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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς 
και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 
πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο ενός ενιαίου συστήματος εποπτείας της 
αγοράς, κατά την αναθεώρηση της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων 
(ΟΓΑΠ)·

2. προτρέπει την Επιτροπή, ως εκ τούτου, να εξετάσει σοβαρά τη δυνατότητα εναρμόνισης 
των διατάξεων εποπτείας της αγοράς της οδηγίας ΟΓΑΠ με το νέο νομοθετικό πλαίσιο·

3. υπογραμμίζει τη σημασία της διασφάλισης αξιόπιστης ιχνηλασιμότητας σε όλα τα στάδια
της ζωής ενός προϊόντος·

4. ζητεί από την Επιτροπή, με σκοπό τη διασφάλιση αξιόπιστης ιχνηλασιμότητας και την 
προώθηση της χρήσης εναρμονισμένων πρακτικών από μέρους των αρχών εποπτείας της 
αγοράς και των τελωνειακών αρχών, να προβεί σε διαβουλεύσεις και να εκτιμήσει τον 
αντίκτυπο ενός κατάλληλου νέου μέσου για σύγχρονη, αποδοτική από άποψη κόστους 
αναγνώριση (επιτρέποντας οφέλη κλίμακας όσον αφορά το κόστος ηλεκτρονικών 
πλινθίων RFID και ISO κ.λπ.), το οποίο μπορεί να περιέχει δεδομένα ιχνηλασιμότητας
που είναι μηχανικώς αναγνώσιμα και είναι δυσκολότερο να παραποιηθεί απ` ότι τα 
σήματα πιστοποίησης και συμμόρφωσης·

5. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει την ανάπτυξη πιο συγκεκριμένων κριτηρίων για την 
αξιολόγηση της ασφάλειας και των κινδύνων που απορρέουν από τη μη συμμόρφωση των 
προϊόντων με τη νομοθεσία της ΕΕ·

6. καλεί την Επιτροπή να καταστήσει το Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για τα 
επικίνδυνα προϊόντα (RAPEX) πιο προσιτό στους καταναλωτές και τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ), με τη διευκόλυνση π.χ. της υποβολής καταγγελιών, με τη 
δημιουργία γραφείων υποστήριξης, καθώς και με τη μείωση των εμποδίων πρόσβασης, 
είτε λόγω κόστους είτε λόγω γλώσσας·

7. καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει στο RAPEX ή σε οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο 
σύστημα σε επίπεδο ΕΕ, κυρώσεις για τις παραβάσεις εκ μέρους των κρατών μελών 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η διαφάνεια για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη·

8. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τη σαφήνεια των εντολών για πρότυπα και να εξετάσει 
άλλους εξελικτικούς τρόπους για τη βελτίωση και την ενσωμάτωση εθνικών και 
ευρωπαϊκών συστημάτων τυποποίησης στον μη εναρμονισμένο τομέα, με έμφαση στη 
συμμετοχή των ΜΜΕ, διατηρώντας ωστόσο τα κύρια στοιχεία της υφιστάμενης 
διάρθρωσης.


