
AD\1003297EL.doc PE938.958v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

2013/0048(COD)

18.9.2013

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου

προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

σχετικά με την 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))

Συντάκτης γνωμοδότησης: George Sabin Cutaş



PE938.958v01-00 2/41 AD\1003297EL.doc

EL

PA_Legam



AD\1003297EL.doc 3/41 PE938.958v01-00

EL

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στο ψήφισμά του της 8ης Μαρτίου 20111 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλούσε την Επιτροπή 
να θεσπίσει κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο για την εποπτεία της αγοράς, αντικαθιστώντας ούτως 
το ισχύον διαρκώς συνθετότερο και άβολο, ειδικό ανά τομέα καθεστώς εποπτείας της αγοράς.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτό το αίτημα η Επιτροπή παρουσίασε στις 13 Φεβρουαρίου 2013 την 
αποκαλούμενη «Δέσμη Μέτρων για την Ασφάλεια των Προϊόντων και την Εποπτεία της 
Αγοράς», η οποία περιλαμβάνει επίσης πρόταση κανονισμού για την ασφάλεια των 
καταναλωτικών προϊόντων και πολυετές σχέδιο δράσης για την εποπτεία της αγοράς που 
καλύπτει την περίοδο 2013-2015. Ο κανονισμός περί εποπτείας της αγοράς προϊόντων 
αποσκοπεί στην αποσαφήνιση του ρυθμιστικού πλαισίου για την εποπτεία της αγοράς στον 
τομέα των μη εδώδιμων προϊόντων μέσω της συγχώνευσης των κανόνων εποπτείας της 
αγοράς διαφόρων, ενίοτε τομεακών νομοθετημάτων σε ενιαίο νομικό μέσο το οποίο να ισχύει 
οριζόντια σε όλους τους τομείς. Η πρόταση συνεπώς απλουστεύει και ενισχύει την ισχύουσα 
νομοθεσία περί εποπτείας της αγοράς.

Η εποπτεία της αγοράς έχει καταστεί θέμα διαρκώς εντονότερης ανησυχίας. Ενώ ο αριθμός 
των μη συμμορφούμενων προϊόντων στην αγορά της Ένωσης δεν μπορεί να παραβλεφθεί, 
μάλιστα ενδέχεται και να σημειώνει αύξηση, δημιουργούνται ανησυχίες εκ του ότι μερικά 
κράτη μέλη μπορεί να μην έχουν χορηγήσει τους αρμόζοντες πόρους στις αρχές εποπτείας 
της αγοράς για να επιτελούν τα καθήκοντά τους. Η ανησυχία έχει σαφή εμπορική διάσταση: 
Καθώς η ΕΕ ανοίγει περαιτέρω την αγορά της για αγαθά από τρίτες χώρες στο πλαίσιο της 
σύναψης συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών, τα καταναλωτικά προϊόντα που τίθενται στην 
ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά προέρχονται διαρκώς περισσότερο από τρίτες χώρες.  Σε 
σημαντικό αριθμό περιπτώσεων δεν έχει καταστεί δυνατό να προσδιορισθεί ο κατασκευαστής 
του μη συμμορφούμενου προϊόντος που έχει εισαχθεί από τρίτες χώρες. Ταυτοχρόνως οι 
Ευρωπαίοι κατασκευαστές επενδύουν ουσιαστικά στη συμμόρφωση προς τη νομοθεσία της 
ΕΕ και ούτως οι ανταγωνιστές από τρίτες χώρες που δεν τηρούν τη νομοθεσία της ΕΕ όχι 
μόνον υπονομεύουν την επίτευξη διαφόρων στόχων της δημοσίας πολιτικής της ΕΕ αλλά και 
θέτουν σε κίνδυνο την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Με δεδομένα τα ανωτέρω ο συντάκτης θα ήθελε να διατυπώσει μερικές προτάσεις:

 η συνεργασία με τις αρχές εποπτείας της αγοράς τρίτων χωρών, ειδικότερα εκείνων οι 
οποίες χαίρουν προτιμησιακής πρόσβασης στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά, 
χρειάζεται να τονωθεί·

 η συνεργασία των αρχών εποπτείας της αγοράς πρέπει να αντιμετωπίζεται ως θέμα 
εμπορικών διαπραγματεύσεων που διεξάγονται από την Επιτροπή·

 τα κράτη μέλη πρέπει να χορηγούν επαρκείς πόρους στις αρχές εποπτείας της αγοράς 
και τις τελωνειακές αρχές για να επιτελούν τα καθήκοντά τους, ειδικότερα καθώς 
υπάρχει θέμα ότι οι αρχές σε μείζονος σημασίας σημεία εισόδου (λιμένες) στην 

                                               
1 Γενική ασφάλεια των προϊόντων και εποπτεία της αγοράς - 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.



PE938.958v01-00 4/41 AD\1003297EL.doc

EL

ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά καλούνται να σηκώσουν το κύριο βάρος αυτού του 
καθήκοντος ενώ οι κίνδυνοι απειλούν ολόκληρη την Ένωση·

 η Επιτροπή θα πρέπει να διαδραματίζει περισσότερο ενεργό ρόλο προς ενίσχυση της 
συνεργασίας επί του θέματος για να εξασφαλίζει συνθήκες επί ίσοις όροις όσον 
αφορά την υλοποίηση του καθεστώτος εποπτείας της αγοράς και να αποφεύγει 
συνθήκες όπου απατεώνες έμποροι αναζητούν το αδύνατο σημείο του συστήματος 
εποπτείας της αγοράς για να δράσουν·

 η Επιτροπή θα πρέπει να αποτιμά με κριτικό πνεύμα τη λειτουργία των μηχανισμών 
συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών και της συνεργασίας με τρίτες χώρες·

 θα πρέπει να συγκροτηθεί πανευρωπαϊκή βάση δεδομένων τραυματισμών και να 
συντονίζεται από την Επιτροπή για να στηρίζει την εφαρμογή των μέτρων εποπτείας 
της αγοράς από τις σχετικές αρχές.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας 
των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις 
ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως τα άρθρα 33, 114 και 207,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως τα άρθρα 33, 114, 169 και 207,

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης 
Μαρτίου 2011 σχετικά με την 
αναθεώρηση της οδηγίας για τη γενική 
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ασφάλεια των προϊόντων και την 
εποπτεία της αγοράς (2010/2085(INI))

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(1) Προκειμένου να κατοχυρωθούν η 
ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων 
εντός της Ένωσης, τα δικαιώματα των 
εργαζομένων στην ΕΕ και σε τρίτες 
χώρες που έχουν εμπορικές συναλλαγές 
με την ΕΕ, καθώς και η βελτίωση της 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, είναι 
απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι τα 
προϊόντα που εισάγονται στην αγορά της 
ΕΕ πληρούν απαιτήσεις που εγγυώνται 
υψηλό επίπεδο προστασίας του δημόσιου 
συμφέροντος, όπως είναι η υγεία και η 
ασφάλεια γενικά, η υγεία και η ασφάλεια 
στον χώρο εργασίας, οι πρακτικές θεμιτού 
εμπορίου, η προστασία των καταναλωτών
και των εργαζομένων, η προστασία του 
περιβάλλοντος, η προστασία των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
και η δημόσια ασφάλεια. Η αυστηρή 
επιβολή των απαιτήσεων αυτών είναι 
ουσιώδης για την ορθή προστασία των 
παραπάνω εκφάνσεων του δημόσιου 
συμφέροντος και για τη δημιουργία των 
συνθηκών που θα επιτρέψουν να ανθήσει ο 
θεμιτός ανταγωνισμός στην επιγραμμική 
και απογραμμική (offline) αγορά 
προϊόντων της Ένωσης. Επομένως, είναι 
αναγκαίο να θεσπιστούν κανόνες για την 
εποπτεία της επιγραμμικής και 
απογραμμικής αγοράς, καθώς και για τους 
ελέγχους προϊόντων που εισέρχονται στην 
Ένωση από τρίτες χώρες.
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Λαμβάνοντας υπόψη τα πλέον 
πρόσφατα δεδομένα από το 
Ευρωβαρόμετρο που δεικνύουν μείωση 
της εμπιστοσύνης των καταναλωτών 
στην ασφάλεια των προϊόντων που 
πωλούνται εντός της ΕΕ, η Ένωση πρέπει 
να ενισχύσει το ρυθμιστικό πλαίσιο 
εποπτείας της αγοράς που εφαρμόζει για 
να κερδίσει την εμπιστοσύνη των 
Ευρωπαίων καταναλωτών.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία 
που έχει η ΕΕ ως παγκόσμια εμπορική 
ομάδα χωρών, είναι απαραίτητο να 
αξιοποιήσει τη θέση αυτή για την 
ενίσχυση της προστασίας των δημοσίων 
συμφερόντων, όπως η υγεία και η 
ασφάλεια, της προστασίας των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων και του 
περιβάλλοντος στις χώρες με τις οποίες η 
Ε.Ε. έχει εμπορικές σχέσεις·

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(15) Η εποπτεία της αγοράς θα πρέπει να 
βασίζεται στην εκτίμηση της 
επικινδυνότητας που παρουσιάζει το 
προϊόν και να λαμβάνει υπόψη όλα τα 
σχετικά δεδομένα, και με υποχρέωση 
πρόνοιας των σχετικών οικονομικών 
φορέων, ιδίως των μεσαζόντων, 
ανεξαρτήτως του αν η εμπορική διάθεση 
των προϊόντων είναι επιγραμμική ή 
απογραμμική. Ένα προϊόν που υπόκειται 
σε εναρμονιστική νομοθετική πράξη της 
Ένωσης της Ένωσης η οποία καθορίζει 
ουσιώδεις απαιτήσεις για την προστασία 
ορισμένων εκφάνσεων του δημόσιου 
συμφέροντος, θα πρέπει να θεωρείται ότι 
δεν εγκυμονεί κίνδυνο για τις εν λόγω 
εκφάνσεις, αν συμμορφώνεται με τις εν 
λόγω ουσιώδεις απαιτήσεις.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Στην περίπτωση των μη 
εναρμονισμένων προϊόντων, οι αρχές 
εποπτείας της αγοράς πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη την τεκμηρίωση που 
παρέχουν οι οικονομικοί φορείς σύμφωνα 
με την οδηγία (ΕΕ) αριθ. [.../...] [σχετικά 
με την ασφάλεια των καταναλωτικών 
προϊόντων].

Αιτιολόγηση

Πρέπει να υπάρξουν περισσότερες συσχετίσεις μεταξύ του κανονισμού εποπτείας της αγοράς και 
της οδηγίας για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, θα πρέπει να 
πραγματοποιείται εκτίμηση 
επικινδυνότητας για τον εντοπισμό των 
προϊόντων που έχουν τη δυνατότητα να 
επηρεάσουν αρνητικά τα δημόσια 
συμφέροντα που προστατεύονται με [τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. XXXX (για την 
ασφάλεια των καταναλωτικών 
προϊόντων)], την τομεακή εναρμονιστική 
νομοθεσία της Ένωσης και τη λοιπή 
ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με τα 
προϊόντα που υπόκεινται στον παρόντα 
κανονισμό. Θα πρέπει να περιλαμβάνει, 
εφόσον υπάρχουν, δεδομένα για τους 
κινδύνους που έχουν επισυμβεί 
προηγουμένως σε σχέση με το οικείο 
προϊόν. Επίσης, θα πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη κάθε μέτρο που έχει ενδεχομένως 
ληφθεί από τον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα για τη μείωση του κινδύνου. Θα 

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

επιμέλειας, για τη μείωση του κινδύνου. 
Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη 
δυνητική ευπάθεια των καταναλωτών, σε 
αντίθεση με τους επαγγελματίες χρήστες, 
όπως επίσης και η αυξημένη ευαισθησία 
ορισμένων κατηγοριών καταναλωτών, 
όπως είναι τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και τα 
άτομα με ειδικές ανάγκες. Οι αρχές 
εποπτείας της αγοράς πρέπει να 
συνεχίσουν να εφαρμόζουν την αρχή της 
προφύλαξης στις περιπτώσεις που δεν 
υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που να 
τεκμηριώνουν με βεβαιότητα την 
ασφάλεια ενός προϊόντος.

Αιτιολόγηση

Η αρχή της προφύλαξης μνημονεύεται ρητώς στις υπάρχουσες οδηγίες και κανονισμούς για την 
ασφάλεια των προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Τόσο τα νέα όσο και τα 
μεταχειρισμένα προϊόντα που προέρχονται 
εκτός της Ένωσης μπορούν να διατίθενται 
στην αγορά μόνον αν έχουν τεθεί σε 
ελεύθερη κυκλοφορία. Στα εξωτερικά 
σύνορα της Ένωσης πρέπει να 
διενεργούνται αποτελεσματικοί έλεγχοι για 
να αναστέλλεται η θέση σε κυκλοφορία 
των προϊόντων που μπορεί να 
παρουσιάζουν κίνδυνο, εάν διατεθούν στην 
αγορά της Ένωσης, εν αναμονή της 
αξιολόγησης και της τελικής απόφασης 
που λαμβάνουν οι αρχές εποπτείας της 
αγοράς.

(19) Τόσο τα νέα όσο και τα 
μεταχειρισμένα προϊόντα που προέρχονται 
εκτός της Ένωσης μπορούν να διατίθενται 
στην αγορά μόνον αν έχουν τεθεί σε 
ελεύθερη κυκλοφορία. Τηρώντας την 
αρχή της ομοιομορφίας της κοινής 
εμπορικής πολιτικής, στα εξωτερικά 
σύνορα της Ένωσης πρέπει να 
διενεργούνται αποτελεσματικοί έλεγχοι για 
να αναστέλλεται η θέση σε κυκλοφορία 
των προϊόντων που μπορεί να 
παρουσιάζουν κίνδυνο, εάν διατεθούν στην 
αγορά της Ένωσης, εν αναμονή της 
αξιολόγησης και της τελικής απόφασης 
που λαμβάνουν οι αρχές εποπτείας της 
αγοράς. Η Επιτροπή πρέπει να αποτιμά 
την αποτελεσματικότητα αυτών των 
ελέγχων για να εξασφαλίζει ότι τα ίδια 
πρότυπα εφαρμόζονται σε όλα τα σημεία 
εισόδου στην αγορά της Ένωσης ώστε οι 
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απατεώνες έμποροι να μην εκτρέπουν το 
εμπόριο σε σημεία εισόδου στην αγορά 
της Ένωσης όπου η υλοποίηση του 
ρυθμιστικού καθεστώτος εποπτείας της 
αγοράς είναι ολιγότερο αυστηρή.

Αιτιολόγηση

Έχει διαπιστωθεί ότι τα εισαγόμενα αγαθά παρουσιάζουν υψηλότερο κίνδυνο μη τήρησης της 
νομοθεσίας της ΕΕ. Υπάρχει ο κίνδυνος να εκτρέπουν απατεώνες έμποροι τα αγαθά τους σε 
σημεία εισόδου όπου η υλοποίηση του καθεστώτος εποπτείας της αγοράς της Ένωσης 
διενεργείται πλημμελώς. Η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίζει ότι το καθεστώς εφαρμόζεται κατά 
τρόπο συνεπή παντού στην Ένωση.

Τροπολογία 11

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, θα πρέπει να ενισχυθεί 
σημαντικά η συνεργασία και η ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των εν λόγω αρχών 
και των αρχών εποπτείας της αγοράς 
σχετικά με τα προϊόντα που παρουσιάζουν 
κίνδυνο. Η Επιτροπή πρέπει να
παρακολουθεί τη συνεργασία μεταξύ 
αυτών των αρχών εποπτείας της αγοράς 
και να διατυπώνει συστάσεις προς 
περαιτέρω βελτίωση της μεταξύ τους 
συνεργασίας. Λαμβάνοντας υπόψη την 
εντεινόμενη σημασία των εισαγωγών 
στην ΕΕ και των ανησυχιών που 
διατυπώνουν φορείς όσον αφορά τους 
ανεπαρκείς συνοριακούς ελέγχους, η 
Επιτροπή θα παρακολουθεί και θα 
αξιολογεί τη συνολική λειτουργία των 
ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα και θα 
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υποβάλει συστάσεις στα κράτη μέλη σε 
περίπτωση που διαπιστώνεται σχετική 
έλλειψη.

Αιτιολόγηση

Δεν αρκεί η υπόσχεση τόνωσης της συνεργασίας μεταξύ των αρμοδίων αρχών, η Επιτροπή 
πρέπει να αναλάβει ενεργό ρόλο διευκολύνοντας και καθοδηγώντας αυτή τη συνεργασία.

Τροπολογία 12

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 ή την απόσυρσή τους από τον 
σχετικό οικονομικό φορέα, ο οποίος 
δραστηριοποιείται είτε επιγραμμικά είτε 
απογραμμικά, εάν το κρίνουν αναγκαίο 
και αναλογικό, ούτως ώστε να 
εξασφαλίσουν ότι τα εν λόγω εμπορεύματα 
δεν θα συνιστούν περαιτέρω απειλή ή για 
να αποτραπεί η διάθεση στην αγορά 
παράνομων προϊόντων.

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Τροπολογία 14

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 οι αρχές εποπτείας της 
αγοράς (περιλαμβανομένων των 
τελωνειακών αρχών στα συνοριακά 
σημεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης) 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 οι οποίοι και να επιβάλλονται.
Τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν 
επαρκή χρηματοδότηση για αυτούς τους 
μηχανισμούς.

Αιτιολόγηση

Δεν αρκεί να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, είναι μάλιστα ουσιαστικής 
σημασίας η επιβολή τους να διενεργείται κατά τρόπο συνεπή εντός της Ένωσης, καθόσον ένα 
μη συμμορφούμενο προϊόν που τίθεται στην αγορά σε ένα κράτος μέλος μπορεί να κυκλοφορεί 
ελεύθερα σε ολόκληρη την Ένωση. Για τον σκοπό αυτό χρειάζεται να τονωθούν οι μηχανισμοί 
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συνεργασίας μεταξύ των αρχών εποπτείας της αγοράς.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25α) Η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει 
την αποτελεσματική εφαρμογή του 
πολυετούς σχεδίου δράσης για εποπτεία 
της αγοράς που θα καλύπτει την περίοδο 
2013-2015 «20 δράσεις για ασφαλέστερα 
και συμμορφούμενα προϊόντα για την 
Ευρώπη: ένα πολυετές σχέδιο δράσης για 
την εποπτεία των προϊόντων στην ΕΕ».
Μέχρι τα τέλη του 2015, η Επιτροπή 
πρέπει να υποβάλει έκθεση σχετικά με τα 
αποτελέσματα που επετεύχθησαν όσον 
αφορά τις 20 προβλεπόμενες δράσεις και 
να εξετάσει την ανάγκη ανάληψης 
νομοθετικών ή μη νομοθετικών δράσεων 
για τη μείωση του αριθμού των 
ανασφαλών ή μη συμμορφούμενων 
προϊόντων και να διασφαλίσει την 
αποτελεσματικότητα της εποπτείας των 
προϊόντων τόσο εντός της Ένωσης όσο 
και κατά την είσοδό τους στην Ένωση.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26α) Η Επιτροπή πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη την ικανότητα και την προθυμία 
των αρχών εποπτείας της αγοράς τρίτων 
χωρών να συνεργασθούν με τις αρχές 
εποπτείας της αγοράς των κρατών μελών 
στον τρόπο με τον οποίον ασκείται η 
κοινή εμπορική πολιτική της. Για τον 
σκοπό αυτόν η Επιτροπή πρέπει να 
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επιλαμβάνεται της συνεργασίας των 
αρχών εποπτείας της αγοράς στις 
διμερείς, πλειομερείς και πολυμερείς 
εμπορικές της διαπραγματεύσεις, την 
οποία και να ενθαρρύνει.

Αιτιολόγηση

Είναι μεγίστης σημασίας να επιλαμβάνεται η Επιτροπή του θέματος της συνεργασίας μεταξύ 
αρχών εποπτείας της αγοράς ήδη στις εμπορικές διαπραγματεύσεις, συγκεκριμένα καθόσον έχει 
αρχίσει έναν κύκλο διμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων με φιλόδοξο θεματολόγιο. Επειδή η 
προτιμησιακή πρόσβαση κατά πάσα πιθανότητα θα αυξήσει τη ροή αγαθών από αυτές τις τρίτες 
χώρες προς την αγορά της Ένωσης, πρέπει να εξασφαλίζεται ότι τούτο δεν θα θέτει τις αρχές 
εποπτείας της αγοράς των κρατών μελών μπροστά σε μία επιπρόσθετη πρόκληση.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31α) Η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίζει 
ότι η τήρηση διατάξεων 
εμπιστευτικότητας, περιλαμβανομένων 
των κατασκευαστικών και εμπορικών 
μυστικών, δεν υπερισχύει κατά την 
έκδοση προειδοποιήσεων προς το κοινό 
σχετικά με επικίνδυνα προϊόντα που θα 
μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στην 
υγεία, την προσωπική ασφάλεια και την 
ποιότητα του περιβάλλοντος.

Τροπολογία 18

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 

(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 



AD\1003297EL.doc 15/41 PE938.958v01-00

EL

λόγω κυρώσεις πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές.

λόγω κυρώσεις πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές, προκειμένου να 
αποθαρρύνονται οι απατεώνες έμποροι να 
διαθέτουν ενσυνείδητα επικίνδυνα ή μη 
συμμορφούμενα προϊόντα στην 
εσωτερική αγορά.

Αιτιολόγηση

Η έλλειψη πόρων για την εποπτεία της αγοράς οδήγησε σε εμπορικές διαφοροποιήσεις, στο 
πλαίσιο των οποίων κακόβουλοι έμποροι επιλέγουν συνειδητά, σημεία εισόδου στην εσωτερική 
αγορά όπου η εποπτεία της αγοράς είναι λιγότερο αποτελεσματική και επιβάλλονται 
χαμηλότερες κυρώσεις. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι θα διατεθούν επαρκείς πόροι για την 
εποπτεία της αγοράς, χωρίς να επιβαρυνθούν δυσανάλογα οι εθνικοί προϋπολογισμοί των 
κρατών μελών που είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή της.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33α) Για να είναι αποτελεσματικές οι 
κυρώσεις που επιβάλλονται στους 
οικονομικούς φορείς εκ μέρους των 
κρατών μελών, αυτές πρέπει να 
θεσπιστούν με συντονισμένο τρόπο.

Τροπολογία 20

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 

(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 
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οφείλουν να αναλάβουν δράση από μόνες 
τους.

οφείλουν να αναλάβουν δράση από μόνες 
τους. Τα τέλη αυτά δεν πρέπει να 
επιβαρύνουν τον καταναλωτή και, 
συνεπώς, δεν πρέπει να έχουν επίπτωση 
στη λιανική τιμή ενός προϊόντος.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34α) Τα έσοδα που εισπράττονται από 
την παραβίαση του παρόντος κανονισμού 
πρέπει να εγγράφονται στις 
δραστηριότητες εποπτείας της αγοράς.

Αιτιολόγηση

Η έλλειψη πόρων για την εποπτεία της αγοράς οδήγησε σε εμπορικές διαφοροποιήσεις, στο 
πλαίσιο των οποίων κακόβουλοι έμποροι επιλέγουν συνειδητά, σημεία εισόδου στην εσωτερική 
αγορά όπου η εποπτεία της αγοράς είναι λιγότερο αποτελεσματική και επιβάλλονται 
χαμηλότερες κυρώσεις. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι θα διατεθούν επαρκείς πόροι για την 
εποπτεία της αγοράς, χωρίς να επιβαρυνθούν δυσανάλογα οι εθνικοί προϋπολογισμοί των 
κρατών μελών που είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή της.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Ο στόχος του παρόντος κανονισμού 
είναι τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην 
αγορά, διέπονται από την ενωσιακή 
νομοθεσία και να πληρούν τις απαιτήσεις 
για υψηλού επιπέδου προστασία της υγείας 
και της ασφάλειας και άλλων δημόσιων 
συμφερόντων και για τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς μέσω ενός πλαισίου 
συνεκτικής εποπτείας της ενωσιακής 
αγοράς. Ο στόχος αυτός δεν μπορεί να 

(41) Ο στόχος του παρόντος κανονισμού 
είναι τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην 
αγορά, τόσο επιγραμμικά όσο και 
απογραμμικά, διέπονται από την ενωσιακή 
νομοθεσία και να πληρούν τις απαιτήσεις 
για υψηλού επιπέδου προστασία της υγείας 
και της ασφάλειας και άλλων δημόσιων 
συμφερόντων και για τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, τόσο της 
επιγραμμικής όσο και της απογραμμικής,



AD\1003297EL.doc 17/41 PE938.958v01-00

EL

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

μέσω ενός πλαισίου συνεκτικής εποπτείας 
της ενωσιακής αγοράς. Ο στόχος αυτός δεν 
μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα 
κράτη μέλη, καθώς η επίτευξή του απαιτεί 
πολύ υψηλού βαθμού συνεργασία, 
αλληλεπίδραση και ομοιομορφία 
λειτουργίας μεταξύ όλων των αρμόδιων 
αρχών από όλα τα κράτη μέλη. Δεδομένου, 
κατά συνέπεια, ότι μπορεί λόγω της 
κλίμακας και των αποτελεσμάτων του, να 
επιτευχθεί καλύτερα στο επίπεδο της 
Ένωσης, η Ένωση μπορεί να θεσπίζει 
μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 
5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν 
λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 
επίτευξη του στόχου αυτού.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές 
που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, ο παρών 
κανονισμός έχει ως στόχο να διασφαλίσει 
τον πλήρη σεβασμό της υποχρέωσης να 
εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας 
της υγείας του ανθρώπου και προστασίας 
των καταναλωτών, καθώς και την 
ελευθερία να αναπτύξουν την 
επιχειρηματική τους δραστηριότητα και 
το δικαίωμα ιδιοκτησίας,

(42) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές 
που αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, ο παρών 
κανονισμός έχει ως στόχο να διασφαλίσει 
τον πλήρη σεβασμό της υποχρέωσης να 
εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας 
της υγείας του ανθρώπου και προστασίας 
των δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας καθώς και πλήρη σεβασμό 
των δικαιωμάτων των καταναλωτών και 
των εργαζομένων,
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Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ο παρών κανονισμός καθορίζει το πλαίσιο 
που επιτρέπει να εξακριβώνεται ότι τα 
προϊόντα που διατίθενται στην αγορά, 
επιγραμμικά ή απογραμμικά, και που 
εισέρχονται στην αγορά της ΕΕ για να 
κυκλοφορήσουν εντός αυτής, ικανοποιούν 
τις απαιτήσεις που διαφυλάσσουν σε 
υψηλό επίπεδο την υγεία και την ασφάλεια 
των ατόμων γενικά, την υγεία και την 
ασφάλεια στον χώρο εργασίας, την 
προστασία των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων και των καταναλωτών, τις 
πρακτικές θεμιτού εμπορίου, την 
προστασία των καταναλωτών, το 
περιβάλλον, την προστασία των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, 
τη δημόσια ασφάλεια και άλλες εκφάνσεις 
του δημόσιου συμφέροντος.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καθίσταται σαφές ότι ρόλος των αρχών εποπτείας της αγοράς και των τελωνειακών 
αρχών είναι να εξασφαλίζουν ότι μόνον προϊόντα που συμμορφούνται προς τη νομοθεσία της 
ΕΕ εισέρχονται στην αγορά της ΕΕ και κυκλοφορούν εντός αυτής.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κεφάλαια Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, V και VI του 
παρόντος κανονισμού ισχύουν για όλα τα 
προϊόντα που υπόκεινται στον κανονισμό
(ΕΕ) αριθ. [… σχετικά με την ασφάλεια 
των καταναλωτικών προϊόντων] ή την 
εναρμονιστική νομοθεσία της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων που 

1. Τα κεφάλαια Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, V και VI του 
παρόντος κανονισμού ισχύουν για όλα τα 
προϊόντα που υπόκεινται στον κανονισμό
(ΕΕ) αριθ. [… σχετικά με την ασφάλεια 
των καταναλωτικών προϊόντων] ή την 
εναρμονιστική νομοθεσία της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων που
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συναρμολογούνται ή κατασκευάζονται 
προς χρήση του ίδιου του κατασκευαστή, 
και στον βαθμό που η εναρμονιστική 
νομοθεσία της Ένωσης δεν περιλαμβάνει 
ειδική διάταξη με τον ίδιο στόχο.

συναρμολογούνται ή κατασκευάζονται 
προς αποκλειστική χρήση του ίδιου του 
κατασκευαστή, και στον βαθμό που η 
εναρμονιστική νομοθεσία της Ένωσης δεν 
περιλαμβάνει ειδική διάταξη με τον ίδιο 
στόχο.

Αιτιολόγηση

Με τον όρο "αποκλειστική χρήση" εννοείται η χρήση των προϊόντων που γίνεται εντός των 
εγκαταστάσεων του κατασκευαστή, προϊόντων τα οποία διατίθενται προς πώληση στην αγορά.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) «προϊόν που παρουσιάζει κίνδυνο»: 
προϊόν που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά 
την υγεία και την ασφάλεια των προσώπων 
γενικά, την υγεία και την ασφάλεια στον 
χώρο εργασίας, την προστασία των 

(13) «προϊόν που παρουσιάζει κίνδυνο»: 
προϊόν που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά 
την υγεία και την ασφάλεια των προσώπων 
γενικά, περιλαμβανομένων και αυτών που 
συμμετέχουν στη διαδικασία 
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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·

επεξεργασίας, την υγεία και την ασφάλεια 
στον χώρο εργασίας, τα δικαιώματα των 
εργαζομένων λόγω μη συμμόρφωσης 
προς τις θεμελιώδεις συμβάσεις της ΔΟΕ,
την προστασία των καταναλωτών, το 
περιβάλλον, την προστασία των 
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας
και τη δημόσια ασφάλεια, μεταξύ άλλων 
και στη χώρα στην οποία παρήχθη και/ή 
μεταποιήθηκε το προϊόν, 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·

Τροπολογία 31

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(18) «εναρμονιστική νομοθεσία ή 
νομοθετική πράξη της Ένωσης»: κάθε 
νομοθεσία ή νομοθετική πράξη της 
Ένωσης η οποία εναρμονίζει τους όρους
για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων στην 
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εμπορίας των προϊόντων. αγορά τόσο επιγραμμικά όσο και 
απογραμμικά·

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η εποπτεία της αγοράς οργανώνεται και 
εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι τα προϊόντα που 
παρουσιάζουν κίνδυνο και τα προϊόντα 
που δεν συμμορφώνονται προς την 
ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης, δεν 
διατίθενται ή 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.

Τροπολογία 34

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 

3. Η εφαρμογή των δραστηριοτήτων 
εποπτείας της αγοράς και των ελέγχων στα 
εξωτερικά σύνορα παρακολουθούνται από 
τα κράτη μέλη, τα οποία υποβάλλουν 
ετήσια έκθεση για τις εν λόγω 
δραστηριότητες και ελέγχους στην 
Επιτροπή. Οι παρεχόμενες πληροφορίες 
περιλαμβάνουν στατιστικά στοιχεία 
σχετικά με τον αριθμό των ελέγχων που 
διενεργήθηκαν, επεξηγήσεις σχετικά με 
τον τρόπο με τον οποίο διενεργήθηκαν οι 
έλεγχοι και οι αξιολογήσεις κινδύνου και 
σχετικά με τους διαθέσιμους πόρους. Οι 
πληροφορίες αυτές κοινοποιούνται από
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έχει πρόσβαση το κοινό. όλα τα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη 
συντάσσουν περίληψη των αποτελεσμάτων 
στην οποία έχει πρόσβαση το κοινό. Η 
Επιτροπή αποτιμά τη συνεπή υλοποίηση 
και την αποτελεσματικότητα αυτών των 
δραστηριοτήτων και ελέγχων και, εάν 
χρειάζεται, διατυπώνει συστάσεις στις 
αρχές εποπτείας της αγοράς για να 
εξασφαλίζεται συνεπής και 
αποτελεσματική υλοποίηση σε ολόκληρη 
την Ένωση.

Αιτιολόγηση

Δεν αρκεί να υποβάλλουν τα κράτη μέλη έκθεση για τις δραστηριότητές τους, η Επιτροπή 
αποτιμά τις δραστηριότητές τους βάσει των πληροφοριών που έχει λάβει και, εάν χρειάζεται, 
διατυπώνει σύσταση για να εξασφαλίζεται ότι το καθεστώς της ΕΕ για την εποπτεία της αγοράς 
υλοποιείται κατά τρόπο συνεπή και αποτελεσματικό.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Στις αρχές εποπτείας της αγοράς 
ανατίθενται οι αρμοδιότητες, οι πόροι και 
τα μέσα που είναι αναγκαία για τη σωστή 
εκτέλεση των καθηκόντων τους. Τα κράτη 
μέλη θα ενημερώνουν την Επιτροπή σε 
ετήσια βάση σχετικά με τους πόρους που 
διατίθενται στις αρχές εποπτείας της 
αγοράς. Με βάση τα στοιχεία αυτά, η 
Επιτροπή θα αξιολογεί την 
καταλληλότητα της διάθεσης πόρων και, 
σε περίπτωση ανεπάρκειας των πόρων 
αποστέλλει σύσταση στα κράτη μέλη.
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Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει 
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. Έκαστο 
κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι στις αρχές 
εποπτείας της αγοράς τις οποίες έχει 
ορίσει ή θεσπίσει διατίθενται οι 
αρμόζοντες πόροι για να φέρουν αυτές σε 
πέρας αυτή τη συνεργασία. Έκαστο 
κράτος μέλος γνωστοποιεί στην Επιτροπή 
αυτούς τους μηχανισμούς ανταλλαγής 
πληροφοριών και συνεργασίας.

Αιτιολόγηση

Δεν αρκεί να απαιτείται από τα κράτη μέλη να ζητούν από τις αρχές τους για την εποπτεία της 
αγοράς να θεσπίσουν μηχανισμούς συνεργασίας· πρέπει επίσης να εξασφαλίζεται ότι οι 
μηχανισμοί υλοποιούνται και λειτουργούν ομαλά. Ως προαπαιτούμενο για την ομαλή λειτουργία 
των μηχανισμών συνεργασίας, χρειάζεται στις αρχές εποπτείας της αγοράς να παρέχονται οι 
αρμόζοντες πόροι για την υλοποίηση αυτών των μηχανισμών.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς 
αναλαμβάνουν να επιταχύνουν και να 
συμβάλουν πλήρως στην ενίσχυση της 
εναρμόνισης των συστημάτων 
τελωνειακού ελέγχου με την υποστήριξη 
των εθνικών αρχών και σε συνεργασία με 



AD\1003297EL.doc 25/41 PE938.958v01-00

EL

αυτές.

Αιτιολόγηση

Η εναρμόνιση των τελωνειακών διαδικασιών θα διευκόλυνε τον έλεγχο των εισαγωγών, 
ειδικότερα των προϊόντων για τα οποία υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος ως προς την προέλευση 
των συστατικών τους. 

Τροπολογία 38

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 
λόγω αρχές έχουν διαπιστώσει ότι 
παρουσιάζουν κίνδυνο.

Σε περίπτωση εγνωσμένου ή 
αναδυόμενου κινδύνου σύμφωνα με το 
άρθρο 6, παράγραφος 1, οι αρχές 
εποπτείας της αγοράς ειδοποιούν τους 
χρήστες στην επικράτειά τους μέσα σε 
εύλογο χρονικό διάστημα για προϊόντα που 
οι εν λόγω αρχές έχουν διαπιστώσει ότι 
παρουσιάζουν κίνδυνο.

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Συνεργάζονται με τους οικονομικούς 
φορείς και τα συνδικάτα για να 
προλαμβάνουν ή να μειώνουν τους 
κινδύνους που οφείλονται σε προϊόντα που 
καθίστανται διαθέσιμα από τους εν λόγω 
οικονομικούς φορείς. Για τον σκοπό αυτό, 
ενθαρρύνουν και προωθούν την ανάληψη 
εθελοντικής δράσης από τους 
οικονομικούς φορείς, η οποία μπορεί να 
περιλαμβάνει, ανά περίπτωση, την 
κατάρτιση και την τήρηση κωδίκων ορθής 
πρακτικής.
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Τροπολογία 40

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, 
περιλαμβανομένων των συνδικάτων, 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·

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

11. Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει ένα 
γενικό πρόγραμμα εποπτείας της αγοράς 
και προβαίνει στην επανεξέταση και στην 
επικαιροποίησή του τουλάχιστον κάθε 
τέσσερα έτη. Το πρόγραμμα καλύπτει τις 
δραστηριότητες που συνδέονται με την 
οργάνωση της εποπτείας της αγοράς και 
λαμβάνει υπόψη τις ειδικές ανάγκες των 
επιχειρήσεων γενικά και των ΜΜΕ 
ειδικότερα, κατά την εφαρμογή της 
εναρμονιστικής νομοθεσίας της Ένωσης 
και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […/…] [για 
την ασφάλεια των καταναλωτικών 
προϊόντων], και προβλέπει συμβουλές και 
βοήθεια. Περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
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Τροπολογία 42

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 και προβαίνει στην ετήσια
επανεξέταση και επικαιροποίησή τους, 
λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την αυξημένη 
εισροή ορισμένων αγαθών στην αγορά 
της Ένωσης ως εκ της εφαρμογής 
εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ με τρίτες 
χώρες. Τα προγράμματα αυτά καλύπτουν 
όλους τους τομείς στους οποίους οι αρχές 
διεξάγουν δραστηριότητες εποπτείας της 
αγοράς.

Αιτιολόγηση

Επειδή η έναρξη της ισχύος νέων εμπορικών συμφωνιών κατά πάσα πιθανότητα θα οδηγήσει σε 
αύξηση των αγαθών από συγκεκριμένες τρίτες χώρες οι παραγωγοί των οποίων μπορεί να μην 
έχουν ακόμη εξοικειωθεί με τη συμμόρφωση προς τη νομοθεσία της ΕΕ, τα κράτη μέλη 
λαμβάνουν ιδιαιτέρως υπόψη αυτά τα προϊόντα όταν καταρτίζει τα τομεακά προγράμματα 
εποπτείας της αγοράς.

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς 
διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα τους 
διατίθενται στην αγορά και εγκρίνονται 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζει η 
νομοθεσία της ΕΕ που εμπίπτει στο πεδίο 
αναφοράς του παρόντος κανονισμού, και 
είναι ασφαλή για χρήση·
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Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς 
αναφέρουν το όνομά τους, την 
καταχωρισμένη εμπορική ονομασία ή το 
κατατεθέν εμπορικό σήμα τους και τη 
διεύθυνση εντός της Ένωσης στην οποία 
μπορεί κάποιος να έρθει σε επαφή μαζί 
τους ή με το προϊόν που διατίθεται στην 
αγορά.

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Οι εισαγωγείς είναι εξουσιοδοτημένοι 
από τον κατασκευαστή που είναι 
εγκατεστημένος εκτός ΕΕ να ενεργούν ως 
εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι του 
κατασκευαστή για τους σκοπούς της 
εποπτείας της αγοράς.

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση προϊόντων που δεν 
υπόκεινται στην περί εναρμόνισης 
νομοθεσία της Ένωσης, οι αρχές 
εποπτείας της αγοράς λαμβάνουν 
δεόντως υπόψη τα πρωτόκολλα, τους 
αναλυτικούς καταλόγους ελέγχου και 
άλλα σχετικά έγγραφα που παρέχουν οι 
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οικονομικοί φορείς, όσον αφορά την 
αξιολόγηση κινδύνου των προϊόντων 
όπως ορίζει η οδηγία [...] για την 
ασφάλεια των καταναλωτικών 
προϊόντων.

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να καθοριστεί η βάση στην οποία οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα έχουν 
επαρκείς λόγους να πιστεύουν ότι τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά ενδέχεται να ενέχουν 
κίνδυνο. Το άρθρο 9 προβλέπει έναν τέτοιο ορισμό για τα προϊόντα που υπόκεινται στην περί 
εναρμόνισης νομοθεσία της Ένωσης, αλλά δεν αφορά άλλα προϊόντα. Στην περίπτωση των μη 
εναρμονισμένων προϊόντων, είναι απαραίτητο να υπάρχει σύνδεση με την οδηγία περί 
ασφάλειας των καταναλωτικών προϊόντων, όπου καταγράφονται τα κριτήρια για την 
αξιολόγηση κινδύνων. Λόγω της αύξησης των εισαγωγών προϊόντων τα οποία ενδέχεται να μην 
καλύπτονται από την περί εναρμόνισης νομοθεσίας της ΕΕ, είναι αναγκαίο να ενισχυθούν τα 
κριτήρια στα οποία πρέπει να βασίζουν οι αρχές εποπτείας της αγοράς τις αποφάσεις τους.

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Ο οικονομικός φορέας μεριμνά ώστε να 
ληφθούν όλα τα αναγκαία διορθωτικά 
μέτρα για όλα τα οικεία προϊόντα που έχει 

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

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Η εκτίμηση επικινδυνότητας βασίζεται 
στα διαθέσιμα επιστημονικά ή τεχνικά 
στοιχεία.

Η εκτίμηση επικινδυνότητας βασίζεται στα 
διαθέσιμα επιστημονικά ή τεχνικά στοιχεία 
και, όταν υπάρχει υποψία κινδύνου για 
πρόκληση βλάβης στη δημόσια υγεία, αν 
δεν υπάρχει επιστημονική συναίνεση, 
γίνεται επίκληση της αρχής της 
προφύλαξης.

Αιτιολόγηση

Η αρχή της προφύλαξης περιλαμβάνεται ρητώς στην τρέχουσα νομοθεσία περί εποπτείας της 
αγοράς και ασφάλειας των καταναλωτικών προϊόντων. Συνεπώς, πρέπει να παραμείνει ρητή 
μνεία στη μελλοντική νομοθεσία, ιδίως λόγω της παρούσας και μελλοντικής τάσης αύξησης των 
εισαγωγών στην ΕΕ, καθώς και της μεγάλης ποσότητας των μη εναρμονισμένων προϊόντων.
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Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) Όλες οι συμβάσεις της ΔΟΕ που 
έχουν υπογραφεί και κυρωθεί από χώρες 
που συμμετέχουν στην παραγωγή και/ή 
επεξεργασία του προϊόντος

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση προϊόντων που δεν 
υπόκεινται στην περί εναρμόνισης 
νομοθεσία της Ένωσης, οι αρμόδιες για 
τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα 
υπηρεσίες λαμβάνουν δεόντως υπόψη τα 
πρωτόκολλα, τους αναλυτικούς 
καταλόγους ελέγχου και άλλα σχετικά 
έγγραφα που παρέχουν οι οικονομικοί 
φορείς, όσον αφορά την αξιολόγηση 
κινδύνου των προϊόντων όπως ορίζει η 
οδηγία [...] [για την ασφάλεια των 
καταναλωτικών προϊόντων], και τα οποία 
έχουν θέσει στη διάθεσή τους οι αρχές 
εποπτείας της αγοράς, προκειμένου να 
αξιολογήσουν τους κινδύνους που ενέχει 
το προϊόν.

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να βελτιωθεί η επικοινωνία και η συνεργασία μεταξύ των αρχών εποπτείας της 
αγοράς και των αρχών που είναι επιφορτισμένες με τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα, 
κυρίως στην περίπτωση προϊόντων που δεν καλύπτονται από την περί εναρμόνισης νομοθεσία 
της Ένωσης, τα πρότυπα της ΕΕ ή τη συναφή εθνική νομοθεσία, για τα οποία είναι πιο δύσκολο 
να διενεργηθούν έλεγχοι ασφαλείας. Αυτό είναι αναγκαίο στο υφιστάμενο και μελλοντικό 
πλαίσιο των αυξανόμενων εισαγωγών.
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Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Η Επιτροπή οφείλει να διασφαλίζει 
ότι οι αρχές που είναι επιφορτισμένες με 
τον έλεγχο των προϊόντων στα εξωτερικά 
σύνορα, διενεργούν ελέγχους με ενιαίο 
τρόπο σε ολόκληρη την ΕΕ. Η Επιτροπή 
οφείλει επίσης να αξιολογεί κατά πόσον οι 
αρχές διαθέτουν τους αναγκαίους πόρους 
για την αποτελεσματική εκτέλεση των 
καθηκόντων τους. Προς τον σκοπό αυτό, 
τα κράτη μέλη οφείλουν να αποστέλλουν 
κάθε χρόνο στην Επιτροπή έκθεση στην 
οποία θα εξηγούν τους τρόπους με τους 
οποίους οι εθνικές αρχές διενήργησαν 
ελέγχους και αξιολογήσεις κινδύνου, 
αναφέροντας τους διαθέσιμους πόρους 
και περιλαμβάνοντας στατιστικά στοιχεία 
όσον αφορά τον αριθμό των 
διενεργηθέντων ελέγχων. Με βάση αυτό 
τον μηχανισμό υποβολής εκθέσεων, σε 
περίπτωση σημαντικών ανακολουθιών 
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και ελλείψεων, η Επιτροπή μπορεί να 
αποστέλλει συστάσεις προς τα κράτη 
μέλη.

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα προϊόν του οποίου η θέση σε 
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.

1. Ένα προϊόν του οποίου η θέση σε 
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 πέντε 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.

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η συμμετοχή στο RAPEX είναι ανοικτή 
στις υποψήφιες χώρες, τις τρίτες χώρες ή 
τους διεθνείς οργανισμούς στο πλαίσιο και 
σύμφωνα με συμφωνίες μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εν λόγω 
χωρών ή οργανισμών. Οι συμφωνίες αυτές 
βασίζονται στην αμοιβαιότητα και 
περιλαμβάνουν διατάξεις σχετικά με την 
εμπιστευτικότητα αντίστοιχες με τις 

4. Η συμμετοχή στο RAPEX είναι ανοικτή 
και ενθαρρύνεται στις υποψήφιες χώρες, 
τις τρίτες χώρες ή τους διεθνείς 
οργανισμούς στο πλαίσιο και σύμφωνα με 
συμφωνίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και των εν λόγω χωρών ή 
οργανισμών. Η Επιτροπή ενθαρρύνει τις 
τρίτες χώρες με τις οποίες διεξάγει 
εμπορικές διαπραγματεύσεις για την 
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ισχύουσες στην Ένωση. παροχή προτιμησιακής πρόσβασης 
αγαθών στην αγορά της Ένωσης να 
συμμετάσχουν στο RAPEX, λαμβάνει δε 
υπόψη της την ικανότητα συμμετοχής 
των τρίτων χωρών κατά τη 
διαπραγμάτευση διατάξεων σχετικά με 
την πρόσβαση στην αγορά. Οι συμφωνίες 
αυτές βασίζονται στην αμοιβαιότητα και 
περιλαμβάνουν διατάξεις σχετικά με την 
εμπιστευτικότητα αντίστοιχες με τις 
ισχύουσες στην Ένωση.

Αιτιολόγηση

Η συνεργασία μεταξύ αρχών εποπτείας της αγοράς των κρατών μελών και τρίτων χωρών είναι 
υψίστης σημασίας, εάν η Ένωση παρέχει σε τρίτες χώρες προτιμησιακή πρόσβαση στην αγορά 
της στο πλαίσιο συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών. Ως εκ τούτου όχι μόνο πρέπει το RAPEX 
να είναι ανοικτό σε τρίτες χώρες αλλά και η Επιτροπή πρέπει να ενθαρρύνει αυτές τις χώρες να 
συμμετέχουν σε αυτό.

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 22α
Πρέπει να συσταθεί πανευρωπαϊκή βάση 
δεδομένων τραυματισμών και να 
συντονίζεται από την Επιτροπή για να 
στηρίζει την εφαρμογή των μέτρων 
εποπτείας της αγοράς από τις αρμόδιες 
αρχές.

Αιτιολόγηση

Ως αποτέλεσμα του διεθνούς εμπορίου τα θέματα ασφαλείας των καταναλωτών καθίστανται 
περισσότερο πολύπλοκα και η αντιμετώπισή τους δυσκολότερη. Η δημιουργία πανευρωπαϊκής 
βάσης δεδομένων τραυματισμών θα διευκολύνει την από κοινού πρόσβαση στις σχετικές με 
τους τραυματισμούς πληροφορίες, θα καθιστά την εκπόνηση πολιτικής αποτελεσματικότερη και 
θα συμβάλλει στην υλοποίηση των μέτρων εποπτείας της αγοράς.
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Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 22β
Οι αρμόδιες για την εποπτεία της αγοράς 
αρχές που θεσπίζονται από τα κράτη 
μέλη συμβάλλουν στη συγκρότηση της 
βάσης δεδομένων και παρέχουν τακτικά 
στην Επιτροπή περιεκτικά δεδομένα περί 
τραυματισμών σύμφωνα με 
εναρμονισμένη μεθοδολογία και 
ταξινόμηση.

Τροπολογία 59

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 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, είτε σε σχέση με 
την προέλευση του προϊόντος είτε σε 
σχέση με τα συστατικά του. Τα κράτη 
μέλη εξασφαλίζουν την πλήρη εναρμόνιση 
των διαδικασιών αυτών με την 
διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της 
Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Η συνεργασία μεταξύ των αρχών και των τελωνειακών υπηρεσιών είναι κρίσιμη για την 
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εξασφάλιση των κατάλληλων διαδικασιών ελέγχου των εισαγωγών στην επικράτεια των κρατών 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή ζητεί από τις αρχές 
εποπτείας της αγοράς να υποβάλλουν 
έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητές 
τους στον τομέα της συνεργασίας. Εάν η 
Επιτροπή διαπιστώσει μείζονες 
ανεπάρκειες της αμοιβαίας συνδρομής 
που παρέχεται από τις αρχές εποπτείας 
της αγοράς, μπορεί να διατυπώσει 
συστάσεις προς περαιτέρω βελτίωση της 
συνεργασίας.

Αιτιολόγηση

Δεν αρκεί να ορίζονται απαιτήσεις για αμοιβαία συνδρομή, η Επιτροπή πρέπει να διαδραματίζει 
ρόλο στη διευκόλυνση και παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας αυτής της αμοιβαίας 
συνδρομής για να αποφεύγεται η εκτροπή των εμπορικών ροών προς κράτη μέλη όπου το 
καθεστώς εποπτείας της αγοράς υλοποιείται κατά ολιγότερο αυστηρό τρόπο.

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς μπορούν 
να συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές 
τρίτων χωρών για την ανταλλαγή 
πληροφοριών και τεχνικής υποστήριξης, 
την προώθηση και διευκόλυνση της 
πρόσβασης στο σύστημα ανταλλαγής 
πληροφοριών της Ένωσης 
συμπεριλαμβανομένου του συστήματος 
RAPEX σύμφωνα με το άρθρο 19 
παράγραφος 4, και για την προώθηση 
δραστηριοτήτων σχετικά με την 

1. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς 
ενθαρρύνονται να συνεργάζονται με τις 
αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών για την 
ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνικής 
υποστήριξης, την προώθηση και 
διευκόλυνση της πρόσβασης στο σύστημα 
ανταλλαγής πληροφοριών της Ένωσης 
συμπεριλαμβανομένου του συστήματος 
RAPEX σύμφωνα με το άρθρο 19 
παράγραφος 4, και για την προώθηση 
δραστηριοτήτων σχετικά με την 
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αξιολόγηση της συμμόρφωσης και την 
εποπτεία της αγοράς.

αξιολόγηση της συμμόρφωσης και την
εποπτεία της αγοράς.

Αιτιολόγηση

Η συνεργασία με τις αρχές εποπτείας της αγοράς τρίτων χωρών είναι βασικό στοιχείο για τη 
μείωση του αριθμού των μη συμμορφούμενων προϊόντων που εισάγονται και τίθενται σε 
κυκλοφορία στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνεπώς η συνεργασία πρέπει να 
ενθαρρύνεται.

Τροπολογία 62

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 θα πρέπει να κληθούν 
να συμμετάσχουν στις εν λόγω υποομάδες 
ως παρατηρητές, η δε γνώμη τους πρέπει 
να λαμβάνεται υπόψη στον μεγαλύτερο 
δυνατό βαθμό.

Τροπολογία 63

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 

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

υποχρεώσεις στους οικονομικούς φορείς 
και σε περίπτωση παράβασης των 
διατάξεων της εναρμονιστικής νομοθεσίας 
της Ένωσης 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. 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.

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή καθορίζει τα ελάχιστα ποσά 
των κυρώσεων, καθώς και τους όρους 
είσπραξης των κυρώσεων αυτών, 
περιλαμβανομένων και ειδικών 
διατάξεων για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις. Οι κυρώσεις διατίθενται 
ειδικά για τις δραστηριότητες των αρχών 
εποπτείας της αγοράς στα ενδιαφερόμενα 
κράτη μέλη.

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι τύποι παραβάσεων που υπόκεινται σε 
κυρώσεις περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα 
εξής:
(α) προϊόντα που ενέχουν κίνδυνο 
σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 
μέχρι το εδάφιο (δ), ή που δεν 
συμμορφώνονται με τα κριτήρια που 
αναφέρονται στα εδάφια (α), (β) και (γ) 
του άρθρου 13, παράγραφος 2·
(β) την υποβολή ψευδών δηλώσεων στο 
πλαίσιο των διαδικασιών έγκρισης που 
οδηγούν σε ανάκληση·
(γ) την παραποίηση των αποτελεσμάτων 
των δοκιμών για την έγκριση τύπου·
(δ) την άρνηση παροχής πρόσβασης σε 
πληροφορίες·

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το αργότερο [πέντε] έτη μετά την 
ημερομηνία εφαρμογής, η Επιτροπή 
αξιολογεί την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού και διαβιβάζει έκθεση 
αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο. Η έκθεση αξιολογεί 
κατά πόσον ο παρών κανονισμός πέτυχε 
τους στόχους του, ιδίως όσον αφορά την 
εξασφάλιση πιο αποτελεσματικής και 
αποδοτικής επιβολής των κανόνων 
ασφάλειας των προϊόντων και της 
εναρμονιστικής νομοθεσία της Ένωσης, τη 
βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των 
αρχών εποπτείας της αγοράς, την ενίσχυση 
των ελέγχων των προϊόντων που 
εισέρχονται στην Ένωση και την καλύτερη 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας 
των προσώπων γενικά, της υγείας και της 

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,
την εξασφάλιση εφαρμογής των ιδίων 
προτύπων σε όλα τα σημεία εισόδου στην 
αγορά της Ένωσης, τη βελτίωση τόσο της 
συνεργασίας μεταξύ των αρχών εποπτείας 
της αγοράς των κρατών μελών όσο και 
της συνεργασίας με τρίτες χώρες, ιδίως 
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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.

εκείνες με προτιμησιακή πρόσβαση στην 
αγορά της Ένωσης, 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.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να δίδει ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της συνεργασίας των αρχών 
εποπτείας της αγοράς τρίτων χωρών που έχουν προτιμησιακή πρόσβαση στην αγορά της 
Ένωσης με τις αρχές εποπτείας της αγοράς των κρατών μελών. Επειδή σε αυτή την πτυχή 
πρέπει επίσης να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στο πλαίσιο εμπορικών διαπραγματεύσεων, η 
Επιτροπή πρέπει να αποτιμά στην έκθεσή της την αποτελεσματικότητα των μέτρων που 
λαμβάνονται προς επίτευξη αυτού του στόχου.
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