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ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η ελεύθερη κυκλοφορία ασφαλών, νόμιμων και γνήσιων καταναλωτικών προϊόντων αποτελεί 
ένα από τα θεμελιώδη στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πραγματικό πυλώνα για την 
λειτουργία της ενιαίας αγοράς που θα μπορεί να εμπνεύσει εμπιστοσύνη στους σημερινούς 
καταναλωτές οι οποίοι, σήμερα, εξαιτίας ενός κενού στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, δεν έχουν 
το δικαίωμα να γνωρίζουν την προέλευση των προϊόντων που αγοράζουν.

Με την παρούσα πρόταση επιδιώκεται η διευκρίνιση του νομικού πλαισίου που αφορά τα 
καταναλωτικά αγαθά, πλην των ειδών διατροφής, λαμβάνοντας υπόψη τις αρμοδιότητες των 
οικονομικών παραγόντων και των εθνικών αρχών, φορείς οι οποίοι έχουν ανάγκη από την 
εναρμόνιση των κανόνων και των ελέγχων και την ερμηνεία και την εφαρμογή των 
υφισταμένων διατάξεων· αυτή η έλλειψη εναρμόνισης συνιστά σοβαρό εμπόδιο για την 
αποτελεσματικότητα της εποπτείας της αγοράς και, κατά συνέπεια, προκαλεί αύξηση του 
κόστους για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Το κείμενο του κανονισμού είναι φιλόδοξο και περιλαμβάνει μια σειρά υποχρεώσεων για 
τους παραγωγούς, τους εισαγωγείς και τους διανομείς ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι 
απαραίτητες πληροφορίες είναι πάντοτε εμφανείς για τους καταναλωτές, μολονότι 
εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιες διχογνωμίες ως προς ως προς την συμμόρφωση προς τις 
υποχρεώσεις αυτές.

Η εισηγήτρια εκτιμά ότι είναι θετικό το γεγονός ότι η πρόταση Κανονισμού οριοθετεί σαφώς 
το πεδίο εφαρμογής, που αφορά τα μη εδώδιμα προϊόντα μεταποίησης που προορίζονται για 
κατανάλωση, με οριζόντια εφαρμογή ως προς τα θέματα της ασφάλειας· Θεωρεί πράγματι ότι 
έχει ουσιώδη σημασία να προβλέπεται η υποχρέωση ιχνηλασιμότητος ενός προϊόντος ώστε 
να αποφεύγονται ή να περιορίζονται παράνομες ή αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, υποχρέωση 
που αφορά τον έλεγχο ολόκληρης της αλυσίδας εφοδιασμού, η οποία ισχύει ήδη όσον αφορά 
πολλές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, ως απάντηση στις απαιτήσεις της αγοράς.

Η υποχρεωτική αναφορά της προέλευσης των προϊόντων αξιοποιεί τις βασικές απαιτήσεις της 
ιχνηλασιμότητας στον βαθμό που διευκολύνει το έργο των αρχών εποπτείας της αγοράς κατά 
τον προσδιορισμό του πραγματικού τόπου κατασκευής του προϊόντος και επιτρέπει την 
επαφή με τις αρχές των χωρών καταγωγής στο πλαίσιο της διμερούς ή πολυμερούς 
συνεργασίας. Η γνώση της χώρας στην οποία έχει κατασκευασθεί ένα προϊόν δεν αποτελεί 
καθόλου στοιχείο αποφασιστικής σημασίας για την επιλογή των καταναλωτών, έχει όμως 
σημασία προκειμένου να εκτιμηθεί η αξία του προϊόντος ως προς τις κοινωνικές, 
περιβαλλοντικές ή βιομηχανικές νόρμες καθώς και την ποιότητα και ασφάλεια του ίδιου του 
προϊόντος Η επιλογή είναι ελεύθερη όταν ο καταναλωτής μπορεί να γνωρίζει όλες τις 
χρήσιμες παραμέτρους για μία συνειδητή αγορά. Το αυτό συμβαίνει ήδη σε πολλές χώρες, οι 
οποίες είναι εμπορικοί εταίροι ή ανταγωνιστές μας, όπου εφαρμόζονται αυστηρότεροι 
κανόνες προέλευσης από την δεκαετία του '20 και είναι υποχρεωτικοί για όλα τα 
εμπορεύματα, ακόμη και γι αυτά που παράγονται στην Ευρώπη και εισάγονται από τις χώρες 
αυτές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, το Μεξικό, ο Καναδάς, η Ιαπωνία και άλλες 
είναι μερικά μόνον παραδείγματα. 
Η πληροφορία είναι ασφάλεια και η ασφάλεια της πληροφορίας είναι σημαντική είτε για την 
υγεία των καταναλωτών είτε για την βιομηχανική ανάπτυξη της Ευρώπης.



PE513.019v02-00 4/23 AD\1003298EL.doc

EL

Η συντάκτρια γνωμοδότησης διατηρεί πάντως αμφιβολίες ως προς την φύση του κινδύνου 
που αναφέρεται στο κείμενο του κανονισμού: παραμένει ασαφές εάν οι υποχρεώσεις 
ιχνηλασιμότητας αφορούν αδιακρίτως όλα τα μη εναρμονισμένα προϊόντα ή εάν, για την 
εξασφάλιση της αναλογικότητας, πρέπει να εξαιρεθούν τα προϊόντα με πολύ χαμηλό επίπεδο 
κινδύνου ή τα οποία καλύπτονται από άλλες οδηγίες ή κανονισμούς. 
Στο πλαίσιο της νομοθετικής απλοποίησης θα ήταν σκόπιμο να διευρυνθεί το πεδίο του 
παρόντος κανονισμού σε όλα τα μη εναρμονισμένα προϊόντα, με μοναδική εξαίρεση τον 
τομέα των τροφίμων.

Η συντάκτρια γνωμοδότησης φρονεί επίσης ότι πρέπει να διευκρινισθούν περαιτέρω και να 
ορισθούν ο τρόπος, η αυστηρότητα και οι χρόνοι αντίδρασης με τους οποίους τα κράτη μέλη 
εφαρμόζουν το δικαίωμα επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης του κανονισμού. Θα 
καθορίζονταν έτσι ελάχιστα και μέγιστα επίπεδα κυρώσεων καθώς και οι χρόνοι της επιβολής 
τους ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι επιχειρηματίες που δεν συμμορφώνονται προς τους 
κανόνες ασφαλείας θα αντιμετωπίζουν τις αυτές συνέπειες ανεξαρτήτως του κράτους μέλους 
στο οποίο δραστηριοποιούνται και θα επανεξεταζόταν η αρχή της αναλογικότητας με την 
έννοια ότι η κύρωση πρέπει να είναι ανάλογη προς την ποσότητα των πωληθέντων αγαθών 
στο ευρωπαϊκό έδαφος και προς την νομισματική τους αξία.

Στην επικράτεια της Ένωσης, τα σύνορα της οποίας είναι ανοιχτά, δεν είναι δυνατόν να 
ισχύουν υπερβολικά διαφορετικοί κανόνες για την επιβολή κυρώσεων για το αυτό αδίκημα 
στο εμπορικό επίπεδο επί του οποίου η Ένωση έχει σχεδόν αποκλειστική αρμοδιότητα.

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 σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά την ανάπτυξη των 
διαδικτυακών πωλήσεων και δασμών, η 
προσοχή θα πρέπει να στραφεί στις 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αρχές 
εποπτείας της αγοράς όταν 
αναλαμβάνουν δράση κατά επικίνδυνων 
προϊόντων που πωλούνται διαδικτυακά.
Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό 
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δεδομένου ότι σημειώνεται αύξηση στον 
αριθμό των προϊόντων τρίτων χωρών τα 
οποία αγοράζουν οι καταναλωτές μέσω 
Διαδικτύου και τα οποία δεν πληρούν τις 
ευρωπαϊκές προδιαγραφές, θέτοντας με 
τον τρόπο αυτό σε κίνδυνο την υγεία και 
την ασφάλεια των καταναλωτών· Για να 
αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις 
πρέπει να καθιερωθούν επαρκείς έλεγχοι 
στα εισαγόμενα προϊόντα. Για τον σκοπό 
αυτό, πρέπει να καθοριστούν ειδικά 
εργαλεία για τις τελωνειακές αρχές αλλά 
και για την περαιτέρω ενίσχυση της 
συνεργασίας μεταξύ των αρχών επιβολής 
του νόμου. Πρέπει επίσης να ενισχυθούν 
και να τυποποιηθούν οι τελωνειακοί 
έλεγχοι και η εποπτεία της αγοράς επί 
των προϊόντων που αγοράζονται μέσω 
Διαδικτύου.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Η αναφορά των συστατικών του προϊόντος συμπληρώνει την ενημέρωση του καταναλωτή. 
Άλλωστε η αυθεντικότητα του προϊόντος και η απαίτηση καταχωρισμένης εμπορικής επωνυμίας 
τους αποδεικνύουν ότι το προϊόν πληροί τις ανεγνωρισμένες σε ευρωπαϊκό επίπεδο ποιοτικές 
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προδιαγραφές.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15a) Στην περίπτωση προϊόντων που δεν 
υπόκεινται στην ενωσιακή νομοθεσία 
περί εναρμονίσεως, τα ενωσιακά πρότυπα 
ή την εθνική νομοθεσία περί υγείας και 
υγειονομικών απαιτήσεων, οι οικονομικοί 
φορείς εκτιμούν την ασφάλεια των 
προϊόντων σύμφωνα με συγκεκριμένα 
κριτήρια με βάση τα οποία ορίζουν τον 
βαθμό του κινδύνου που συνδέεται με το 
προϊόν. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς 
μπορεί να βοηθούν τους οικονομικούς 
φορείς στην εκπόνηση της εκτίμησης 
ασφάλειας.

Αιτιολόγηση

Οι αρχές εποπτείας της αγοράς πρέπει να βοηθούν τους οικονομικούς παράγοντες (π.χ. 
κατασκευαστές, εισαγωγείς κλπ.) να εκτιμούν τον κίνδυνο των προϊόντων, ιδίως όταν δεν 
καλύπτονται από νομοθεσία εναρμόνισης ή ευρωπαϊκά πρότυπα. Ιδίως στην περίπτωση 
εισαγόμενων προϊόντων, η εκτίμηση της ασφάλειας του προϊόντος μπορεί να είναι κάτι σύνθετο, 
καθώς οι εισαγωγείς δεν γνωρίζουν πλήρως τα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16a) 'κίνδυνος': κάθε κίνδυνος που 
μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την υγεία 
και ασφάλεια των προσώπων γενικά, την 
υγεία και ασφάλεια στον τόπο εργασίας, 
την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο 
εργασίας, την προστασία των 
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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, την έναρξη χρήσης του, την 
εγκατάσταση και τη συντήρησή του·

Αιτιολόγηση

Η οδηγία για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων περιλαμβάνει ορισμό μόνο για τον 
'σοβαρό κίνδυνο'. Κατ’ αναλογία με τον κανονισμό περί εποπτείας της αγοράς, πρέπει και η 
παρούσα οδηγία να περιλαμβάνει γενικό ορισμό του κινδύνου.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Η διασφάλιση της ταυτοποίησης και 
της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων σε 
ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού 
συμβάλλει στην ταυτοποίηση των 
οικονομικών φορέων και στην εφαρμογή 
αποτελεσματικών διορθωτικών μέτρων 
κατά των μη ασφαλών προϊόντων, όπως οι 
στοχευμένες ανακλήσεις προϊόντων. 
Συνεπώς, η ταυτοποίηση και η 
ιχνηλασιμότητα των προϊόντων 
εξασφαλίζουν ότι οι καταναλωτές και οι 
οικονομικοί φορείς λαμβάνουν ακριβείς 
πληροφορίες σχετικά με τα μη ασφαλή 
προϊόντα, πράγμα που ενισχύει την 
εμπιστοσύνη στην αγορά και εξασφαλίζει 
την αποφυγή άσκοπων διαταραχών στις 
εμπορικές συναλλαγές. Συνεπώς, τα 
προϊόντα θα πρέπει να φέρουν 
πληροφορίες που επιτρέπουν την 
ταυτοποίησή τους και τον προσδιορισμό 
του κατασκευαστή τους και, κατά 

(20) Η διασφάλιση της ταυτοποίησης, της 
ένδειξης της προέλευσης και της 
ιχνηλασιμότητας των προϊόντων, επί τη 
βάσει αυστηρότερων προδιαγραφών και 
κριτηρίων, σε ολόκληρη την αλυσίδα 
εφοδιασμού συμβάλλει στην ταυτοποίηση 
των οικονομικών φορέων και στην 
εφαρμογή αποτελεσματικών διορθωτικών 
μέτρων κατά των μη ασφαλών προϊόντων, 
όπως οι στοχευμένες ανακλήσεις 
προϊόντων και η καταστροφή προϊόντων. 
Συνεπώς, η ταυτοποίηση και η 
ιχνηλασιμότητα των προϊόντων 
εξασφαλίζουν ότι οι καταναλωτές και οι 
οικονομικοί φορείς λαμβάνουν ακριβείς 
πληροφορίες σχετικά με τα μη ασφαλή 
προϊόντα, πράγμα που ενισχύει την 
εμπιστοσύνη στην αγορά και εξασφαλίζει 
την αποφυγή άσκοπων διαταραχών στις 
εμπορικές συναλλαγές. Συνεπώς, τα 
προϊόντα θα πρέπει να φέρουν 
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περίπτωση, του εισαγωγέα τους. Οι 
κατασκευαστές θα πρέπει να καταρτίζουν 
επίσης τεχνική τεκμηρίωση όσον αφορά τα 
προϊόντα τους, για την οποία θα πρέπει να 
επιλέγουν τον πιο κατάλληλο και μη 
δαπανηρό τρόπο, όπως τα ηλεκτρονικά 
μέσα. Επιπλέον, οι οικονομικοί φορείς θα 
πρέπει να υποχρεούνται να δηλώνουν τους 
επιχειρηματίες που τους προμήθευσαν 
καθώς και εκείνους στους οποίους αυτοί 
προμήθευσαν το προϊόν. Η οδηγία 
95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 
1995, για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για 
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών εφαρμόζεται στην επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

πληροφορίες που επιτρέπουν την 
ταυτοποίησή τους και τον προσδιορισμό 
του κατασκευαστή τους και, κατά 
περίπτωση, του εισαγωγέα τους. Οι 
κατασκευαστές θα πρέπει να καταρτίζουν 
επίσης τεχνική τεκμηρίωση όσον αφορά τα 
προϊόντα τους, για την οποία θα πρέπει να 
επιλέγουν τον πιο κατάλληλο και μη 
δαπανηρό τρόπο, όπως τα ηλεκτρονικά 
μέσα. Επιπλέον, οι οικονομικοί φορείς θα 
πρέπει να υποχρεούνται να δηλώνουν τους 
επιχειρηματίες που τους προμήθευσαν 
καθώς και εκείνους στους οποίους αυτοί 
προμήθευσαν το προϊόν. Η οδηγία 
95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 
1995, για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για 
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών εφαρμόζεται στην επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού. 
Συνεπώς, η Επιτροπή πρέπει να 
συγκροτήσει δημόσια βάση πληροφοριών 
για την ασφάλεια των καταναλωτικών 
προϊόντων με σκοπό να ενισχύσει την 
επίγνωση του κοινού όσον αφορά τα 
επικίνδυνα προϊόντα υπεράνω συνόρων 
στην εσωτερική αγορά και να ενημερώσει 
προσηκόντως τους ενεχόμενους 
καταναλωτές, παραγωγούς και διανομείς, 
εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την 
αναγκαία εμπιστευτικότητα.

Τροπολογία 6

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 

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

διοικητικό φόρτο. Ειδικότερα, η ένδειξη 
της χώρας καταγωγής βοηθά, αφενός, να 
προσδιορίζεται ο πραγματικός τόπος
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 και, 
αφετέρου, να διευκολύνονται οι 
καταναλωτές να συνδέουν τα προϊόντα με 
τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά 
πρότυπα και πρότυπα ασφάλειας της 
χώρας προέλευσης και, ταυτόχρονα, να 
προστατεύονται από παραποιημένα ή 
παράνομα προϊόντα. Οι πληροφορίες 
αυτές μπορούν να διευκολύνουν το έργο 
των αρχών εποπτείας της αγοράς κατά τον 
προσδιορισμό του πραγματικού τόπου 
κατασκευής του προϊόντος και να 
επιτρέψουν την επαφή με τις αρχές των 
χωρών καταγωγής στο πλαίσιο της 
διμερούς ή πολυμερούς συνεργασίας για 
την ασφάλεια των καταναλωτικών 
προϊόντων και την καταπολέμηση των 
απομιμήσεων, ώστε να μπορούν να 
αναληφθούν οι ενδεδειγμένες ενέργειες 
παρακολούθησης, όπως συμβαίνει ήδη σε 
πολλές χώρες, οι οποίες είναι εμπορικοί 
εταίροι ή ανταγωνιστές μας, όπου 
εφαρμόζονται αυστηρότεροι κανόνες 
προέλευσης από την δεκαετία του '20 του 
περασμένου αιώνα και είναι 
υποχρεωτικοί για όλα τα εμπορεύματα, 
ακόμη και γι αυτά που παράγονται στην 
Ευρώπη και εισάγονται από τις χώρες 
αυτές. Στις χώρες αυτές περιλαμβάνονται 
οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, το 
Μεξικό, ο Καναδάς και η Ιαπωνία. Η 
Επιτροπή θα διαδραματίσει ενεργό ρόλο 
στον συντονισμό των δραστηριοτήτων 
των ευρωπαϊκών αρχών εποπτείας της 
αγοράς και των τελωνειακών αρχών με 
τις αντίστοιχες αρχές των τρίτων χωρών, 
καθώς και στη δρομολόγηση 
εκστρατειών ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με 
τον ρόλο των αρχών εποπτείας της 
αγοράς ως υπηρεσιών παροχής βοηθείας 
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για τους καταναλωτές.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε 
στάδιο διαπραγματεύσεων ή 
οριστικοποίησης διμερών συμφωνιών με 
χώρες στις οποίες η σήμανση της 
καταγωγής είναι υποχρεωτική, θεωρεί δε 
ότι η υποχρεωτική αναγραφή της χώρας 
προέλευσης συμβάλλει στη διαμόρφωση 
συνθηκών ισορροπίας και ισοτιμίας στην 
αγορά και στην αύξηση του 
ανταγωνισμού μεταξύ των χωρών, ενώ 
κάθε ανισότητα στη μεταχείριση συνιστά 
φραγμό στο εμπόριο.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21β) Οι πληροφορίες καταγωγής για τα 
προϊόντα θα ενισχύσουν την 
αποτελεσματικότητα των αρχών 
εποπτείας της αγοράς κατά τον 
εντοπισμό επικίνδυνων προϊόντων.
Επιπλέον, η ένδειξη της χώρας 
καταγωγής διαδραματίζει ζωτικό ρόλο 
όσον αφορά την ανάκληση ή την 
απόσυρση επικίνδυνων προϊόντων από 
την αγορά της ΕΕ.
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Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21γ) Οι αρμόδιες εθνικές αρχές θα 
πρέπει να οργανώσουν εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης για την ενημέρωση 
των καταναλωτών σχετικά με τον 
κίνδυνο που εγκυμονούν οι αγορές 
παραποιημένων προϊόντων, ιδιαίτερα 
προϊόντων που διακινούνται μέσω του 
Διαδικτύου.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) 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 
κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές.

(30) 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 
κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, 
κατά το δυνατόν εναρμονισμένες,
αναλογικές προς την ποσότητα, την αξία 
του αγαθού και του χρόνου κατά τον 
οποίο αυτό ήταν διαθέσιμο στην αγορά, 
και αποτρεπτικές.

Αιτιολόγηση

Το πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται χωρίς εναρμονισμένες κυρώσεις στα διάφορα κράτη μέλη ή, 
έστω, χωρίς κυρώσεις που να περιλαμβάνονται μεταξύ ανώτερων και κατώτερων ορίων σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο· πράγματι, η έλλειψη τέτοιων κυρώσεων θα ενθάρρυνε την εισαγωγή και τη 
διανομή παραποιημένων προϊόντων σε κράτη στα οποία οι κυρώσεις είναι λιγότερο αυστηρές 
από ό,τι σε άλλα.
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα 
προϊόντα που παράγονται μέσω 
μεταποιητικής διεργασίας τα οποία 
διατίθενται ή καθίστανται διαθέσιμα στην 
αγορά, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται 
για καινούργια, μεταχειρισμένα ή 
ανασυσκευασμένα, και τα οποία πληρούν 
οποιοδήποτε από τα ακόλουθα κριτήρια:

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα 
προϊόντα που παράγονται μέσω 
μεταποιητικής διεργασίας τα οποία 
διατίθενται ή καθίστανται διαθέσιμα στην 
αγορά, περιλαμβανομένης και της αγοράς 
μέσω διαδικτύου, ανεξάρτητα από το αν 
πρόκειται για καινούργια, μεταχειρισμένα 
ή ανασυσκευασμένα, και τα οποία 
πληρούν οποιοδήποτε από τα ακόλουθα 
κριτήρια:

Αιτιολόγηση

Δεδομένου του ολοένα και σημαντικότερου ρόλου του ηλεκτρονικού εμπορίου, είναι σκόπιμο ο 
κανονισμός να εφαρμόζεται και στις διαδικτυακές συναλλαγές.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιγ a) σε προϊόντα του τομέα δομικών 
κατασκευών σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση 
εναρμονισμένων όρων εμπορίας 
προϊόντων του τομέα των δομικών 
κατασκευών*·
__________________
*ΕΕ L 88 της 4.4.2011, σ. 5.

Αιτιολόγηση

Τα δομικά υλικά είναι κατά κανόνα μόνο ενδιάμεσα και όχι τελικά προϊόντα. Στις σπάνιες 
περιπτώσεις όπου θα πρέπει να προβλεφθούν απαιτήσεις ασφάλειας για το ίδιο το προϊόν, ο 
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αναφερθείς κανονισμός (EΕ) αριθ. 305/2011 περιλαμβάνει αρκετές διατάξεις για την κάλυψη 
αυτών των απαιτήσεων (βλ. εν προκειμένω άρθρο 3 παράγραφος 3, άρθρο 11 παράγραφος 6, 
άρθρο 27 παράγραφοι 3 και 4).

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) 'διαθεσιμότητα στην αγορά': κάθε 
προσφορά προϊόντος για διανομή, 
κατανάλωση ή χρήση στην ενωσιακή 
αγορά στο πλαίσιο εμπορικής 
δραστηριότητας είτε έναντι αντιτίμου είτε 
δωρεάν·

(2) «διαθεσιμότητα στην αγορά»: κάθε 
προσφορά προϊόντος για διανομή, 
κατανάλωση ή χρήση στην αγορά της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων και των 
διαδικτυακών συναλλαγών, στο πλαίσιο 
εμπορικής δραστηριότητας, είτε έναντι 
αντιτίμου είτε δωρεάν·

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας είναι να συμπεριληφθεί αναφορά στις διαδικτυακές συναλλαγές οι 
οποίες δεν υπόκεινται σε ελέγχους όταν ένα προϊόν το οποίο διατίθεται στην αγορά διανέμεται 
απευθείας στον καταναλωτή κατ' οίκον. Η περίπτωση αυτή αφορά ιδιαίτερα τα προϊόντα 
μικρών διαστάσεων.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) αν είναι αυθεντικό, δηλαδή το 
προϊόν ή οποιαδήποτε παρουσίαση του 
προϊόντος δεν φέρει εμπορική επωνυμία 
ταυτόσημη ή όμοια με καταγεγραμμένη 
εμπορική επωνυμία για τέτοιο προϊόν 
χωρίς την άδεια του ιδιοκτήτη της, 
παραπλανώντας με τον τρόπο αυτό τους 
καταναλωτές όσον αφορά τη γνήσια 
ταυτότητα του προϊόντος·
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Τροπολογία 15

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Η αυθεντικότητα του προϊόντος και η καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία του αποδεικνύουν ότι 
το προϊόν πληροί τις ανεγνωρισμένες σε ευρωπαϊκό επίπεδο ποιοτικές προδιαγραφές.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Για τους σκοπούς των παραγράφων 1 
και 2, οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν 
στις εθνικές αρχές εποπτείας της αγοράς 
κατάλογο ελέγξιμων σημείων, 
δηλώνοντας πώς έχουν εκτιμηθεί οι 
παράμετροι που περιλαμβάνονται στις 
παραγράφους 1 και 2 και πώς έχει 
εκτιμηθεί ο κίνδυνος ενός προϊόντος με 
βάση έναν τέτοιο κατάλογο. Οι αρχές 
εποπτείας της αγοράς βοηθούν τους 
οικονομικούς φορείς στην εκπόνηση της 
εκτίμησης ασφάλειας κατόπιν αιτήσεως.

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση προϊόντων που δεν υπόκεινται στην ενωσιακή νομοθεσία περί εναρμονίσεως, 
στα ενωσιακά πρότυπα ή στην εθνική νομοθεσία περί υγείας και υγειονομικών απαιτήσεων, 
πρέπει να υπάρχουν σαφείς παράμετροι για τη βάση επί της οποίας μπορεί να εκτιμηθεί και 
οριστεί σωστά ο κίνδυνος. Ωστόσο αυτή η αξιολόγηση δεν πρέπει να αφήνεται μόνο σε 
οικονομικούς παράγοντες αλλά πρέπει να υπάρχει έλεγχος από τις αρχές εποπτείας της αγοράς 
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που θα βασίζεται τουλάχιστον σε αυτόβουλες δηλώσεις των οικονομικών παραγόντων, οι 
οποίες θα καθιστούν σαφές πώς έχει εκπονηθεί η εκτίμηση κινδύνου. Τούτο έχει άμεση σχέση 
με την περίπτωση των εισαγόμενων προϊόντων, καθώς οι εισαγωγείς μπορεί να έχουν πιο 
περιορισμένη γνώση του πώς οι απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 2 ισχύουν 
προκειμένου για εισαγόμενο προϊόν.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Οι κατασκευαστές, οι εισαγωγείς και οι 
διανομείς εξασφαλίζουν ότι τα έτοιμα 
καταναλωτικά προϊόντα φέρουν ένδειξη 
της χώρας καταγωγής του προϊόντος ή, 
όταν το μέγεθος ή η φύση του έτοιμου 
καταναλωτικού προϊόντος δεν το 
επιτρέπουν, μεριμνούν ώστε η ένδειξη 
αυτή να αναγράφεται στη συσκευασία ή σε 
έγγραφο που συνοδεύει το συγκεκριμένο 
αυτό προϊόν, όπως υλικό του σημείου 
πώλησης. Οι κατασκευαστές ή 
εισαγωγείς οφείλουν να διασφαλίζουν ότι 
δηλώνεται η χώρα καταγωγής σε όλα τα 
προϊόντα που πωλούνται εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξαρτήτως του 
αν το προϊόν προέρχεται από χώρα της 
ΕΕ ή από τρίτη χώρα. Οι διανομείς 
ελέγχουν αν ο κατασκευαστής ή ο 
εισαγωγέας έχει μεριμνήσει δεόντως για 
την επισήμανση στο καταναλωτικό 
προϊόν, πριν να το πωλήσει ή να το 
προσφέρει στην αγορά της ΕΕ.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η ένδειξη της χώρας καταγωγής του 
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προϊόντος αναφέρεται με την διατύπωση 
"κατασκευασμένο" συνοδευόμενη από το 
όνομα της χώρας προέλευσης. Η 
σήμανση αυτή είναι δυνατόν να γίνεται σε 
οιαδήποτε επίσημη γλώσσα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, εις τρόπον ώστε να 
είναι εύκολα κατανοητή από τους 
καταναλωτές ή τους τελικούς πελάτες 
στο κράτος μέλος στο οποίο θα διατεθούν 
τα προϊόντα. Η ένδειξη, για τα προϊόντα 
που διατίθενται σε χώρες η γλώσσα των 
οποίων γράφεται με το λατινικό 
αλφάβητο, δεν μπορεί παρά να γράφεται 
με χαρακτήρες άλλους από αυτούς του 
λατινικού αλφαβήτου, ενώ στις χώρες που 
χρησιμοποιούν άλλα αλφάβητα, πρέπει να 
υπάρχει και σε λατινικούς χαρακτήρες.

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να διευκρινίζεται ο τρόπος της αναγραφής της ένδειξης καταγωγής και να 
έχουν οι προμηθευτές την δυνατότητα να επιλέγουν την κατάλληλη και την κατανοητή για τους 
καταναλωτές τους γλώσσα.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Η σήμανση της χώρας καταγωγής θα 
εμφανίζεται με ευανάγνωστους και 
ανεξίτηλους χαρακτήρες, θα είναι ορατή 
υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, 
σαφέστατα ευκρινής σε σχέση με άλλα 
στοιχεία και θα παρουσιάζεται με τρόπο 
μη παραπλανητικό και που δεν θα είναι 
δυνατόν να οδηγήσει σε λανθασμένη 
εντύπωση όσον αφορά την καταγωγή του 
προϊόντος.

Αιτιολόγηση

Έχει θεμελιώδη σημασία να εξασφαλίζεται η αυθεντικότητα και μη παραπλάνηση ως προς την 
σήμανση της χώρας καταγωγής, ως μέτρο για την ενημέρωση και την ασφάλεια των 
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καταναλωτών.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. Το άρθρο 7 του κανονισμού ισχύει για 
τα έτοιμα καταναλωτικά προϊόντα 
εξαιρουμένων των προϊόντων αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
104/2000 και των τροφίμων, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Όταν η χώρα καταγωγής που 
προσδιορίζεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 είναι κράτος μέλος της 
Ένωσης, η ένδειξη «made in» μπορεί να 
αναφέρεται στην Ένωση ή σε 
συγκεκριμένο κράτος μέλος. Το όνομα και 
η διεύθυνση του κατασκευαστή 
δηλώνονται επίσης σε όλα τα 
καταναλωτικά προϊόντα που διατίθενται 
στην αγορά της ΕΕ.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
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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, όπως 
αξιολογείται με βάση το άρθρο 6, οι 
κατασκευαστές καταρτίζουν τεχνικό 
φάκελο. Ο τεχνικός φάκελος περιέχει, κατά 
περίπτωση, τα ακόλουθα:

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Προτού διαθέσουν ένα προϊόν στην 
αγορά, οι εισαγωγείς υπόκεινται στις ίδιες 
υποχρεώσεις με τους παραγωγούς της ΕΕ 
και εξασφαλίζουν με τον τρόπο αυτό ότι 
το προϊόν συμμορφώνεται με τη γενική 
απαίτηση ασφάλειας που προβλέπεται στο 
άρθρο 4, ότι ο κατασκευαστής τηρεί τις 
απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8 
και ότι η τεχνική τεκμηρίωση που το 
συνοδεύει αποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό 
είναι σύμμορφο ως προς ενδεχόμενους 
κινδύνους που μπορεί να συνεπάγεται.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Δεδομένου ότι οι υποχρεώσεις που 
περιλαμβάνονται στο άρθρο 8 
παράγραφος 4 βασίζονται στην 
αξιολόγηση του κινδύνου ενός προϊόντος 
η οποία ενδεχομένως εδράζεται σε 
διαφορετικά κριτήρια και παραμέτρους 
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σε τρίτες χώρες, είναι ευθύνη του 
εισαγωγέα να διασφαλίσει ότι ο ξένος 
κατασκευαστής έχει λάβει υπόψη τις 
παραμέτρους της Ένωσης μνεία των 
οποίων γίνεται στο άρθρο 6 και οι οποίες 
αναφέρονται στον φάκελο τεχνικής 
τεκμηρίωσης που χορηγείται στον 
εισαγωγέα.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλίζεται ότι η αξιολόγηση του κινδύνου που διενεργείται από ξένους 
κατασκευαστές βασίζεται στις ίδιες απαιτήσεις της Ένωσης για προϊόντα που εισάγονται στην 
ΕΕ και προορίζονται για διάθεση στην αγορά της.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι τα 
προϊόντα τους φέρουν αριθμό τύπου, 
παρτίδας ή σειράς ή άλλο στοιχείο που 
επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος 
και το οποίο είναι εύκολα ορατό και 
ευανάγνωστο για τους καταναλωτές, ή, αν 
το μέγεθος ή η φύση του προϊόντος δεν το 
επιτρέπουν, εξασφαλίζουν ότι οι 
απαιτούμενες πληροφορίες αναγράφονται 
στη συσκευασία ή σε έγγραφο που 
συνοδεύει το προϊόν.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ανάλογα με τους τυχόν κινδύνους που 
παρουσιάζει το προϊόν, οι εισαγωγείς, για 
να προστατεύσουν την υγεία και την 

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

προστατεύσουν την υγεία και την 
ασφάλεια των προσώπων, διενεργούν 
δειγματοληπτικές δοκιμές στα προϊόντα 
που έχουν διατεθεί στην αγορά, ερευνούν 
τις σχετικές καταγγελίες, τηρούν αρχείο 
για τις καταγγελίες, τα μη συμμορφούμενα 
προϊόντα και τις ανακλήσεις προϊόντων και 
ενημερώνουν τον κατασκευαστή και τους 
διανομείς για τις δραστηριότητές τους 
αυτές.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 28

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

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

8. Οι εισαγωγείς 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, καθώς και 
οποιουδήποτε οικονομικού φορέα στον 
οποίο διαθέτουν τα προϊόντα τους, με 
στοιχεία που τεκμηριώνουν τις 
ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των 
μοντέλων τους.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Οι διανομείς που θεωρούν ή έχουν 
λόγους να πιστεύουν ότι ένα προϊόν που 
έχουν καταστήσει διαθέσιμο στην αγορά 
της Ένωσης ή επιγραμμικά δεν είναι 
ασφαλές ή δεν συμμορφώνεται με το 
άρθρο 8 παράγραφοι 6, 7 και 8 και το 
άρθρο 10 παράγραφοι 3 και 4, κατά 
περίπτωση, εξασφαλίζουν ότι λαμβάνονται 
τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για τη 
συμμόρφωση του προϊόντος ή μεριμνούν 
για την απόσυρση ή την ανάκλησή του. 
Επιπλέον, αν το προϊόν δεν είναι ασφαλές, 
οι διανομείς ενημερώνουν αμέσως για το 
θέμα αυτό τον κατασκευαστή ή τον 
εισαγωγέα, κατά περίπτωση, καθώς και τις 
αρχές εποπτείας της αγοράς των κρατών 
μελών στα οποία κατέστησαν διαθέσιμο το 
προϊόν, παραθέτοντας λεπτομερή στοιχεία 
ιδίως σχετικά με τον κίνδυνο για την υγεία 
και την ασφάλεια και σχετικά με τα τυχόν 
διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.
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Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες 
σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται 
σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων 
του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν 
όλα τα αναγκαία μέτρα για να 
εξασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι 
προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν 
τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή έως 
[ημερομηνία — 3 μήνες πριν από την 
ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού] και κοινοποιούν αμελλητί 
στην Επιτροπή κάθε μεταγενέστερη 
τροποποίηση που τις επηρεάζει.

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες 
σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται 
σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων 
του παρόντος κανονισμού, βάσει των 
προτεινόμενων από την Επιτροπή 
ελαχίστων κοινών επιπέδων και 
λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να 
εξασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι 
προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν 
τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή έως 
[ημερομηνία — 3 μήνες από την 
ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού] και κοινοποιούν αμελλητί 
στην Επιτροπή κάθε μεταγενέστερη 
τροποποίηση που τις επηρεάζει. Οι 
προβλεπόμενες κυρώσεις για τα μη 
συμμορφούμενα προϊόντα που τίθενται 
στην αγορά πρέπει να είναι 
εναρμονισμένες, αναλογικές του χρόνου 
διάθεσής τους στην αγορά, της αξίας, 
καθώς και της ποσότητάς τους.
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