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Τροπολογία 1
Carl Schlyter

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι η παγκοσμιοποίηση, η 
εξωτερική ανάθεση και η ανάπτυξη του 
διεθνούς εμπορίου έχουν σαν αποτέλεσμα 
την διάθεση στις παγκόσμιες αγορές
περισσότερων προϊόντων. Θεωρεί ότι η 
στενή συνεργασία μεταξύ των παγκόσμιων 
ρυθμιστικών αρχών και άλλων φορέων 
στον τομέα της ασφάλειας των 
καταναλωτικών προϊόντων είναι το κλειδί 
για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
θέτουν οι πολυσύνθετες αλυσίδες 
εφοδιασμού και ο μεγαλύτερος όγκος 
συναλλαγών·

1. επισημαίνει ότι η παγκοσμιοποίηση, η 
εξωτερική ανάθεση και η ανάπτυξη του 
διεθνούς εμπορίου έχουν σαν αποτέλεσμα 
την διάθεση στις παγκόσμιες αγορές
περισσότερων προϊόντων. Θεωρεί ότι η 
στενή συνεργασία μεταξύ των παγκόσμιων 
ρυθμιστικών αρχών και άλλων φορέων 
στον τομέα της ασφάλειας των 
καταναλωτικών προϊόντων είναι το κλειδί 
για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που 
θέτουν οι πολυσύνθετες αλυσίδες 
εφοδιασμού και ο μεγαλύτερος όγκος 
συναλλαγών· αναμένει ότι η αναθεώρηση 
της ΟΓΑΠ θα προτείνει τις κατάλληλες 
διατάξεις για την εποπτεία της αγοράς
ώστε οι εταιρείες να θεωρούνται 
υπεύθυνες για ολόκληρη την αλυσίδα 
εφοδιασμού των προϊόντων τους·

Or. en

Τροπολογία 2
Carl Schlyter

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι είναι σημαντικό για τους 
εμπορικούς εταίρους μας και παραγωγούς 
από τρίτες χώρες που εμπορεύονται τα 
προϊόντα τους στην αγορά της ΕΕ, να 
υπάρχει ένα ενιαίο ελεγκτικό σύστημα σε 
επίπεδο ΕΕ για όλα τα προϊόντα· είναι της 
γνώμης ότι κατά την προετοιμασία 
πρότασης αναθεώρησης της οδηγίας για τη 

3. τονίζει ότι είναι σημαντικό για τους 
εμπορικούς εταίρους μας και παραγωγούς 
από τρίτες χώρες που εμπορεύονται τα 
προϊόντα τους στην αγορά της ΕΕ, να 
υπάρχει ένα ενιαίο ελεγκτικό σύστημα σε 
επίπεδο ΕΕ για όλα τα προϊόντα, υπό την 
προϋπόθεση ότι τα πρότυπά που θα θέτει 
θα είναι τουλάχιστον ίδιου επιπέδου με τα 
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γενική ασφάλεια των προϊόντων και την 
εποπτεία της αγοράς η Επιτροπή πρέπει να 
εξετάσει σοβαρά τη δυνατότητα 
συμπερίληψης των διατάξεων για την 
εποπτεία της αγοράς της οδηγίας, στο νέο 
νομοθετικό πλαίσιο·

υψηλότερα πρότυπα των επιμέρους 
κρατών μελών της ΕΕ· είναι της γνώμης 
ότι κατά την προετοιμασία πρότασης 
αναθεώρησης της οδηγίας για τη γενική 
ασφάλεια των προϊόντων και την εποπτεία 
της αγοράς η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει 
σοβαρά τη δυνατότητα συμπερίληψης των 
διατάξεων για την εποπτεία της αγοράς της 
οδηγίας, στο νέο νομοθετικό πλαίσιο·

Or. en

Τροπολογία 3
David Martin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι είναι σημαντικό για τους 
εμπορικούς εταίρους μας και παραγωγούς 
από τρίτες χώρες που εμπορεύονται τα 
προϊόντα τους στην αγορά της ΕΕ, να 
υπάρχει ένα ενιαίο ελεγκτικό σύστημα σε 
επίπεδο ΕΕ για όλα τα προϊόντα· είναι της 
γνώμης ότι κατά την προετοιμασία 
πρότασης αναθεώρησης της οδηγίας για τη 
γενική ασφάλεια των προϊόντων και την 
εποπτεία της αγοράς η Επιτροπή πρέπει να
εξετάσει σοβαρά τη δυνατότητα 
συμπερίληψης των διατάξεων για την 
εποπτεία της αγοράς της οδηγίας, στο νέο 
νομοθετικό πλαίσιο·

3. τονίζει ότι είναι σημαντικό για τους 
εμπορικούς εταίρους μας και παραγωγούς 
από τρίτες χώρες που εμπορεύονται τα 
προϊόντα τους στην αγορά της ΕΕ, να 
υπάρχει ένα ενιαίο ελεγκτικό σύστημα σε 
επίπεδο ΕΕ για όλα τα προϊόντα· είναι της 
γνώμης ότι κατά την προετοιμασία 
πρότασης αναθεώρησης της οδηγίας για τη 
γενική ασφάλεια των προϊόντων και την 
εποπτεία της αγοράς η Επιτροπή πρέπει να
συμπεριλάβει τις διατάξεις για την 
εποπτεία της αγοράς της οδηγίας, στο νέο 
νομοθετικό πλαίσιο·

Or. en

Τροπολογία 4
Małgorzata Handzlik

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την 
χρησιμότητα της θέσπισης ενός 
παρόμοιου με το RAPEX - CHINA 
συστήματος και για τους άλλους 
εμπορικούς εταίρους, ειδικότερα αυτούς 
των οποίων τα προϊόντα έχουν 
κοινοποιηθεί με το σύστημα RAPEX·

Or. en

Τροπολογία 5
Małgorzata Handzlik

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. υπογραμμίζει τη σημασία της 
ανιχνευσιμότητας του προϊόντος και της 
επισήμανσης που θα πληροφορεί για την
προέλευση του προϊόντος και τον
κατασκευαστή που είναι υπεύθυνος γι 
αυτό·

Or. en

Τροπολογία 6
Cristiana Muscardini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. αναγνωρίζει ότι ολοένα και 
περισσότερα προϊόντα από τρίτες χώρες 
αγοράζονται μέσω διαδικτύου από τους 
καταναλωτές, οι οποίοι πιθανόν να μη 
συνειδητοποιούν ότι τα προϊόντα αυτά
δεν πληρούν απαραίτητα τις ευρωπαϊκές 

5. αναγνωρίζει την σημειούμενη αύξηση 
του αριθμού των προϊόντων που 
αγοράζονται από τους καταναλωτές μέσω 
διαδικτύου από τρίτες χώρες, και τα οποία
δεν πληρούν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές 
θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια και 
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προδιαγραφές και είναι ίσως επικίνδυνα 
για τους χρήστες τους· σημειώνει ότι τα 
προϊόντα που αγοράζονται από τους 
καταναλωτές διαδικτυακά από τρίτες 
χώρες αποτελούν μια πρόκληση για τις 
τελωνειακές αρχές και τις αρχές 
εποπτείας της αγοράς· καλεί την Επιτροπή 
να μελετήσει πιθανές λύσεις στο 
πρόβλημα, ενισχύοντας συγχρόνως την 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών στο 
ηλεκτρονικό εμπόριο.

την υγεία των καταναλωτών· καλεί την 
Επιτροπή να ενισχύσει και να εναρμονίσει
τους τελωνειακούς ελέγχους για τα 
προϊόντα που αγοράζονται διαδικτυακά, 
και να εποπτεύει την αγορά, ιδιαίτερα 
όσον αφορά τα προϊόντα που μπορεί να 
προκαλέσουν άμεση βλάβη στους 
καταναλωτές, όπως τα φαρμακευτικά 
προϊόντα και τα προϊόντα διατροφής· 
προτρέπει την Επιτροπή να μελετήσει 
πιθανές λύσεις στο πρόβλημα, για να 
ενισχύσει συγχρόνως την εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Or. it

Τροπολογία 7
David Martin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. αναγνωρίζει ότι ολοένα και περισσότερα 
προϊόντα από τρίτες χώρες αγοράζονται 
μέσω διαδικτύου από τους καταναλωτές, οι 
οποίοι πιθανόν να μη συνειδητοποιούν ότι 
τα προϊόντα αυτά δεν πληρούν απαραίτητα 
τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και είναι 
ίσως επικίνδυνα για τους χρήστες τους· 
σημειώνει ότι τα προϊόντα που 
αγοράζονται από τους καταναλωτές 
διαδικτυακά από τρίτες χώρες αποτελούν 
μια πρόκληση για τις τελωνειακές αρχές 
και τις αρχές εποπτείας της αγοράς· καλεί 
την Επιτροπή να μελετήσει πιθανές λύσεις 
στο πρόβλημα, ενισχύοντας συγχρόνως 
την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στο 
ηλεκτρονικό εμπόριο.

5. αναγνωρίζει ότι ολοένα και περισσότερα 
προϊόντα από τρίτες χώρες αγοράζονται 
μέσω διαδικτύου από τους καταναλωτές, οι 
οποίοι πιθανόν να μη συνειδητοποιούν ότι 
τα προϊόντα αυτά δεν πληρούν απαραίτητα 
τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και είναι 
ίσως επικίνδυνα για τους χρήστες τους· 
σημειώνει ότι τα προϊόντα που 
αγοράζονται από τους καταναλωτές 
διαδικτυακά από τρίτες χώρες αποτελούν 
μια πρόκληση για τις τελωνειακές αρχές 
και τις αρχές εποπτείας της αγοράς· καλεί 
την Επιτροπή να μελετήσει πιθανές λύσεις 
στο πρόβλημα.

Or. en


