισμένα πρότυπα.

Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν στις κυρώσεις λαμβάνεται υπόψη το μέγεθος των επιχειρήσεων, οι πιθανοί δόλιοι έμποροι 
δεν θα αποθαρρύνονται, δεδομένου ότι οι μικρές επιχειρήσεις θα μπορούσαν εύκολα να κάνουν 
διαρκείς παραβάσεις με σοβαρή επίπτωση στην ασφάλεια των προϊόντων στην ενιαία αγορά.

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα πρόστιμα διατίθενται 
αποκλειστικά για δραστηριότητες 
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εποπτείας της αγοράς στο ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Το αργότερο [πέντε] έτη από την 
ημερομηνία εφαρμογής, η Επιτροπή 
αξιολογεί την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού και υποβάλλει έκθεση 
αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο. Η εν λόγω έκθεση 
αξιολογεί αν ο παρών κανονισμός πέτυχε 
τους στόχους του, ιδίως όσον αφορά την 
ενίσχυση της προστασίας των 
καταναλωτών από τα μη ασφαλή προϊόντα, 
λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπό του 
στις επιχειρήσεις και ιδίως στις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Το αργότερο … *, η Επιτροπή αξιολογεί 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού 
και υποβάλλει έκθεση αξιολόγησης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο. Η εν λόγω έκθεση αξιολογεί 
αν ο παρών κανονισμός πέτυχε τους 
στόχους του, ιδίως όσον αφορά την 
ενίσχυση της προστασίας των 
καταναλωτών από τα μη ασφαλή προϊόντα 
σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος 
κανονισμού, λαμβάνοντας υπόψη τον 
αντίκτυπό του στις επιχειρήσεις και ιδίως 
στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η έκθεση 
αυτή αξιολογεί, μεταξύ άλλων, τις 
αλληλεπιδράσεις του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1025/2012 με τον παρόντα 
κανονισμό.
_____________

* ΕΕ: Να προστεθεί η ημερομηνία: πέντε 
έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το αργότερο στις …*, η Επιτροπή 
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αξιολογεί τη σκοπιμότητα της 
συντονισμένης καθιέρωσης καθεστώτος 
κυρώσεων κατά των οικονομικών 
φορέων που προωθούν εν γνώσει τους 
επικίνδυνα ή μη συμμορφούμενα 
προϊόντα στην εσωτερική αγορά, και την 
διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.
______________
* ΕΕ: Να προστεθεί η ημερομηνία: πέντε 
έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα άρθρα 9 και 10 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 764/2008 καταργούνται από 
…*.

_______
* ΕΕ: Να προστεθεί η ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατάργηση είναι συνέπεια της καθιέρωσης των σημείων επαφής για την ασφάλεια των 
προϊόντων με τον παρόντα κανονισμό.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Όταν η Επιτροπή υπέβαλε την πρόταση κανονισμού για την ασφάλεια των προϊόντων, στις 13 
Φεβρουαρίου 2013, κορυφωνόταν μια μακρά και ψυχοφθόρα κρίση για τους ευρωπαίους 
καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Έτσι, η πρόταση μπαίνει στο κέντρο μιας συζήτησης για το 
αν η ενωσιακή νομοθεσία πρέπει να ρυθμιστεί ή να απλουστευτεί.

Επιθυμία της εισηγήτριας είναι να δώσει μια σαφή απάντηση στο θεμελιώδες και διαρκές 
αυτό ερώτημα. Η εισηγήτρια θεωρεί ότι, αναμφισβήτητα, για την εύρυθμη λειτουργία της 
ενιαίας αγοράς απαιτούνται δύο βασικά συστατικά. Η ασφάλεια των καταναλωτών και ίσοι 
όροι ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις. Μόνο με ρύθμιση και επιβολή απαιτήσεων μπορούν 
να είναι ασφαλείς οι καταναλωτές. Μόνο με ασφαλή προϊόντα θα ενθαρρυνθούν οι 
καταναλωτές να αγοράζουν περισσότερα προϊόντα στην εσωτερική αγορά. Η ασφάλεια των 
προϊόντων είναι καθοριστική για την εξασφάλιση μια εύρυθμα λειτουργούσας εσωτερικής 
αγοράς, που θα διευκολύνει την ανάπτυξη για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και την ευμάρεια 
στην Ένωση.

Γενικά, η εισηγήτρια εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόταση της Επιτροπής, η οποία 
υιοθετεί κατά μεγάλο μέρος τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στο ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια 
των προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς1. Ο κανονισμός για την ασφάλεια των 
καταναλωτικών προϊόντων αφορά μεγάλο τμήμα της ενιαίας αγοράς. Όπως αναφέρει η 
Επιτροπή στην εκτίμηση επιπτώσεων2, για τα καταναλωτικά προϊόντα –εναρμονισμένα και 
μη- ο όγκος των ενδοενωσιακών εμπορικών συναλλαγών μεταξύ 2008 και 2010 ανήλθε σε 
ένα τρισεκατομμύριο ευρώ περίπου. 

Ωστόσο, οι ευρωπαίοι καταναλωτές δεν αισθάνονται ασφαλείς όταν ενεργούν στην 
εσωτερική αγορά. Σύμφωνα με έρευνα της Επιτροπής που διεξήχθη από το Ευρωβαρόμετρο 
το 2012, το 27% των καταναλωτών θεωρούν ότι σημαντικός αριθμός μη εδώδιμων 
καταναλωτικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά δεν είναι ασφαλή3. 

Επιπλέον, στην ετήσια έκθεση για το 2012 σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος 
έγκαιρης προειδοποίησης για μη εδώδιμα επικίνδυνα προϊόντα (RAPEX) αναφέρεται αύξηση 
κατά 26% στις προειδοποιήσεις για προϊόντα στο σύστημα RAPEX σε σύγκριση με τα 
στοιχεία του 20114. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η αύξηση οφείλεται εν μέρει στη βελτίωση 
των δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς στα κράτη μέλη, αλλά είναι επίσης 
αδιαμφισβήτητο ότι ο αριθμός των επικίνδυνων προϊόντων στην ενιαία αγορά αυξάνεται.

                                               
1 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Μαρτίου 2011 σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας για 
τη γενική ασφάλεια των προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς (2010/2085(INI))
2 Υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, εκτίμηση επιπτώσεων, δέσμη για την ασφάλεια των προϊόντων 
και την εποπτεία της αγοράς, SWD(2013) 33 τελικό, σ. 9
3 Ετήσια έκθεση 2012 για τη λειτουργία του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για μη εδώδιμα επικίνδυνα 
προϊόντα, σ. 42
4 Ετήσια έκθεση 2012 για τη λειτουργία του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για μη εδώδιμα επικίνδυνα 
προϊόντα, κεφάλαιο ΙΙ
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Η εισηγήτρια θεωρεί το γεγονός αυτό απαράδεκτο, δεδομένου ότι η έλλειψη εμπιστοσύνης 
στην ενιαία αγορά αποτελεί τροχοπέδη για την ανάπτυξη και την ευημερία στην Ένωση 
γενικά. Καθοριστικός παράγοντας για τη λύση του προβλήματος αυτού είναι η ύπαρξη ενός 
εύρυθμα λειτουργούντος καθεστώτος ασφάλειας των προϊόντων, το οποίο θεσπίζεται με τον 
παρόντα κανονισμό.

Οριζόντια θέματα

Ο κανονισμός CPSR ως γενικό δίχτυ ασφαλείας
Για την εισηγήτρια, είναι εξαιρετικά σημαντικό ο παρών κανονισμός να εξακολουθήσει να 
αποτελεί «δίχτυ ασφαλείας» για την ασφάλεια των προϊόντων. Στην τρέχουσα νομοθεσία, η 
οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων1 υπογραμμίζει ότι η οδηγία έχει εφαρμογή σε 
περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχουν ειδικότερες διατάξεις περί ασφάλειας στην ενωσιακή 
νομοθεσία, έτσι ώστε να είναι εγγυημένη η ασφάλεια όλων των προϊόντων που καθίστανται 
διαθέσιμα στην αγορά 

Με την ευθυγράμμιση των τρεχουσών διατάξεων στον παρόντα κανονισμό, η οδηγία για τη 
γενική ασφάλεια των προϊόντων θα λειτουργήσει σαν «ομπρέλα» για να καλυφθεί το 
ανωτέρω κενό. Η εισηγήτρια αναφέρει, συνεπώς, ότι ο κανονισμός θα λειτουργήσει ως ευρύ 
νομοθετικό πλαίσιο οριζόντιου χαρακτήρα, για τα προϊόντα που ήδη υπάρχουν ή θα 
αναπτυχθούν, και για την κάλυψη των κενών.

Επαναφορά της αρχής της πρόληψης
Ένα δίχτυ ασφαλείας για την ενωσιακή νομοθεσία πρέπει να παρέχει αποτελεσματικές 
απαιτήσεις ασφάλειας. Ωστόσο, η εισηγήτρια θεωρεί ότι η πρόταση της Επιτροπής έχει μια 
μεγάλη αδυναμία: Έχει απαλειφθεί η αναφορά στην αρχή της πρόληψης στην οδηγία για τη 
γενική ασφάλεια των προϊόντων2, όσον αφορά την εκτίμηση των πιθανών κινδύνων.

Η εισηγήτρια θεωρεί ότι αυτό δεν στέλνει το σωστό μήνυμα στους καταναλωτές, τους 
οικονομικούς φορείς και τις αρχές εποπτείας της αγοράς. Πρέπει να αποκατασταθεί η αρχή 
της πρόληψης –όπως αναφέρεται στο άρθρο 191, παράγραφος 2, της ΣΛΕΕ- για να 
εξασφαλίζεται ότι θα λαμβάνονται κατάλληλα υπόψη οι θεμελιώδεις πτυχές της ασφάλειας 
στην αξιολόγηση της ασφάλειας των προϊόντων.

Με την επαναφορά της αρχής της πρόληψης, η εισηγήτρια υπογραμμίζει την ανάγκη να 
διατηρηθεί η οριζόντια αυτή αρχή, που αποτελεί ακρογωνιαία λίθο της ασφάλειας των 
προϊόντων και των καταναλωτών.

Αυστηρή ευθυγράμμιση με το νέο νομοθετικό πλαίσιο
Μια από τις σημαντικότερες καινοτομίες της πρότασης της Επιτροπής για την ασφάλεια των 
καταναλωτικών προϊόντων συνίσταται στην ευθυγράμμιση των υποχρεώσεων των 
οικονομικών φορέων που περιλαμβάνονται στην απόφαση 768/2008/ΕΚ3 με τον παρόντα 
                                               
1 Οδηγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2001, για τη 
γενική ασφάλεια των προϊόντων .
2 Άρθρο 8 παράγραφος 2 και αιτιολογική σκέψη 1 της οδηγίας 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2001, για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων .
3 Απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008, 
σχετικά με ένα κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων
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κανονισμό. Πρόκειται για καινοτομία, δεδομένου ότι η απόφαση –ως μέρος του νέου 
νομοθετικού πλαισίου- ήταν ως τώρα ευθυγραμμισμένη μόνο με την εναρμονισμένη 
ενωσιακή νομοθεσία, ενώ το κεφάλαιο ΙΙ του παρόντος κανονισμού καλύπτει μόνο τα μη 
εναρμονισμένα προϊόντα.

Η εισηγήτρια θεωρεί καθοριστικό να υπάρχει συνέπεια στο σύνολο της νομοθεσίας της 
Ένωσης όσον αφορά τις υποχρεώσεις των οικονομικών φορέων. Συνεπώς, η ευθυγράμμιση 
της απόφασης με τον παρόντα κανονισμό θα διατηρηθεί σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο 
βαθμό, με την προσπάθεια να μην αλλάξει η διατύπωση των διατάξεων που έχουν ήδη 
θεσπιστεί με την απόφαση και υλοποιούνται με τον παρόντα κανονισμό.

Αυξημένη έμφαση στην ασφάλεια μέσω της σχεδίασης
Η ασφάλεια των προϊόντων θα αποτελεί πάντα ευθύνη των κατασκευαστών. Αν εξασφαλιστεί 
ότι οι κατασκευαστές θα λαμβάνουν αυτομάτως υπόψη την ασφάλεια των προϊόντων στη 
σχεδίαση, αυτό μπορεί να επηρεάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την ασφάλεια των προϊόντων 
στην αγορά, και να οδηγήσει στην εξοικονόμηση πόρων για εποπτεία της αγοράς.

Η εισηγήτρια θα ζητήσει από την Επιτροπή να προσφέρει στους οικονομικούς φορείς έναν 
εύχρηστο και αποτελεσματικό τρόπο να αξιολογούν τους κινδύνους των προϊόντων πριν τα 
καταστήσουν διαθέσιμα στην αγορά.

Οι κύριες προτάσεις
Η εισηγήτρια, πέρα από τα τέσσερα ανωτέρω οριζόντια ζητήματα, θα επικεντρωθεί επίσης 
στις ακόλουθες κύριες προτάσεις

Ευάλωτοι καταναλωτές
Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους ευάλωτους καταναλωτές στην ενιαία αγορά. Κατά 
την αξιολόγηση της ασφάλειας των προϊόντων, το αν είναι ευάλωτοι οι καταναλωτές συνιστά 
βασικό παράγοντα για τον καθορισμό του αν ένα προϊόν είναι ασφαλές ή όχι. Επιπλέον, η 
εισηγήτρια κρίνει αναγκαίο να λαμβάνεται υπόψη η έννοια των ελκυστικών για τα παιδιά 
προϊόντων κατά την αξιολόγηση της ασφάλειας των προϊόντων. 

Χώρα προέλευσης
Η πρόταση της Επιτροπής καθιερώνει απαίτηση ένδειξης προέλευσης στα προϊόντα ή στη 
συσκευασία τους. Η εισηγήτρια διατηρεί την πρόταση όπως αναφέρεται στο άρθρο 7, διότι 
αυτό είναι καθοριστικό για τη βελτίωση της ιχνηλασιμότητας από τις αρχές εποπτείας της 
αγοράς, τη βελτίωση της διαφάνειας στην αλυσίδα εφοδιασμού και, κατά συνέπεια, την 
ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στην ενιαία αγορά.

Το σήμα CE+
Το σήμα CE δημιουργεί στους καταναλωτές την εντύπωση ότι το προϊόν είναι ασφαλές. Το 
σήμα CE, ωστόσο, αποτελεί απλώς ένδειξη του παραγωγού ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για 
τη συμμόρφωση του προϊόντος προς όλες τις ισχύουσες απαιτήσεις που καθορίζονται στη 
σχετική νομοθεσία. Η εισηγήτρια προτείνει την καθιέρωση νέου σήματος, του CE+, που θα 
δείχνει ότι το σημαινόμενο προϊόν έχει δοκιμαστεί από ανεξάρτητο τρίτο μέρος και έχει 
κριθεί ασφαλές από αρμόδιο οργανισμό. Συνεπώς, το νέο σήμα CE+ θα είναι 
συμπληρωματικό προς το τρέχον σήμα CE.

Διατλαντικός διάλογος
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Η συνεργασία με τις αρχές ασφάλειας των προϊόντων και εποπτείας της αγοράς των 
Ηνωμένων Πολιτειών είναι καθοριστική για τη βελτίωση της τρέχουσας κατάστασης και του 
νομοθετικού καθεστώτος της Ένωσης. Με την επισημοποίηση της συνεργασίας, του 
διαλόγου και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, η Ένωση μπορεί να αντλήσει διδάγματα 
από τις ΗΠΑ όσον αφορά την καλύτερη και αποτελεσματικότερη νομοθεσία. Πριν από την 
εκπνοή της προθεσμίας για την κατάθεση τροπολογιών στην παρούσα έκθεση, η εισηγήτρια 
θα διεξαγάγει διάλογο με τους εκπροσώπους της κυβέρνησης των ΗΠΑ και θα καταθέσει 
πιθανώς τροπολογίες για τον διατλαντικό διάλογο στο συγκεκριμένο στάδιο.

Σημεία επαφής για την ασφάλεια των προϊόντων
Με τον κανονισμό (ΕΕ) 764/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
9ης Ιουλίου 2008, για τη θέσπιση διαδικασιών σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων εθνικών 
τεχνικών κανόνων στα προϊόντα που κυκλοφορούν νομίμως στην αγορά άλλου κράτους 
μέλους, καθιερώνονται σημεία επαφής για προϊόντα, με στόχο την πληροφόρηση των 
οικονομικών φορέων στα κράτη μέλη σχετικά με τους κανόνες για την αμοιβαία αναγνώριση, 
όπως ορίζεται στον κανονισμό. Ωστόσο, η εισηγήτρια θωρεί αναγκαία τη διεύρυνση του 
πεδίου εφαρμογής των εν λόγω σημείων επαφής για τα προϊόντα, με τη διευκόλυνση της 
κατάρτισης σχετικά με τη νομοθεσία περί ασφάλειας των προϊόντων, και της διαβίβασης 
πληροφοριών στους διάφορους κλάδους και στους οικονομικούς φορείς.

Κυρώσεις
Τα πρόστιμα και οι κυρώσεις θα πρέπει να εξορθολογιστούν και να προορίζονται για ειδικό 
σκοπό, έτσι ώστε οι δόλιοι έμποροι να καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του κόστους των 
δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς. Σήμερα το κόστος της εποπτείας της αγοράς στην 
Ένωση βαρύνει τους φορολογούμενους. Στο μέλλον, οι κυρώσεις θα έχουν καθοριστική 
σημασία για την πρόληψη και την αποθάρρυνση της εισόδου δόλιων εμπόρων στην 
εσωτερική αγορά, ενώ παράλληλα θα είναι αναλογικές και δίκαιες.

Τηλεματικές πωλήσεις
Δεδομένου, τέλος, του αριθμού των προϊόντων από τρίτες χώρες που αγοράζουν τηλεματικά 
οι καταναλωτές, τα οποία μπορεί να μην συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις και τα πρότυπα 
ασφαλείας της Ευρώπης, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των καταναλωτών, 
η εισηγήτρια υπογραμμίζει την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης των καταναλωτών στο ηλεκτρονικό εμπόριο με εκστρατείες εκπαίδευσης και 
ευαισθητοποίησης με πρωτοβουλία της Επιτροπής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΚΑΤAΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

Δήλωση αποποίησης ευθύνης
Ο κατωτέρω κατάλογος ενδιαφερομένων καταρτίστηκε με βάση συνεδριάσεις, ηλεκτρονικά 
μηνύματα και έγγραφα θέσεων, από τον Ιανουάριο του 2010 έως την προθεσμία για το παρόν 
σχέδιο έκθεσης τον Ιούνιο του 2013.

Επισημαίνεται ότι δεν είναι πλήρης. Είναι μάλλον αδύνατο να αναφερθούν όλα τα είδη 
παρεμβάσεων προς την εισηγήτρια κατά την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο. Επιπλέον, η 
εισηγήτρια ασχολείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το ζήτημα της ασφάλειας των 
προϊόντων από το 2008. Συνεπώς, οι πηγές έμπνευσης είναι τεράστιες και δύσκολο να 
συλληφθούν στο σύνολό τους.

Ωστόσο, η εισηγήτρια φιλοδοξεί με τον συγκεκριμένο τρόπο που έλαβε υπόψη τις 
παρεμβάσεις των ομάδων συμφερόντων να δείξει με διαφάνεια τις πηγές έμπνευσης στις 
οποίες βασίστηκε για την εκπόνηση του παρόντος σχεδίου έκθεσης.
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 Η εισηγήτρια οργάνωσε πρωινό εργασίας σε συνεργασία με τις BUSINESSEUROPE και 

BEUC στις 4 Ιουνίου 2013. Για τον κατάλογο των συμμετασχόντων μπορείτε να 
αποταθείτε στο γραφείο της εισηγήτριας.


