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

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

 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 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 
ασφάλεια των προϊόντων και την 
εποπτεία της αγοράς (2010/2085(INI))

Or. en

Τροπολογία 2

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 

(1) Για να κατοχυρωθεί και να βελτιωθεί η 
λειτουργία της ενιαίας αγοράς και η 
ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων 
εντός της Ένωσης, είναι απαραίτητο να 
εξασφαλιστεί ότι πληρούν απαιτήσεις που 
εγγυώνται υψηλό επίπεδο προστασίας του 
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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.

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.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1 α) 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.

Or. en
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Τροπολογία 4

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 
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.

Or. en

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.
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Τροπολογία 5

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.

Or. en

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 6

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 

(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 
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αποτελεσματικοί μηχανισμοί για την 
ανταλλαγή αυτή. Το σύστημα ταχείας 
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.

αποτελεσματικοί μηχανισμοί για την 
ανταλλαγή αυτή. Το σύστημα ταχείας 
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.

Or. en

Τροπολογία 7

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. 

Or. en
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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 
συνεργασίας μεταξύ των αρχών εποπτείας της αγοράς.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26 a) 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 
επιλαμβάνεται της συνεργασίας αρχών 
εποπτείας της αγοράς στις διμερείς, 
πλειομερείς και πολυμερείς εμπορικές της 
διαπραγματεύσεις, την οποία και να 
ενθαρρύνει.

Or. en

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.
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Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31 a) 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.

Or. en

Τροπολογία 10

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 
για να εξακριβώνεται ότι τα προϊόντα που 
τίθενται στην αγορά και που εισέρχονται 
στην αγορά της ΕΕ για να 
κυκλοφορήσουν εντός της 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 11

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 
έχει πρόσβαση το κοινό.

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 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.

Or. en

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.
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Τροπολογία 12

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.

Or. en

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 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. 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 

2. 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. 
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παρουσιάζουν κίνδυνο. 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 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.

Or. en

Τροπολογία 14

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:

Or. en
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Τροπολογία 15

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.

Or. en

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 16

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 
ισχύουσες στην Ένωση.

4. Η συμμετοχή στο RAPEX ενθαρρύνεται 
και 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. Η Επιτροπή ενθαρρύνει τις 
τρίτες χώρες με τις οποίες διεξάγει 
εμπορικές διαπραγματεύσεις για την 
παροχή προτιμησιακής πρόσβασης 
αγαθών στην αγορά της Ένωσης να 
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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.

Or. en

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 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 22 α
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.

Or. en

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 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 22 β
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.

Or. en

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. 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.

Or. en

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.
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Τροπολογία 20

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 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης και την 
εποπτεία της αγοράς.

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 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης και την 
εποπτεία της αγοράς.

Or. en

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 21

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 

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 
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αξιολόγησης της συμμόρφωσης σε 
ενωσιακό επίπεδο μπορούν να κληθούν να 
συμμετάσχουν στις εν λόγω υποομάδες ως 
παρατηρητές.

αξιολόγησης της συμμόρφωσης σε 
ενωσιακό επίπεδο πρέπει να κληθούν να 
συμμετάσχουν στις εν λόγω υποομάδες ως 
παρατηρητές, η δε γνώμη τους πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη στον μεγαλύτερο 
δυνατό βαθμό.

Or. en

Τροπολογία 22

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 
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.

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 
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 
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μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Or. en

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.


