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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.

Ο εισηγητής 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.
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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 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 

(20) Η διασφάλιση της ταυτοποίησης, της 
προέλευσης 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 
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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 
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.

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 
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.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η ταυτοποίηση της προέλευσης των προϊόντων αποτελεί μία από τις απαιτήσεις υπέρ της 
ιχνηλασιμότητας για την παροχή πληροφοριών τόσο στους καταναλωτές όσο και στις αρμόδιες 
εθνικές αρχές στην περίπτωση προϊόντος που δεν θα πληρούσε τις προδιαγραφές ασφάλειας επί 
των οποίων εδράζεται ο κανονισμός.
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Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(21) Η ένδειξη καταγωγής συμπληρώνει 
τις βασικές απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας 
σχετικά με το όνομα και τη διεύθυνση του 
κατασκευαστή. . Ειδικότερα, η ένδειξη της 
χώρας καταγωγής βοηθά στον 
προσδιορισμό του πραγματικού τόπου 
κατασκευής σε όλες εκείνες τις 
περιπτώσεις στις οποίες ο κατασκευαστής 
δεν μπορεί να εντοπιστεί ή η 
αναγραφόμενη διεύθυνσή του διαφέρει 
από τον πραγματικό τόπο κατασκευής, στο 
να παράσχει την δυνατότητα στους 
καταναλωτές να συνδέσουν τα προϊόντα 
με τους κοινωνικούς και 
περιβαλλοντικούς κανόνες, καθώς και 
τους κανόνες ασφάλειας της χώρας 
προέλευσης και να τους προστατέψει από 
την προμήθεια παραποιημένων ή 
παράνομων αγαθών. 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. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της 
Αμερικής, το Μεξικό, ο Καναδάς, η 
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Ιαπωνία και άλλες είναι, μεταξύ άλλων, 
μερικά μόνον παραδείγματα.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η ένδειξη της προέλευσης αποτελεί ουσιώδη απαίτηση για την ασφάλεια των προϊόντων όχι 
μόνον έναντι των αρμόδιων εθνικών αρχών στην περίπτωση κατά την οποία επιθυμούν να 
ανατρέξουν στην διεύθυνση όπου κατασκευάστηκε το προϊόν αλλά και για την ασφάλεια των 
καταναλωτών, οι οποίοι για την ασφάλειά τους, θα ενημερώνονται και θα αισθάνονται 
ασφαλείς, επιλέγοντας συνειδητά ό, τι αγοράζουν.

Τροπολογία 3

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 διετίθετο στην αγορά και
αποτρεπτικές

Or. it

Αιτιολόγηση

Η επιβολή μη εναρμονισμένων κυρώσεων στα διάφορα κράτη μέλη ή τουλάχιστον οι οποίες να 
περιλαμβάνονται μεταξύ ανώτερων και κατώτερων ορίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν θα έλυνε 
το πρόβλημα αλλ' αντιθέτως θα επέτεινε την εισαγωγή και την διανομή από κράτη στα οποία 
προβλέπονται περιορισμένες κυρώσεις εν σχέσει προς τα άλλα.
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Τροπολογία 4

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) «διάθεση στην αγορά»: κάθε 
προσφορά προϊόντος για διανομή, 
κατανάλωση ή χρήση στην κοινοτική
αγορά ή μέσω του Διαδικτύου στο πλαίσιο
μιας εμπορικής δραστηριότητας, είτε 
έναντι αντιτίμου είτε δωρεάν·

Or. it

Αιτιολόγηση

Επιδιώκεται η αναφορά στην αγορά μέσω Διαδικτύου όπου δεν διενεργείται έλεγχος όταν το 
προϊόν που διατίθεται στην αγορά παραδίδεται στους καταναλωτές άμεσα κατ' οίκον. Ειδικώς, 
εάν είναι μικρών διαστάσεων.

Τροπολογία 5

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 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 και το προϊόν 
φθάνει στον καταναλωτή ή τον τελικό 
χρήστη στην αρχική του συσκευασία, η 
ένδειξη αυτή μπορεί να αναγράφεται στη 
συσκευασία ή σε έγγραφο που συνοδεύει 
το προϊόν.

Or. it

Αιτιολόγηση

Επιδιώκεται η προστασία του καταναλωτή, με την τοποθέτηση της ένδειξης προέλευσης στην 
συσκευασία, σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν επί του ιδίου του προϊόντος.



PA\937477EL.doc 9/11 PE513.019v01-00

EL

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Η ένδειξη της χώρας καταγωγής του 
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.

Or. it

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 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 β. 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 
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μη παραπλανητικό και που δεν θα είναι 
δυνατόν να οδηγήσει σε λανθασμένη 
εντύπωση όσον αφορά την καταγωγή του 
προϊόντος.

Or. it

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 
καταναλωτών.

Τροπολογία 8

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 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 και ότι 
η τεχνική τεκμηρίωση που το συνοδεύει 
βεβαιώνει την συμμόρφωση του 
προϊόντος ως προς ενδεχόμενους 
κινδύνους που μπορεί να συνεπάγεται.

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι εισαγωγείς φέρουν την κύρια ευθύνη για την διάθεση ενός προϊόντος στην αγορά της 
Ένωσης. Έχει συνεπώς ιδιαίτερη σημασία νε ελέγχουν όχι μόνον εάν το προϊόν αυτό πληροί τις 
προδιαγραφές ασφαλείας που περιλαμβάνονται στον κανονισμό, αλλά και να παρέχουν την 
απαραίτητη τεχνική τεκμηρίωση για την οποία έχουν ληφθεί υπόψη οι αξιολογήσεις των 
κινδύνων που έχουν πραγματοποιηθεί στο κράτος προέλευσης ή από τον ίδιο τον κατασκευαστή.
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Τροπολογία 9

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 εντός 
3 μηνών από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού και κοινοποιούν 
αμελλητί στην Επιτροπή κάθε 
μεταγενέστερη τροποποίησή τους. Οι 
προβλεπόμενες κυρώσεις μπορούν να 
είναι αναλογικές προς την ποσότητα και 
την αξία των προϊόντων που διετέθησαν 
στην αγορά.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα ελάχιστο επίπεδο εναρμόνισης μεταξύ των 
συστημάτων κυρώσεων των διαφόρων κρατών μελών, ώστε οι μεταξύ τους διαφορές να μην 
ωθούν τους εξαγωγείς, τους διανομείς και τους παραγωγούς τρίτων χωρών να προτιμούν 
ορισμένα σημεία εισόδου της Ένωσης αντί άλλων.


