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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
ιδίως τα άρθρα 26 και 114,

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Τα προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί 
για επαγγελματική χρήση αλλά στη 
συνέχεια εισήλθαν στην αγορά προϊόντων 
ευρείας κατανάλωσης και πωλούνται σε
απλούς καταναλωτές θα πρέπει να 
υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Όσον αφορά τα καταναλωτικά 
προϊόντα που υπόκεινται στον παρόντα 
κανονισμό, το πεδίο εφαρμογής των 

(8) Όσον αφορά τα καταναλωτικά 
προϊόντα που υπόκεινται στον παρόντα 
κανονισμό, το πεδίο εφαρμογής του θα 
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διαφόρων μερών του θα πρέπει να είναι 
σαφώς οριοθετημένο σε σχέση με την 
τομεακή εναρμονιστική νομοθεσία της 
Ένωσης. Ενώ η γενική απαίτηση 
ασφάλειας των προϊόντων και οι σχετικές 
διατάξεις θα πρέπει να ισχύουν για όλα τα 
καταναλωτικά προϊόντα, οι υποχρεώσεις 
των οικονομικών φορέων δεν θα πρέπει 
να εφαρμόζονται όταν η εναρμονιστική 
νομοθεσία της Ένωσης περιλαμβάνει 
ισοδύναμες υποχρεώσεις, όπως η 
νομοθεσία της Ένωσης για τα καλλυντικά, 
τα παιχνίδια, τις ηλεκτρικές συσκευές ή τα 
προϊόντα του τομέα των δομικών 
κατασκευών.

πρέπει να είναι σαφώς οριοθετημένο σε 
σχέση με την τομεακή εναρμονιστική 
νομοθεσία της Ένωσης. Ο παρών 
κανονισμός δεν θα πρέπει, κατά συνέπεια,
να εφαρμόζεται στα προϊόντα που 
υπόκεινται σε εναρμονιστική νομοθεσία 
της Ένωσης, όπως η νομοθεσία της 
Ένωσης για τα καλλυντικά, τα παιχνίδια, 
τις ηλεκτρικές συσκευές ή τα προϊόντα του 
τομέα των δομικών κατασκευών.

(βλέπε τις τροπολογίες των άρθρων 2, 5 και 6)

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στα εναρμονισμένα προϊόντα, έτσι ώστε να 
αποφεύγονται οι αλληλοεπικαλύψεις και οι πλεονασμοί, δεδομένου ότι τα βασικά στοιχεία του 
κεφαλαίου 1 καλύπτονται ήδη από εναρμονιστική νομοθεσία. Ο σαφής διαχωρισμός μεταξύ της 
νομοθεσίας για τα εναρμονισμένα καταναλωτικά προϊόντα και της νομοθεσίας για τα μη 
εναρμονισμένα καταναλωτικά προϊόντα θα απλοποιούσε τις απαιτήσεις συμμόρφωσης των 
οικονομικών φορέων με τους κανόνες για τα προϊόντα και θα διευκόλυνε την επιβολή των εν 
λόγω κανόνων από τις αρχές εποπτείας της αγοράς.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Για να εξασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ 
του παρόντος κανονισμού και της 
τομεακής εναρμονιστικής νομοθεσίας της 
Ένωσης όσον αφορά τις ειδικές 
υποχρεώσεις των οικονομικών φορέων, οι 
διατάξεις σχετικά με τους κατασκευαστές, 
τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, 
τους εισαγωγείς και τους διανομείς πρέπει 
να βασίζονται στις διατάξεις αναφοράς που 
περιλαμβάνονται στην απόφαση αριθ. 
768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

(9) Για να εξασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ 
του παρόντος κανονισμού και της 
τομεακής εναρμονιστικής νομοθεσίας της 
Ένωσης όσον αφορά τις ειδικές 
υποχρεώσεις των οικονομικών φορέων, οι 
διατάξεις σχετικά με τους κατασκευαστές, 
τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, 
τους εισαγωγείς και τους διανομείς πρέπει 
να βασίζονται στις διατάξεις αναφοράς που 
περιλαμβάνονται στην απόφαση αριθ. 
768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
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9ης Ιουλίου 2008, για κοινό πλαίσιο 
εμπορίας των προϊόντων.

9ης Ιουλίου 2008, για κοινό πλαίσιο 
εμπορίας των προϊόντων. Ωστόσο, η 
εναρμονισμένη νομοθεσία δεν θα πρέπει 
να επιβάλλει περιττό διοικητικό φόρτο 
στις επιχειρήσεις.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού δεν θα πρέπει να περιορίζεται 
σε καμία τεχνική πώλησης καταναλωτικών 
προϊόντων και, συνεπώς, θα πρέπει να 
καλύπτονται και οι πωλήσεις εξ 
αποστάσεως.

(10) Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού δεν θα πρέπει να περιορίζεται 
σε καμία τεχνική πώλησης καταναλωτικών 
προϊόντων και, συνεπώς, θα πρέπει να 
καλύπτονται και οι πωλήσεις εξ 
αποστάσεως όπως οι επιγραμμικές
πωλήσεις.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στα μεταχειρισμένα προϊόντα 
που επανέρχονται στην αλυσίδα 
εφοδιασμού στο πλαίσιο μιας εμπορικής 
δραστηριότητας, εκτός από τα
μεταχειρισμένα προϊόντα για τα οποία ο 
καταναλωτής δεν μπορεί εύλογα να 
προσδοκά ότι πληρούν τα πλέον 
εξελιγμένα πρότυπα ασφάλειας, όπως τα 
αντικείμενα αρχαιολογικής αξίας.

(11) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στα μεταχειρισμένα προϊόντα 
που επανέρχονται στην αλυσίδα 
εφοδιασμού στο πλαίσιο μιας εμπορικής 
δραστηριότητας. Δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στα μεταχειρισμένα προϊόντα 
για τα οποία ο καταναλωτής δεν μπορεί 
εύλογα να προσδοκά ότι πληρούν τα πλέον 
εξελιγμένα πρότυπα ασφάλειας ή στα 
μεταχειρισμένα προϊόντα που έχουν 
προκύψει από συναλλαγές μεταξύ 
ιδιωτών.

Αιτιολόγηση

Οι συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών, όπως η υπαίθρια πώληση μεταχειρισμένων προσωπικών 
αντικειμένων, θα πρέπει να αποκλειστούν ρητώς από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.
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Τροπολογία 7

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 και την 
παρουσίασή τους, καθώς και τις 
κατηγορίες των καταναλωτών που 
ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν τα προϊόντα 
σε ευλόγως προβλέψιμες συνθήκες, 
συνεκτιμώντας τον ευάλωτο χαρακτήρα 
των εν λόγω κατηγοριών, ιδίως των 
παιδιών, των ηλικιωμένων και των ατόμων 
με αναπηρία. Κατά την αξιολόγηση των 
κινδύνων για τους ευάλωτους 
καταναλωτές, πρέπει να λαμβάνονται 
δεόντως υπόψη οι εφαρμογές που 
προορίζονται για αυτούς και 
περιγράφονται αντίστοιχα από τον 
κατασκευαστή στις οδηγίες ασφαλείας 
του προϊόντων καθώς και οι 
αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις 
εποπτείας και κατάρτισης που υπέχουν τα 
μέλη της οικογενείας, οι πάροχοι 
υπηρεσιών ή οι εργοδότες.

(βλέπε την τροπολογία στο άρθρο 6 παράγραφος 1 εδάφιο 1 στοιχείο δ))

Αιτιολόγηση

Η έννοια των ευάλωτων καταναλωτών καλύπτει ευρύ φάσμα καταστάσεων που ξεφεύγουν από 
τις συνήθεις προϋποθέσεις στοιχειοθετήσεως ευθύνης. Ως εκ τούτου, οι κίνδυνοι για τους 
ευάλωτους καταναλωτές θα πρέπει να αξιολογούνται σύμφωνα με τις πιθανότητες να 
χρησιμοποιήσουν ένα προϊόν υπό ευλόγως προβλέψιμες συνθήκες.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13
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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, τα υλικά, 
τα συστατικά μέρη και την παρουσίαση 
του προϊόντος και της συσκευασίας του,
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.

Τροπολογία 9

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 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 σύνθεση του προϊόντος (συστατικά ή συστατικές ουσίες πρώτες ύλες) αποτελεί καθοριστικό 
στοιχείο για την αξιολόγηση της ασφάλειας του προϊόντος.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Για να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη 
των απαιτήσεων ασφάλειας και η μη 
συμβατότητα με τη λοιπή νομοθεσία της 
Ένωσης, ένα προϊόν που συμμορφώνεται 
με την τομεακή εναρμονιστική νομοθεσία 
της Ένωσης η οποία έχει στόχο την 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας 
των προσώπων θα πρέπει να τεκμαίρεται 
ότι είναι ασφαλές βάσει του παρόντος 
κανονισμού.

(14) Για να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη 
των απαιτήσεων ασφάλειας και η μη 
συμβατότητα με τη λοιπή νομοθεσία της 
Ένωσης, ένα προϊόν που υπόκειται στην
τομεακή εναρμονιστική νομοθεσία της 
Ένωσης η οποία έχει στόχο την προστασία 
της υγείας και της ασφάλειας των 
προσώπων θα πρέπει να αποκλείεται από 
το πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού.

(βλέπε τις τροπολογίες των άρθρων  5 και 6)

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στα εναρμονισμένα προϊόντα ώστε να 
αποφεύγονται οι αλληλοεπικαλύψεις και οι πλεονασμοί, δεδομένου ότι τα βασικά στοιχεία του 
κεφαλαίου 1 καλύπτονται ήδη από εναρμονιστική νομοθεσία. Ο σαφής διαχωρισμός μεταξύ της 
νομοθεσίας για τα εναρμονισμένα καταναλωτικά προϊόντα και της νομοθεσίας για τα μη 
εναρμονισμένα καταναλωτικά προϊόντα θα απλοποιούσε τις απαιτήσεις συμμόρφωσης των 
οικονομικών φορέων με τους κανόνες που ισχύουν για τα προϊόντα και θα διευκόλυνε την 
επιβολή των εν λόγω κανόνων από τις αρχές εποπτείας της αγοράς.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Για να διευκολυνθεί η προώθηση 
ασφαλών προϊόντων στην αγορά, οι 
οικονομικοί φορείς και, ειδικότερα, οι 
ΜΜΕ, μπορούν να ανταποκρίνονται στις 
υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον 
παρόντα κανονισμό, με την δημιουργία 
ομίλων, με τον διπλό στόχο να 
διασφαλίζεται με αποτελεσματικότητα 
και ποιότητα η τήρηση των 
προϋποθέσεων ασφαλείας των προϊόντων 
και να περιορίζονται τα έξοδα και ο 
γραφειοκρατικός φόρτος που 
επιβαρύνουν τις μεμονωμένες 
επιχειρήσεις.
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Τροπολογία 12

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 
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 

(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. Η 
ταυτοποίηση και η ιχνηλασιμότητα των 
προϊόντων όσον αφορά τον κατασκευαστή
μπορούν να εξασφαλίζουν ότι οι 
καταναλωτές και οι οικονομικοί φορείς 
λαμβάνουν ακριβείς πληροφορίες σχετικά 
με τα μη ασφαλή προϊόντα. 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.
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αυτών εφαρμόζεται στην επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο 
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να προστατεύεται η ιδιωτική ζωή των καταναλωτών, θα πρέπει να διασφαλιστεί 
ότι η ιχνηλασιμότητα του προϊόντος αφορά μόνο τον κατασκευαστή και εξυπηρετεί μόνο τις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται η απόσυρση του προϊόντος από την αγορά.

Τροπολογία 13

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 
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 

(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 ή, 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 
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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.

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.

(βλέπε τις τροπολογίες στα άρθρα 8 και 10)

Αιτιολόγηση

Εάν ήταν υποχρεωτική η αναγραφή σε εισαγόμενο προϊόν του ονόματος και της διεύθυνσης 
ενός κατασκευαστή που δεν δραστηριοποιείται στην ΕΕ, οι εν λόγω πληροφορίες θα 
γνωστοποιούνταν στους ανταγωνιστές και τις επιχειρήσεις-πελάτες του εισαγωγέα, με 
αποτέλεσμα να υπάρχει το ενδεχόμενο παράκαμψης του εν λόγω εισαγωγέα στο μέλλον και 
αγοράς του προϊόντος απευθείας από τον κατασκευαστή εκτός της ΕΕ. Το γεγονός αυτό θα 
αποθάρρυνε τις ΜΜΕ από την πραγματοποίηση εισαγωγών και θα οδηγούσε σε σοβαρή 
στρέβλωση του ανταγωνισμού. Ως εκ τούτου, προτείνεται η συμπερίληψη των εν λόγω 
πληροφοριών στον τεχνικό φάκελο.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20β) Τα τρέχοντα συστήματα 
ιχνηλασιμότητας και οι ήδη υφιστάμενες 
διαδικασίες ταυτοποίησης πρέπει να 
ενισχυθούν και να βελτιωθούν 
ουσιαστικά. Για τούτο, είναι αναγκαίο να 
πραγματοποιηθούν εκτιμήσεις και 
αξιολογήσεις σχετικά με τη χρήση των 
διαθέσιμων τεχνολογιών, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί καλύτερη απόδοση και να 
μειωθεί η επιβάρυνση για τους 
οικονομικούς φορείς. Ένας από τους 
στόχους του παρόντος κανονισμού είναι η 
διαρκής βελτίωση των συστημάτων 
ιχνηλάτησης που επιβάλλονται στους 
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οικονομικούς φορείς και τα προϊόντα.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Οι διαδικασίες έκδοσης αιτημάτων για 
ευρωπαϊκά πρότυπα προς υποστήριξη του 
παρόντος κανονισμού και οι διαδικασίες 
προβολής επίσημων αντιρρήσεων σχετικά 
με τα πρότυπα αυτά θα πρέπει να ορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό και να 
ευθυγραμμίζονται με τις διατάξεις του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012. 
Συνεπώς, για να διασφαλιστεί η συνολική 
συνεκτικότητα σε θέματα ευρωπαϊκής 
τυποποίησης, τα αιτήματα για ευρωπαϊκά 
πρότυπα ή οι αντιρρήσεις σχετικά με ένα 
ευρωπαϊκό πρότυπο θα πρέπει να 
παραπέμπονται στην επιτροπή που 
συστάθηκε με τον εν λόγω κανονισμό, 
έπειτα από κατάλληλη διαβούλευση με 
εμπειρογνώμονες των κρατών μελών στον 
τομέα της ασφάλειας των καταναλωτικών 
προϊόντων.

(24) Οι διαδικασίες έκδοσης αιτημάτων για 
ευρωπαϊκά πρότυπα προς υποστήριξη του 
παρόντος κανονισμού και οι διαδικασίες 
προβολής επίσημων αντιρρήσεων σχετικά 
με τα πρότυπα αυτά θα πρέπει να ορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό και να 
ευθυγραμμίζονται με τις διατάξεις του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1025/2012. 
Συνεπώς, για να διασφαλιστεί η συνολική 
συνεκτικότητα σε θέματα ευρωπαϊκής 
τυποποίησης, τα αιτήματα για ευρωπαϊκά 
πρότυπα ή οι αντιρρήσεις σχετικά με ένα 
ευρωπαϊκό πρότυπο θα πρέπει να 
παραπέμπονται στην επιτροπή που 
συστάθηκε με τον εν λόγω κανονισμό, 
έπειτα από κατάλληλη διαβούλευση με
εμπειρογνώμονες των κρατών μελών στον 
τομέα της ασφάλειας των καταναλωτικών 
προϊόντων και τους σχετικούς 
ενδιαφερόμενους φορείς.

(Βλ. τροπολογία στο άρθρο 16 παράγραφος 1.)

Αιτιολόγηση

Κατά τον καθορισμό του περιεχομένου νέων ευρωπαϊκών προτύπων ασφάλειας, η Επιτροπή θα 
πρέπει, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, να λαμβάνει υπόψη τη γνώμη των σχετικών ενδιαφερόμενων 
φορέων ώστε να διασφαλίζει ότι τα εν λόγω πρότυπα είναι σχετικά, αναλογικά και 
αποτελεσματικά.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Για να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, 
ενδείκνυται να εκχωρηθούν στην Επιτροπή 
εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά 
την απαλλαγή από την υποχρέωση 
ενημέρωσης των αρχών εποπτείας της 
αγοράς σχετικά με τα προϊόντα που 
παρουσιάζουν κίνδυνο, όσον αφορά τον 
τύπο του φορέα δεδομένων και την 
τοποθέτησή του στο προϊόν για τους 
σκοπούς του συστήματος ιχνηλασιμότητας, 
όσον αφορά τα αιτήματα τυποποίησης σε 
ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης 
και όσον αφορά τις αποφάσεις για 
επίσημες αντιρρήσεις σχετικά με 
ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι αρμοδιότητες 
αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 
για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 
αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 
από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή.

(27) (27) Για να εξασφαλιστούν ενιαίοι 
όροι εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, 
ενδείκνυται να εκχωρηθούν στην Επιτροπή 
εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά 
την απαλλαγή από την υποχρέωση 
ενημέρωσης των αρχών εποπτείας της 
αγοράς σχετικά με τα προϊόντα που 
παρουσιάζουν κίνδυνο, όσον αφορά τον 
τύπο του φορέα δεδομένων και την 
τοποθέτησή του στο προϊόν για τους 
σκοπούς του συστήματος ιχνηλασιμότητας 
και όσον αφορά τις αποφάσεις για 
επίσημες αντιρρήσεις σχετικά με 
ευρωπαϊκά πρότυπα. Οι αρμοδιότητες 
αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 
για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 
αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 
από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή.

(Βλ. τροπολογία στο άρθρο 16 παράγραφος 1.)

Αιτιολόγηση

Τα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας για τα καταναλωτικά προϊόντα βάσει του άρθρου 4 θα 
πρέπει να θεωρούνται συμπληρωματικά στη βασική πράξη και να προσθέτουν μη ουσιώδη 
στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ. Δεδομένου του ιδιαίτερα γενικού χαρακτήρα του 
άρθρου 4, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
ανακαλούν αιτήματα της Επιτροπής για νέα πρότυπα και να προβάλλουν αντιρρήσεις σχετικά με 
αυτά. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμη η διατύπωση του αιτήματος με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) είναι πιθανό, υπό ευλόγως προβλέψιμες 
συνθήκες, να χρησιμοποιούνται από 
καταναλωτές ακόμη και αν δεν 
προορίζονται για χρήση από αυτούς·

(β) είναι πιθανό, υπό ευλόγως προβλέψιμες 
συνθήκες, να χρησιμοποιούνται από 
καταναλωτές ακόμη και αν δεν 
προορίζονται, κατά τη διάθεση στην 
αγορά, για χρήση από καταναλωτές·

Αιτιολόγηση

θα πρέπει να διατυπωθεί με σαφή τρόπο ότι αποκλειστικός στόχος του άρθρου 2 παράγραφος 1 
στοιχείο β) της πρότασης είναι να εμπίπτουν τα προϊόντα που, υπό ευλόγως προβλέψιμες 
συνθήκες, χρησιμοποιούνται και από τους καταναλωτές στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού. 
Δεν έχει νόημα να ρυθμίζονται στην παρούσα θέση μη ενδεδειγμένες χρήσεις των προϊόντων 
από τους καταναλωτές.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται 
σε προϊόντα που πρέπει να επισκευαστούν 
ή να ανασυσκευαστούν πριν από τη χρήση 
τους, όταν τα εν λόγω προϊόντα 
καθίστανται διαθέσιμα στην αγορά με τη 
μορφή αυτή.

2. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται 
σε προϊόντα που πρέπει να επισκευαστούν 
ή να ανασυσκευαστούν πριν από τη χρήση 
τους, όταν τα εν λόγω προϊόντα 
καθίστανται διαθέσιμα στην αγορά με τη 
μορφή αυτή. Ο παρών κανονισμός δεν 
εφαρμόζεται στις συναλλαγές μεταξύ 
ιδιωτών.

Αιτιολόγηση

Οι συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών, όπως η υπαίθρια πώληση μεταχειρισμένων προσωπικών 
αντικειμένων, θα πρέπει να αποκλειστούν ρητώς από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κεφάλαια II έως IV του παρόντος 
κανονισμού δεν εφαρμόζονται στα 
προϊόντα τα οποία υπόκεινται σε 
απαιτήσεις που αποσκοπούν στην 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας 
του ανθρώπου και που προβλέπονται από 
εναρμονιστική νομοθεσία της Ένωσης ή 
έχουν θεσπιστεί δυνάμει αυτής.

4. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται
στα προϊόντα τα οποία υπόκεινται σε 
απαιτήσεις που αποσκοπούν στην 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας 
του ανθρώπου και που προβλέπονται από 
εναρμονιστική νομοθεσία της Ένωσης ή 
έχουν θεσπιστεί δυνάμει αυτής.

(βλέπε τις τροπολογίες στα άρθρα 5 και 6)

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στα εναρμονισμένα προϊόντα ώστε να 
αποφεύγονται οι αλληλοεπικαλύψεις και οι πλεονασμοί, δεδομένου ότι τα βασικά στοιχεία του 
κεφαλαίου 1 καλύπτονται ήδη από εναρμονιστική νομοθεσία. Ο σαφής διαχωρισμός μεταξύ της 
νομοθεσίας για τα εναρμονισμένα καταναλωτικά προϊόντα και της νομοθεσίας για τα μη 
εναρμονισμένα καταναλωτικά προϊόντα θα απλοποιούσε τις απαιτήσεις συμμόρφωσης των 
οικονομικών φορέων με τους κανόνες για τα προϊόντα και θα διευκόλυνε την επιβολή των εν 
λόγω κανόνων από τις αρχές εποπτείας της αγοράς.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «ασφαλές προϊόν»: κάθε προϊόν το 
οποίο, υπό τις συνήθεις ή ευλόγως 
προβλέψιμες συνθήκες χρήσης του, 
συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας 
χρήσης και, ενδεχομένως, των απαιτήσεων 
σχετικά με τη θέση του σε λειτουργία, την 
εγκατάσταση και τη συντήρησή του, δεν 
παρουσιάζει κανέναν κίνδυνο ή 
παρουσιάζει μόνο ελάχιστους κινδύνους 
που συμβιβάζονται με τη χρήση του 
προϊόντος και οι οποίοι θεωρείται ότι είναι 
αποδεκτοί και ότι συνάδουν με την 
επίτευξη υψηλού βαθμού προστασίας της 
υγείας και της ασφάλειας των προσώπων·

(1) «ασφαλές προϊόν»: κάθε προϊόν το 
οποίο, υπό τις συνήθεις ή ευλόγως 
προβλέψιμες συνθήκες χρήσης του, 
συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας 
χρήσης και, ενδεχομένως, των απαιτήσεων 
σχετικά με τη θέση του σε λειτουργία, την 
εγκατάσταση, τη συντήρηση, την 
κατάρτιση και την εποπτεία, δεν 
παρουσιάζει κανέναν κίνδυνο ή 
παρουσιάζει μόνο ελάχιστους κινδύνους 
που συμβιβάζονται με τη χρήση του 
προϊόντος και οι οποίοι θεωρείται ότι είναι 
αποδεκτοί και ότι συνάδουν με την 
επίτευξη υψηλού βαθμού προστασίας της 
υγείας και της ασφάλειας των προσώπων·
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Αιτιολόγηση

Κατά την αξιολόγηση της ασφάλειας ενός προϊόντος, θα πρέπει να δίδεται η δέουσα προσοχή 
στις ευθύνες και τις υποχρεώσεις εποπτείας ή κατάρτισης των μελών της οικογενείας, των 
παρόχων υπηρεσιών ή των εργοδοτών.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) «ασφαλές προϊόν»: κάθε προϊόν το 
οποίο, υπό τις συνήθεις ή ευλόγως 
προβλέψιμες συνθήκες χρήσης του, 
συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας 
χρήσης και, ενδεχομένως, των απαιτήσεων 
σχετικά με τη θέση του σε λειτουργία, την 
εγκατάσταση και τη συντήρησή του, δεν 
παρουσιάζει κανέναν κίνδυνο ή 
παρουσιάζει μόνο ελάχιστους κινδύνους 
που συμβιβάζονται με τη χρήση του 
προϊόντος και οι οποίοι θεωρείται ότι είναι 
αποδεκτοί και ότι συνάδουν με την 
επίτευξη υψηλού βαθμού προστασίας της 
υγείας και της ασφάλειας των προσώπων·

(1) «ασφαλές προϊόν»: κάθε προϊόν το 
οποίο, υπό τις συνήθεις ή ευλόγως 
προβλέψιμες συνθήκες χρήσης του, 
συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας 
χρήσης και, ενδεχομένως, των απαιτήσεων 
σχετικά με τη θέση του σε λειτουργία, την 
εγκατάσταση, τη συντήρηση και τη 
διάθεσή του, δεν παρουσιάζει κανέναν 
κίνδυνο ή παρουσιάζει μόνο ελάχιστους 
κινδύνους που συμβιβάζονται με τη χρήση 
του προϊόντος και οι οποίοι θεωρείται ότι 
είναι αποδεκτοί και ότι συνάδουν με την 
επίτευξη υψηλού βαθμού προστασίας της 
υγείας και της ασφάλειας των προσώπων·

Αιτιολόγηση

Όταν στο τέλος του κύκλου ζωής του προϊόντος ο καταναλωτής πρέπει να προβαίνει σε μια 
ενέργεια, η ενέργεια αυτή θα πρέπει να είναι ασφαλής.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) «διανομέας»: κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο στην αλυσίδα εφοδιασμού, 
διαφορετικό από τον κατασκευαστή ή τον 
εισαγωγέα, το οποίο καθιστά διαθέσιμο 
ένα προϊόν στην αγορά·

(7) «διανομέας»: κάθε φυσικό ή νομικό 
υπεύθυνο πρόσωπο στην αλυσίδα 
εφοδιασμού, διαφορετικό από τον 
κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα, το οποίο 
καθιστά διαθέσιμο ένα προϊόν στην αγορά· 
δεν συμπεριλαμβάνονται οι συναλλαγές 
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μεταξύ ιδιωτών που διενεργούνται σε μη 
επιχειρηματικό πλαίσιο·

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν ή 
καθιστούν διαθέσιμα στην αγορά της 
Ένωσης μόνο ασφαλή προϊόντα.

Οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν ή 
καθιστούν διαθέσιμα στην εσωτερική 
αγορά της Ένωσης μόνο ασφαλή προϊόντα.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Τεκμήριο ασφάλειας Τεκμήριο συμμόρφωσης με τις γενικές 
απαιτήσεις ασφάλειας

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) όσον αφορά τους κινδύνους που 
καλύπτονται από απαιτήσεις που 
αποσκοπούν στην προστασία της υγείας 
και της ασφάλειας του ανθρώπου και που 
προβλέπονται από εναρμονιστική 
νομοθεσία της Ένωσης ή έχουν θεσπιστεί 
δυνάμει αυτής: αν συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις αυτές·

διαγράφεται

(βλέπε τις τροπολογίες των άρθρων  2 και 6)
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Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στα εναρμονισμένα προϊόντα ώστε να 
αποφεύγονται οι αλληλοεπικαλύψεις και οι πλεονασμοί, δεδομένου ότι τα βασικά στοιχεία του 
κεφαλαίου 1 καλύπτονται ήδη από εναρμονιστική νομοθεσία. Ο σαφής διαχωρισμός μεταξύ της 
νομοθεσίας για τα εναρμονισμένα καταναλωτικά προϊόντα και της νομοθεσίας για τα μη 
εναρμονισμένα καταναλωτικά προϊόντα θα απλοποιούσε τις απαιτήσεις συμμόρφωσης των 
οικονομικών φορέων με τους κανόνες για τα προϊόντα και θα διευκόλυνε την επιβολή των εν 
λόγω κανόνων από τις αρχές εποπτείας της αγοράς.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ελλείψει απαιτήσεων που προβλέπονται 
από εναρμονιστική νομοθεσία της 
Ένωσης ή έχουν θεσπιστεί δυνάμει 
αυτής, όπως αναφέρεται στο στοιχείο α),
όσον αφορά τους κινδύνους που 
καλύπτονται από ευρωπαϊκά πρότυπα: αν 
συμμορφώνεται με τα οικεία ευρωπαϊκά 
πρότυπα ή μέρη αυτών, τα στοιχεία 
αναφοράς των οποίων έχουν δημοσιευτεί 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17·

β) όσον αφορά τους κινδύνους που 
καλύπτονται από ευρωπαϊκά πρότυπα: αν 
συμμορφώνεται με τα οικεία ευρωπαϊκά 
πρότυπα ή μέρη αυτών, τα στοιχεία 
αναφοράς των οποίων έχουν δημοσιευτεί 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17·

(βλέπε τις τροπολογίες των άρθρων  2 και 6)

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στα εναρμονισμένα προϊόντα ώστε να 
αποφεύγονται οι αλληλοεπικαλύψεις και οι πλεονασμοί, δεδομένου ότι τα βασικά στοιχεία του 
κεφαλαίου 1 καλύπτονται ήδη από εναρμονιστική νομοθεσία. Ο σαφής διαχωρισμός μεταξύ της 
νομοθεσίας για τα εναρμονισμένα καταναλωτικά προϊόντα και της νομοθεσίας για τα μη 
εναρμονισμένα καταναλωτικά προϊόντα θα απλοποιούσε τις απαιτήσεις συμμόρφωσης των 
οικονομικών φορέων με τους κανόνες για τα προϊόντα και θα διευκόλυνε την επιβολή των εν 
λόγω κανόνων από τις αρχές εποπτείας της αγοράς.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ελλείψει απαιτήσεων που προβλέπονται 
από εναρμονιστική νομοθεσία της 
Ένωσης ή έχουν θεσπιστεί δυνάμει αυτής, 
όπως αναφέρεται στο στοιχείο α), και 
ευρωπαϊκών προτύπων που αναφέρονται 
στο στοιχείο β), όσον αφορά τους 
κινδύνους που καλύπτονται από 
απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας οι οποίες 
προβλέπονται από το δίκαιο του κράτους 
μέλους στην αγορά του οποίου καθίσταται 
διαθέσιμο το προϊόν: αν συμμορφώνεται 
με τις εν λόγω εθνικές απαιτήσεις.

γ) ελλείψει απαιτήσεων που προβλέπονται 
από ευρωπαϊκά πρότυπα που αναφέρονται 
στο στοιχείο β) ή έχουν θεσπιστεί δυνάμει 
αυτών, όσον αφορά τους κινδύνους που 
καλύπτονται από απαιτήσεις υγείας και 
ασφάλειας οι οποίες προβλέπονται από το 
δίκαιο του κράτους μέλους στην αγορά του 
οποίου καθίσταται διαθέσιμο το προϊόν: αν 
συμμορφώνεται με τις εν λόγω εθνικές 
απαιτήσεις.

(βλέπε τις τροπολογίες των άρθρων  2 και 6)

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στα εναρμονισμένα προϊόντα ώστε να 
αποφεύγονται οι αλληλοεπικαλύψεις και οι πλεονασμοί, δεδομένου ότι τα βασικά στοιχεία του 
κεφαλαίου 1 καλύπτονται ήδη από εναρμονιστική νομοθεσία. Ο σαφής διαχωρισμός μεταξύ της 
νομοθεσίας για τα εναρμονισμένα καταναλωτικά προϊόντα και της νομοθεσίας για τα μη 
εναρμονισμένα καταναλωτικά προϊόντα θα απλοποιούσε τις απαιτήσεις συμμόρφωσης των 
οικονομικών φορέων με τους κανόνες για τα προϊόντα και θα διευκόλυνε την επιβολή των εν 
λόγω κανόνων από τις αρχές εποπτείας της αγοράς.

Τροπολογία 28

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 συσκευασία του, των οδηγιών 
συναρμολόγησης, και, ενδεχομένως, 
εγκατάστασης, συντήρησης και διάθεσής 
του·

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 6 – παράγραφος 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 συσκευασία του, των οδηγιών 
συναρμολόγησης και 
αποσυναρμολόγησης, και, ενδεχομένως, 
εγκατάστασης και συντήρησής του·

Αιτιολόγηση

Τα προϊόντα θα πρέπει να είναι ασφαλή και κατά το στάδιο της απόρριψής τους.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) οι κατηγορίες καταναλωτών που 
αντιμετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο κατά τη 
χρήση του προϊόντος, ιδίως οι ευάλωτοι 
καταναλωτές·

(δ) οι κατηγορίες καταναλωτών που 
αντιμετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο κατά τη 
χρήση του προϊόντος, ιδίως οι ευάλωτοι 
καταναλωτές που είναι πιθανόν να 
χρησιμοποιήσουν το προϊόν σε ευλόγως 
προβλέψιμες συνθήκες·

(βλέπε τις τροπολογίες στην αιτιολογική σκέψη 13 και στο άρθρο άρθρο 16 παράγραφος 2α 
(νέο)

Αιτιολόγηση

Η έννοια των ευάλωτων καταναλωτών καλύπτει ευρύ φάσμα καταστάσεων που ξεφεύγουν από 
τις συνήθεις προϋποθέσεις στοιχειοθετήσεως ευθύνης. Ως εκ τούτου, οι κίνδυνοι για τους 
ευάλωτους καταναλωτές θα πρέπει να αξιολογούνται σύμφωνα με τις πιθανότητες χρήσης ενός 
προϊόντος σε ευλόγως προβλέψιμες συνθήκες. Η παρούσα αλλαγή συμπεριλαμβάνεται επίσης 
στην τροπολογία με την οποία προτείνεται η προσθήκη της παραγράφου 2α (νέα) στο άρθρο 16. 

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) οι υφιστάμενες γνώσεις και τεχνικές· διαγράφεται

(Βλέπε τις τροπολογίες στα άρθρα 6 παράγραφοι 1 και 6 παράγραφος 1α νέα και 6 παράγραφος 
2.)

Αιτιολόγηση

Το εν λόγω στοιχείο μετακινείται στο τέλος του καταλόγου. Παρότι είναι σημαντικό να 
εξετάζονται οι υφιστάμενες γνώσεις και τεχνικές, δεν θα πρέπει να είναι το πρώτο στοιχείο που 
λαμβάνεται υπόψη. Οι υφιστάμενες γνώσεις συνήθως εξασφαλίζουν υψηλότερο βαθμό 
ασφάλειας. Ωστόσο, η διαθεσιμότητα προϊόντων που παρουσιάζουν μικρότερο βαθμό κινδύνου 
δεν αποτελεί επαρκή λόγο ώστε ένα προϊόν να θεωρηθεί μη ασφαλές. Η παρούσα αλλαγή 
περιλαμβάνεται επίσης στην τροπολογία με την οποία προτείνεται η προσθήκη της νέας 
παραγράφου 1α στο άρθρο 6.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η) η ασφάλεια την οποία δικαιούνται 
ευλόγως να προσδοκούν οι καταναλωτές.

διαγράφεται

(βλέπε την τροπολογία με την οποία προτείνεται η προσθήκη της νέας παραγράφου 1α (νέα) στο 
άρθρο 6)

Αιτιολόγηση

Το κριτήριο αυτό φαίνεται αυθαίρετο και δημιουργεί νομική αβεβαιότητα στους οικονομικούς 
φορείς, δεδομένου ότι πρέπει να προσδιορίζουν ποιες είναι οι εύλογες προσδοκίες των 
καταναλωτών για κάθε προϊόν, χωρίς να γνωρίζουν αν οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα 
ερμηνεύουν διαφορετικά την εν λόγω έννοια. Η παρούσα αλλαγή περιλαμβάνεται επίσης στην 
τροπολογία με την οποία προτείνεται η προσθήκη της νέας παραγράφου 1α στο άρθρο 6.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο η α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η α) οι υφιστάμενες γνώσεις και 
τεχνικές.

( τροπολογία με την οποία προτείνεται η προσθήκη της νέας παραγράφου 1α (νέα) στο άρθρο 6)

Αιτιολόγηση

Το εν λόγω στοιχείο μετακινείται στο τέλος του καταλόγου. Παρότι είναι σημαντικό να 
εξετάζονται οι υφιστάμενες γνώσεις και τεχνικές, δεν θα πρέπει να είναι το πρώτο στοιχείο που 
λαμβάνεται υπόψη. Οι υφιστάμενες γνώσεις συνήθως εξασφαλίζουν υψηλότερο βαθμό 
ασφάλειας. Ωστόσο, η διαθεσιμότητα προϊόντων που παρουσιάζουν μικρότερο βαθμό κινδύνου 
δεν αποτελεί επαρκή λόγο ώστε ένα προϊόν να θεωρηθεί μη ασφαλές. Η παρούσα αλλαγή 
περιλαμβάνεται επίσης στην τροπολογία με την οποία προτείνεται η προσθήκη της νέας 
παραγράφου 1α στο άρθρο 6.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν διαθέτουν τα προϊόντα τους στην 
αγορά, oι κατασκευαστές εξασφαλίζουν 
ότι αυτά είναι σχεδιασμένα και 
κατασκευασμένα σύμφωνα με τη γενική 
απαίτηση ασφάλειας που προβλέπεται στο 
άρθρο 4.

1. Όταν διαθέτουν τα προϊόντα τους στην 
αγορά, ακόμη και σε περιπτώσεις 
πωλήσεων εξ αποστάσεως, οι 
κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι αυτά 
είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα 
σύμφωνα με τη γενική απαίτηση 
ασφάλειας που προβλέπεται στο άρθρο 4.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ α) στην περίπτωση που ο 
κατασκευαστής δεν διαθέτει το προϊόν 
στην αγορά, το όνομα, την 
καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία, το 
κατατεθειμένο σήμα του κατασκευαστή 
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και τη διεύθυνση επικοινωνίας του.

Αιτιολόγηση

Εάν ήταν υποχρεωτική η αναγραφή σε εισαγόμενο προϊόν του ονόματος και της διεύθυνσης 
ενός κατασκευαστή που δεν δραστηριοποιείται στην ΕΕ, οι εν λόγω πληροφορίες θα 
γνωστοποιούνταν στους ανταγωνιστές και τις επιχειρήσεις-πελάτες του εισαγωγέα, με 
αποτέλεσμα να υπάρχει το ενδεχόμενο παράκαμψης του εν λόγω εισαγωγέα στο μέλλον και 
αγοράς του προϊόντος απευθείας από τον κατασκευαστή εκτός της ΕΕ. Το γεγονός αυτό θα 
αποθάρρυνε τις ΜΜΕ από την πραγματοποίηση εισαγωγών και θα οδηγούσε σε σοβαρή 
στρέβλωση του ανταγωνισμού. Ως εκ τούτου, προτείνεται η συμπερίληψη των εν λόγω 
πληροφοριών στον τεχνικό φάκελο.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι κατασκευαστές αναγράφουν στο 
προϊόν ή, αν αυτό δεν είναι δυνατόν, στη 
συσκευασία του ή σε έγγραφο που 
συνοδεύει το προϊόν, το όνομά τους, την 
καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία τους ή 
το κατατεθειμένο εμπορικό σήμα τους και 
τη διεύθυνση στην οποία μπορεί κανείς να 
έρθει σε επαφή μαζί τους. Η διεύθυνση 
πρέπει να υποδεικνύει ένα μοναδικό 
σημείο στο οποίο μπορεί κάποιος να έρθει 
σε επαφή με τον κατασκευαστή.

7. Όταν οι κατασκευαστές διαθέτουν ένα 
προϊόν στην αγορά, αναγράφουν στο 
προϊόν ή, αν αυτό δεν είναι δυνατόν, στη 
συσκευασία του ή σε έγγραφο που 
συνοδεύει το προϊόν ή σε ιστότοπο που 
αναγράφεται ευκρινώς στο προϊόν ή στη 
συσκευασία του ή στα συνοδευτικά 
έγγραφα, το όνομά τους, την 
καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία τους ή 
το κατατεθειμένο εμπορικό σήμα τους και 
τη διεύθυνση στην οποία μπορεί κανείς να 
έρθει σε επαφή μαζί τους. Η διεύθυνση 
πρέπει να υποδεικνύει ένα μοναδικό 
σημείο στο οποίο μπορεί κάποιος να έρθει 
σε επαφή με τον κατασκευαστή.

(Βλ. τροπολογία στο άρθρο 10 παράγραφος 3.)

Αιτιολόγηση

Ιδίως για τα μικρά προϊόντα (όπως οι κοντές κάλτσες) και τα προϊόντα που μπορούν να 
πωλούνται μεμονωμένα (όπως οι μπάλες του γκολφ), οι προτεινόμενες υποχρεώσεις θα έχουν 
ως αποτέλεσμα τη δημιουργία πρόσθετου κόστους, καθώς οι πληροφορίες θα πρέπει να 
παρέχονται σε χωριστά έγγραφα. Η συμπερίληψη ενός ιστοτόπου όπου μπορούν να παρέχονται 
περαιτέρω πληροφορίες θα ήταν οικονομικά αποδοτικότερη και φιλικότερη προς το 
περιβάλλον.
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Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι το 
προϊόν τους συνοδεύεται από οδηγίες και 
από πληροφορίες ασφάλειας σε γλώσσα 
εύκολα κατανοητή από τους καταναλωτές, 
η οποία καθορίζεται από το κράτος μέλος 
στο οποίο διατίθεται το προϊόν, εκτός από 
τις περιπτώσεις στις οποίες το προϊόν 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια και 
σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τον 
κατασκευαστή χρήση του χωρίς τέτοιες 
οδηγίες και πληροφορίες ασφάλειας.

Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι το 
προϊόν τους συνοδεύεται από οδηγίες και 
από πληροφορίες ασφάλειας σε γλώσσα 
εύκολα κατανοητή από τους καταναλωτές, 
η οποία καθορίζεται από το κράτος μέλος 
στο οποίο διατίθεται το προϊόν, εκτός από 
τις περιπτώσεις στις οποίες το προϊόν 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια και 
σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τον 
κατασκευαστή χρήση του χωρίς τέτοιες 
οδηγίες και πληροφορίες ασφάλειας. Οι 
πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια 
επιτρέπουν στους καταναλωτές να 
αξιολογούν τους εγγενείς κινδύνους ενός 
προϊόντος κατά τη συνήθη ή ευλόγως 
προβλέψιμη περίοδο χρήσης του, όταν οι 
εν λόγω κίνδυνοι δεν είναι άμεσα ορατοί 
χωρίς κατάλληλη προειδοποίηση· 

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 8 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι το 
προϊόν τους συνοδεύεται από οδηγίες και 
από πληροφορίες ασφάλειας σε γλώσσα 
εύκολα κατανοητή από τους καταναλωτές, 
η οποία καθορίζεται από το κράτος μέλος 
στο οποίο διατίθεται το προϊόν, εκτός από 
τις περιπτώσεις στις οποίες το προϊόν 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια και 
σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τον 
κατασκευαστή χρήση του χωρίς τέτοιες 

Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι το 
προϊόν τους συνοδεύεται από οδηγίες και 
από πληροφορίες ασφάλειας σε γλώσσα ή 
οπτική μορφή εύκολα κατανοητή από τους 
καταναλωτές, η οποία καθορίζεται από το 
κράτος μέλος στο οποίο διατίθεται το 
προϊόν, εκτός από τις περιπτώσεις στις 
οποίες το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
με ασφάλεια και σύμφωνα με την 
προβλεπόμενη από τον κατασκευαστή 
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οδηγίες και πληροφορίες ασφάλειας. χρήση του χωρίς τέτοιες οδηγίες και 
πληροφορίες ασφάλειας.

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάφραση σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ μπορεί να αντικατασταθεί 
αποτελεσματικά από οδηγίες υπό τη μορφή σκίτσων και εικονογραμμάτων. Οι εν λόγω 
καινοτόμες μέθοδοι αποτελούν αποτελεσματικές και ελκυστικές εναλλακτικές λύσεις αντί του 
τεχνικού λεξιλογίου που χρησιμοποιείται στις οδηγίες για ορισμένα προϊόντα.

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Οι κατασκευαστές 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 κατασκευαστές ενημερώνουν αμέσως 
για το θέμα αυτό τις αρχές εποπτείας της 
αγοράς των κρατών μελών στα οποία 
διέθεσαν 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.

9. Οι κατασκευαστές 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 κατασκευαστές ενημερώνουν αμέσως 
για το θέμα αυτό τις αρχές εποπτείας της 
αγοράς των κρατών μελών στα οποία 
διέθεσαν 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.

(βλ. τροπολογία στο άρθρο 10 παράγραφος 7 και άρθρο 11 παράγραφος 5.)

Αιτιολόγηση

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
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Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9α. Οι προειδοποιήσεις οι οποίες είναι 
καθοριστικές για την απόφαση αγοράς 
του προϊόντος, όπως εκείνες που 
καθορίζουν τα κατώτατα και ανώτατα 
όρια ηλικίας για τους χρήστες, καθώς και 
οι λοιπές σημαντικές προειδοποιήσεις, 
τοποθετούνται στην καταναλωτική 
συσκευασία του προϊόντος ή είναι με 
άλλον τρόπο ευδιάκριτες για τους 
καταναλωτές πριν από την αγορά, ακόμη 
και στην περίπτωση που η αγορά γίνεται 
επιγραμμικά.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ενισχυθεί η ενημέρωση των καταναλωτών, ιδιαίτερα όσον αφορά τις επιγραμμικές 
πωλήσεις, όπου οι καταναλωτές είναι δύσκολο να ελέγξουν ειδικές πληροφορίες για ένα προϊόν 
και στη συσκευασία του.

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι εισαγωγείς αναγράφουν στο προϊόν 
ή, αν αυτό δεν είναι δυνατόν, στη 
συσκευασία του ή σε έγγραφο που 
συνοδεύει το προϊόν, το όνομά τους, την 
καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία τους ή 
το κατατεθειμένο εμπορικό σήμα τους και 
τη διεύθυνση στην οποία μπορεί κανείς να 
έρθει σε επαφή μαζί τους. Εξασφαλίζουν 
ότι τυχόν πρόσθετη επισήμανση δεν κρύβει 
κανένα από τα στοιχεία που περιέχονται 
στην επισήμανση που παρέχεται από τον 
κατασκευαστή.

3. 3. Οι εισαγωγείς αναγράφουν στο 
προϊόν ή, αν αυτό δεν είναι δυνατόν, στη 
συσκευασία του ή σε έγγραφο που 
συνοδεύει το προϊόν ή σε ιστότοπο που 
αναγράφεται ευκρινώς στο προϊόν ή στη 
συσκευασία του ή στα συνοδευτικά 
έγγραφα, το όνομά τους, την 
καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία τους ή 
το κατατεθειμένο εμπορικό σήμα τους και 
τη διεύθυνση στην οποία μπορεί κανείς να 
έρθει σε επαφή μαζί τους. Εξασφαλίζουν 
ότι τυχόν πρόσθετη επισήμανση δεν κρύβει 
κανένα από τα στοιχεία που περιέχονται 
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στην επισήμανση που παρέχεται από τον 
κατασκευαστή.

(Βλ. τροπολογία στο άρθρο 8 παράγραφος 7.)

Αιτιολόγηση

Ιδίως για τα προϊόντα μικρού μεγέθους (όπως οι κάλτσες) και τα προϊόντα που μπορεί να 
πωλούνται μεμονωμένα (όπως οι μπάλες του γκολφ), οι προτεινόμενες υποχρεώσεις θα έχουν 
ως αποτέλεσμα τη δημιουργία πρόσθετου κόστους, καθώς οι πληροφορίες θα πρέπει να 
παρέχονται σε χωριστά έγγραφα. Η συμπερίληψη ενός ιστοτόπου όπου μπορούν να παρέχονται 
περαιτέρω πληροφορίες θα ήταν οικονομικά αποδοτικότερη και φιλικότερη προς το 
περιβάλλον.

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι το προϊόν 
συνοδεύεται από οδηγίες και από 
πληροφορίες ασφάλειας σε γλώσσα 
εύκολα κατανοητή από τους καταναλωτές, 
η οποία καθορίζεται από το κράτος μέλος 
στο οποίο διατίθεται το προϊόν, εκτός από 
τις περιπτώσεις στις οποίες το προϊόν 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια και 
σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τον 
κατασκευαστή χρήση του χωρίς τέτοιες 
οδηγίες και πληροφορίες ασφάλειας.

Οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι το προϊόν 
συνοδεύεται από οδηγίες και από 
πληροφορίες ασφάλειας σε γλώσσα  ή 
οπτική μορφή εύκολα κατανοητή από τους 
καταναλωτές, η οποία καθορίζεται από το 
κράτος μέλος στο οποίο διατίθεται το 
προϊόν, εκτός από τις περιπτώσεις στις 
οποίες το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
με ασφάλεια και σύμφωνα με την 
προβλεπόμενη από τον κατασκευαστή 
χρήση του χωρίς τέτοιες οδηγίες και 
πληροφορίες ασφάλειας.

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάφραση σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ μπορεί να αντικατασταθεί 
αποτελεσματικά από οδηγίες υπό τη μορφή σκίτσων και εικονογραμμάτων. Οι εν λόγω 
καινοτόμες μέθοδοι αποτελούν αποτελεσματικές και ελκυστικές εναλλακτικές λύσεις αντί του 
τεχνικού λεξιλογίου που χρησιμοποιείται στις οδηγίες για ορισμένα προϊόντα.

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού



PE514.880v02-00 28/40 AD\1003294EL.doc

EL

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, 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.

(βλ. τροπολογία των άρθρων 8 παράγραφος 9 και 11 παράγραφος 5.)

Αιτιολόγηση

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Πριν καταστήσουν διαθέσιμο ένα προϊόν 
στην αγορά, οι διανομείς επαληθεύουν ότι 
ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν 
συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 6,
7 και 8 και στο άρθρο 10 παράγραφοι 3
και 4, κατά περίπτωση.

2. Πριν καταστήσουν διαθέσιμο ένα προϊόν 
στην αγορά, οι διανομείς επαληθεύουν ότι 
το προϊόν φέρει την απαιτούμενη 
σήμανση  που προβλέπεται στο άρθρο 8 
παράγραφοι 6 και 7 και στο άρθρο 10 
παράγραφος 3 και συνοδεύεται από τις 
πληροφορίες που εκτίθενται στα άρθρα 8 
παράγραφος 8 και στο άρθρο 10
παράγραφος 4, κατά περίπτωση.
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Αιτιολόγηση

Με την αναθεωρημένη διατύπωση αποφεύγεται ο κίνδυνος ερμηνείας των υποχρεώσεων κατά 
τρόπο που θα καθιστά αναγκαία την αξιολόγηση (π.χ. μέσω διενέργειας δοκιμών στο προϊόν) 
της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχει ο κατασκευαστής/εισαγωγέας από τον διανομέα. 
Οι διανομείς οφείλουν να ελέγχουν μόνο ότι παρέχονται όλες οι σχετικές και απαιτούμενες 
πληροφορίες σύμφωνα με τον κανονισμό.

Τροπολογία 45

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 
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.

(βλ. τροπολογίες των άρθρων 8 παράγραφος 9 και 10 παράγραφος 7.)

Αιτιολόγηση

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
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Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Οι διανομείς καθιστούν διαθέσιμα 
στην αγορά μόνο προϊόντα που 
συνοδεύονται από οδηγίες ασφαλείας και 
πληροφορίες σε όλες τις επίσημες 
γλώσσες της χώρας στην οποία διαθέτουν 
το προϊόν, υπό τους όρους που θέτει το 
οικείο κράτος μέλος.

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η υποχρέωση ενημέρωσης των αρχών 
εποπτείας της αγοράς, σύμφωνα με το 
άρθρο 8 παράγραφος 9, το άρθρο 10 
παράγραφοι 2 και 7 και το άρθρο 11 
παράγραφοι 3 και 5, δεν εφαρμόζεται, αν 
πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

1. Η υποχρέωση ενημέρωσης των αρχών 
εποπτείας της αγοράς, σύμφωνα με το 
άρθρο 8 παράγραφος 9, το άρθρο 10 
παράγραφοι 2 και 7 και το άρθρο 11 
παράγραφοι 3 και 5, δεν εφαρμόζεται, αν 
πληρούνται όλοι οι ακόλουθοι όροι:

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ο κατασκευαστής, ο εισαγωγέας ή ο 
διανομέας μπορεί να αποδείξει ότι ο 
κίνδυνος έχει ελεγχθεί πλήρως και δεν 
μπορεί πλέον να απειλήσει την υγεία και 
την ασφάλεια των προσώπων·

β) ο κατασκευαστής, ο εισαγωγέας ή ο 
διανομέας μπορεί να αποδείξει ότι ο 
κίνδυνος έχει ελεγχθεί αποτελεσματικά
ώστε να προληφθούν τυχόν κίνδυνοι για
την υγεία και την ασφάλεια των 
προσώπων·



AD\1003294EL.doc 31/40 PE514.880v02-00

EL

Αιτιολόγηση

Ο πλήρης έλεγχος του κινδύνου δεν είναι εφικτός στην πράξη. Ωε εκ τούτου, θα πρέπει να 
υπάρξει αναδιατύπωση ώστε να εξασφαλιστεί ασφάλεια δικαίου για τους οικονομικούς φορείς.

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) η αιτία της επικινδυνότητας του 
προϊόντος είναι τέτοια που η γνώση της 
δεν αποτελεί χρήσιμη πληροφορία για τις 
αρχές ή το κοινό.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Πρώτον, η αιτία της επικινδυνότητας μπορεί να μην είναι γνωστή. Δεύτερον, αν η αιτία της 
επικινδυνότητας είναι γνωστή, ενδέχεται να είναι δύσκολο για τους οικονομικούς φορείς να 
κρίνουν κατά πόσο τίθεται ζήτημα δημοσίου συμφέροντος. Η εν λόγω υποχρεωτική προϋπόθεση 
θα δημιουργούσε νομική αβεβαιότητα.

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

( 3α) Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 20 με τις 
οποίες καθορίζονται οι απαιτήσεις των 
άρθρων 8, 10, 11 και 14 του παρόντος 
κανονισμού, από τις οποίες οι διανομείς 
μεταχειρισμένων προϊόντων μπορούν να 
απαλλάσσονται βάσει της χαμηλής 
επικινδυνότητας που ενέχουν τα 
παραπάνω ή του υπερβολικού φόρτου που 
δημιουργούν για την οικονομική 
δραστηριότητα αυτών των μικρότερων 
επιχειρήσεων·
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Αιτιολόγηση

Τα μικρά μαγαζιά που πωλούν μεταχειρισμένα είδη θα πρέπει να απαλλάσσονται από ορισμένες 
από τις απαιτήσεις που επιβάλλονται στους διανομείς, δεδομένου ότι ο φόρτος που αυτές 
συνεπάγονται για την οικονομική τους δραστηριότητα είναι πολύ υψηλός ή ορισμένες από τις 
απαιτήσεις είναι αδύνατον να εκπληρωθούν. Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει τα κριτήρια 
(κύκλος εργασιών, μέγεθος, φάσμα, είδος προϊόντων) βάσει των οποίων θα πρέπει να 
χορηγούνται οι εν λόγω απαλλαγές και να προτείνει τις εν λόγω απαλλαγές με κατ' 
εξουσιοδότηση πράξη.

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Όταν οι οικονομικοί φορείς 
γνωστοποιούν τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο, οι 
αρχές εποπτείας της αγοράς 
διαχειρίζονται τις εν λόγω πληροφορίες 
ως εμπιστευτικές.

Αιτιολόγηση

Για πολλούς διανομείς και εμπόρους χονδρικής, αποτελεί εταιρικό απόρρητο το από ποιους 
προμηθεύονται προϊόντα και σε ποιους προμηθεύουν οι ίδιοι προϊόντα. Κατά συνέπεια, είναι 
απαραίτητο να προστατευτεί η ταυτότητα των προμηθευτών τους. Οι πληροφορίες που 
παρέχουν οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο από τις αρχές εποπτείας 
της αγοράς και δεν θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα δημοσίευσης εμπορικά ευαίσθητων 
πληροφοριών για γενικούς σκοπούς ή γνωστοποίησής τους σε ανταγωνιστικές εταιρείες.

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Ιχνηλασιμότητα των προϊόντων Ιχνηλασιμότητα των προϊόντων που 
ενδέχεται να εγκυμονούν σοβαρό κίνδυνο
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Αιτιολόγηση

Στόχος του εν λόγω συστήματος ιχνηλασιμότητας είναι η κάλυψη μόνο ορισμένων ειδικών 
προϊόντων και κατηγοριών προϊόντων, τα οποία ενδέχεται να εγκυμονούν σοβαρό κίνδυνο.

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για ορισμένα προϊόντα, κατηγορίες ή 
ομάδες προϊόντων που, λόγω των ειδικών 
χαρακτηριστικών τους ή των ειδικών όρων 
διανομής ή χρήσης τους, ενδέχεται να 
εγκυμονούν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία 
και την ασφάλεια των προσώπων, η 
Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τους 
οικονομικούς φορείς που διαθέτουν και 
καθιστούν διαθέσιμα τα εν λόγω προϊόντα 
στην αγορά να θεσπίσουν ή να 
προσχωρήσουν σε σύστημα 
ιχνηλασιμότητας.

1. 1. Για ορισμένα προϊόντα, κατηγορίες ή 
ομάδες προϊόντων που, λόγω των ειδικών 
χαρακτηριστικών τους ή των ειδικών όρων 
διανομής ή χρήσης τους, ενδέχεται να 
εγκυμονούν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία 
και την ασφάλεια των προσώπων, και 
κατόπιν διαβούλευσης με τους σχετικούς 
ενδιαφερόμενους φορείς, κατά 
περίπτωση, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει 
από τους οικονομικούς φορείς που 
διαθέτουν και καθιστούν διαθέσιμα τα εν 
λόγω προϊόντα στην αγορά, κατόπιν 
διαβουλεύσεων με τα αρμόδια 
ενδιαφερόμενα μέρη, ανάλογα με την 
περίπτωση, να θεσπίσουν ή να 
προσχωρήσουν σε σύστημα 
ιχνηλασιμότητας.

Αιτιολόγηση

Προτού προτείνει νέες απαιτήσεις όσον αφορά την ιχνηλασιμότητα, η Επιτροπή θα πρέπει να 
διαβουλεύεται με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, όπως επιχειρήσεις και 
καταναλωτικές οργανώσεις, ώστε να επωφελείται από την εμπειρογνωμοσύνη τους και να 
λαμβάνει υπόψη τις πρακτικές επιπτώσεις των εκάστοτε απαιτήσεων.

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για ορισμένα προϊόντα, κατηγορίες ή 1. Για ορισμένα προϊόντα, κατηγορίες ή 
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ομάδες προϊόντων που, λόγω των ειδικών 
χαρακτηριστικών τους ή των ειδικών όρων 
διανομής ή χρήσης τους, ενδέχεται να 
εγκυμονούν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία 
και την ασφάλεια των προσώπων, η 
Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τους 
οικονομικούς φορείς που διαθέτουν και 
καθιστούν διαθέσιμα τα εν λόγω προϊόντα 
στην αγορά να θεσπίσουν ή να 
προσχωρήσουν σε σύστημα 
ιχνηλασιμότητας.

ομάδες προϊόντων που, λόγω των ειδικών 
χαρακτηριστικών τους ή των ειδικών όρων 
διανομής ή χρήσης τους, ενδέχεται να 
εγκυμονούν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία 
και την ασφάλεια των προσώπων, η 
Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τους 
οικονομικούς φορείς που διαθέτουν και 
καθιστούν διαθέσιμα τα εν λόγω προϊόντα 
στην αγορά να θεσπίσουν ή να 
προσχωρήσουν σε σύστημα 
ιχνηλασιμότητας για τον κατασκευαστή.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να προστατευτεί η ιδιωτικότητα των καταναλωτών, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι 
η ιχνηλασιμότητα του προϊόντος αφορά μόνο τον κατασκευαστή και εξυπηρετεί μόνο τις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται η απόσυρση του προϊόντος από την αγορά.

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το σύστημα ιχνηλασιμότητας 
συνίσταται, αφενός, στη συλλογή και την 
αποθήκευση, με ηλεκτρονικά μέσα, 
δεδομένων που καθιστούν δυνατή την 
ταυτοποίηση του προϊόντος και των 
οικονομικών φορέων που 
δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα 
εφοδιασμού του και, αφετέρου, στην
τοποθέτηση ενός φορέα δεδομένων στο 
προϊόν, στη συσκευασία του ή στα 
συνοδευτικά του έγγραφα που να 
επιτρέπει την πρόσβαση στα εν λόγω 
δεδομένα.

2. Το σύστημα ιχνηλασιμότητας 
συνίσταται, αφενός, στη συλλογή και την 
αποθήκευση, με ηλεκτρονικά μέσα, 
δεδομένων που καθιστούν δυνατή την 
ταυτοποίηση των προϊόντων και των 
οικονομικών φορέων που 
δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα 
εφοδιασμού του και, αφετέρου, σε 
κατάλληλα μέσα στο προϊόν, στη 
συσκευασία του ή στα συνοδευτικά του 
έγγραφα ώστε να επιτρέπεται η πρόσβαση 
στα εν λόγω δεδομένα.

Αιτιολόγηση

Οι ετικέτες RFID ή ο φορέας δεδομένων στο προϊόν δεν είναι τα μοναδικά μέσα που υπάρχουν 
για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των απαιτούμενων δεδομένων σχετικά με την 
ασφάλεια του προϊόντος. Υπάρχουν κι άλλες, πιο προσιτές εναλλακτικές λύσεις, όπως για 
παράδειγμα ο ατομικός κωδικός προϊόντος ο οποίος μπορεί να συνδεθεί με πληροφορίες που 
διατίθενται σε ιστότοπο που διαχειρίζεται ο οικονομικός φορέας. Η οδηγία δεν θα πρέπει να 
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επιβάλλει μια τεχνολογική λύση, αλλά να επιτρέπει στους φορείς να επιλέγουν ελεύθερα, υπό την 
προϋπόθεση ότι πληρούνται οι απαιτήσεις ασφάλειας.

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) για να προσδιορίσει τα στοιχεία τα 
οποία πρέπει να συλλέγουν και να 
αποθηκεύουν οι οικονομικοί φορείς μέσω 
του συστήματος ιχνηλασιμότητας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2.

β) για να προσδιορίσει τα στοιχεία τα 
οποία πρέπει να συλλέγουν και να 
αποθηκεύουν οι οικονομικοί φορείς μέσω 
του συστήματος ιχνηλασιμότητας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2 και τα 
οποία είναι απαραίτητα για τη 
διασφάλιση της ασφάλειας του 
προϊόντος.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να προστατευτεί η ιδιωτικότητα των καταναλωτών, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι 
τα δεδομένα που συλλέγονται και αποθηκεύονται εξυπηρετούν αποκλειστικά και μόνο τον 
σκοπό της διασφάλισης της ασφάλειας του προϊόντος.

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από έναν ή 
περισσότερους ευρωπαϊκούς οργανισμούς 
τυποποίησης να καταρτίσουν ή να 
εντοπίσουν ένα ευρωπαϊκό πρότυπο που να 
εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα που 
συμμορφώνονται με το εν λόγω πρότυπο ή 
τα μέρη τους συμμορφώνονται με τη 
γενική απαίτηση ασφάλειας που 
προβλέπεται στο άρθρο 4. Η Επιτροπή 
καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να 
πληροί το περιεχόμενο του ζητούμενου 
ευρωπαϊκού προτύπου και τάσσει 

Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από έναν ή 
περισσότερους ευρωπαϊκούς οργανισμούς 
τυποποίησης να καταρτίσουν ή να 
εντοπίσουν ένα ευρωπαϊκό πρότυπο που να 
εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα που 
συμμορφώνονται με το εν λόγω πρότυπο ή 
τα μέρη τους συμμορφώνονται με τη 
γενική απαίτηση ασφάλειας που 
προβλέπεται στο άρθρο 4. Λαμβάνοντας 
υπόψη, κατά περίπτωση, τις απόψεις των 
σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων, η
Επιτροπή καθορίζει τις απαιτήσεις που 
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προθεσμία για την έγκρισή του. πρέπει να πληροί το περιεχόμενο του 
ζητούμενου ευρωπαϊκού προτύπου και 
τάσσει προθεσμία για την έγκρισή του.

(Βλ. τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 24)

Αιτιολόγηση

Κατά τον καθορισμό του περιεχομένου νέων ευρωπαϊκών προτύπων ασφάλειας, η Επιτροπή θα 
πρέπει, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, να λαμβάνει υπόψη τη γνώμη των σχετικών ενδιαφερόμενων 
φορέων ώστε να διασφαλίζει ότι τα εν λόγω πρότυπα είναι σχετικά, αναλογικά και 
αποτελεσματικά.

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Η Επιτροπή διατυπώνει το αίτημα για το 
οποίο γίνεται λόγος στο πρώτο εδάφιο με 
εκτελεστική απόφαση. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 3.

Η Επιτροπή διατυπώνει το αίτημα για το 
οποίο γίνεται λόγος στο πρώτο εδάφιο με 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με 
το άρθρο 20.

(Βλ. τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 27)

Αιτιολόγηση

Τα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας για τα καταναλωτικά προϊόντα βάσει του άρθρου 4 θα 
πρέπει να θεωρούνται συμπληρωματικά στη βασική πράξη και να προσθέτουν μη ουσιώδη 
στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ. Δεδομένου του ιδιαίτερα γενικού χαρακτήρα του 
άρθρου 4, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
ανακαλούν αιτήματα της Επιτροπής για νέα πρότυπα και να προβάλλουν αντιρρήσεις σχετικά με 
αυτά. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμη η διατύπωση του αιτήματος με κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη.

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18 διαγράφεται
Κυρώσεις
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.
2. Οι κυρώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 λαμβάνουν υπόψη το 
μέγεθος των επιχειρήσεων, και ιδίως την 
κατάσταση των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων. Οι κυρώσεις μπορεί να 
επαυξηθούν αν ο σχετικός οικονομικός 
φορέας έχει διαπράξει στο παρελθόν 
παρόμοια παράβαση και μπορεί να 
συμπεριλαμβάνουν και ποινικές κυρώσεις 
για σοβαρές παραβάσεις.

(βλέπε το άρθρο 31 του κανονισμού 2013/0048 (COD))

Αιτιολόγηση

Οι κυρώσεις που ισχύουν για παραβάσεις των κανόνων ασφαλείας των προϊόντων πρέπει να 
είναι ίδιες για όλα τα προϊόντα (εναρμονισμένα και μη εναρμονισμένα, καταναλωτικά και 
επαγγελματικά) και να ισχύουν και σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, π.χ. προς περιβαλλοντικά 
πρότυπα. Ως εκ τούτου, οι κανόνες για τις κυρώσεις πρέπει να προβλέπονται αποκλειστικά στον 
κανονισμό σχετικά με την εποπτεία της αγοράς.

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσία έκδοσης των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 
στο άρθρο 13 παράγραφος 3 και στο άρθρο 
15 παράγραφος 3 ανατίθεται στην 
Επιτροπή επ’ αόριστον από [ημερομηνία 
— ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού].

2. Η εξουσία έκδοσης των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται 
στο άρθρο 13 παράγραφος 3 και στο άρθρο 
15 παράγραφος 3 ανατίθεται στην 
Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από 
[ημερομηνία – ημερομηνία έναρξης ισχύος 
του παρόντος κανονισμού]. Η Επιτροπή 
εκπονεί έκθεση σχετικά με την ανάθεση 
εξουσίας το αργότερο εννέα μήνες πριν 
από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η 
ανάθεση εξουσίας ανανεώνεται 
αυτομάτως για περιόδους ίσης διάρκειας, 
εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο προβάλει αντιρρήσεις 
τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την 
εκπνοή κάθε περιόδου.

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το αργότερο [πέντε] έτη από την 
ημερομηνία εφαρμογής, η Επιτροπή 
αξιολογεί την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού και υποβάλλει έκθεση 
αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο. Η εν λόγω έκθεση 
αξιολογεί αν ο παρών κανονισμός πέτυχε 
τους στόχους του, ιδίως όσον αφορά την 
ενίσχυση της προστασίας των 
καταναλωτών από τα μη ασφαλή προϊόντα, 
λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπό του 
στις επιχειρήσεις και ιδίως στις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Το αργότερο [πέντε] έτη από την 
ημερομηνία εφαρμογής, και κάθε πέντε 
έτη, μετά την πρώτη έκθεση, η Επιτροπή 
αξιολογεί την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού και υποβάλλει έκθεση 
αξιολόγησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο. Η εν λόγω έκθεση 
αξιολογεί αν ο παρών κανονισμός πέτυχε 
τους στόχους του, ιδίως όσον αφορά την 
ενίσχυση της προστασίας των 
καταναλωτών από τα μη ασφαλή προϊόντα 
κατά την έννοια του άρθρου 4 του 
παρόντος κανονισμού, λαμβάνοντας 
υπόψη τον αντίκτυπό του στις επιχειρήσεις 
και ιδίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 
Επίσης, η παρούσα έκθεση αξιολογεί τις 
συνέπειες και τη συμβολή του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1025/2102 στο πεδίο 
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εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.
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