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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 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 
9ης Ιουλίου 2008, για κοινό πλαίσιο 
εμπορίας των προϊόντων.

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

Or. en

Τροπολογία 2

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 

(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 τηλεματικές 
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αποστάσεως. ηλεκτρονικές πωλήσεις.

Or. en

Τροπολογία 3

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη τα λεγόμενα «ελκυστικά 
για τα παιδιά» προϊόντα, η σχεδίαση των 
οποίων μοιάζει με οποιονδήποτε τρόπο με 
εκείνη άλλων προϊόντων που κατά κοινή 
παραδοχή είναι ελκυστικά για τα παιδιά ή 
προορίζονται για χρήση από παιδιά. 
Ειδικότερα, η έννοια των προϊόντων που 
είναι ελκυστικά για τα παιδιά πρέπει να 
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λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση 
της ασφάλειας των προϊόντων.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Για την προώθηση στην αγορά 
ασφαλών προϊόντων, 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 
κόστη η διοικητική και γραφειοκρατική 
επιβάρυνση που αναλαμβάνουν οι 
μεμονωμένες επιχειρήσεις.

Or. it

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20α) Για να τεθεί ομαλά σε εφαρμογή η 
ένδειξη προέλευσης και να βελτιωθεί η 
ιχνηλασιμότητα των προϊόντων, η 
Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει πώς 
μπορεί να διευκολύνει την εφαρμογή 
συγκεκριμένων τεχνολογιών ιχνηλάτησης 
και ταυτοποίησης προϊόντων. Οι 
αξιολογούμενες τεχνολογίες θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν μεταξύ άλλων την 
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ασφάλεια των καταναλωτικών 
προϊόντων, να βελτιώνουν τους 
μηχανισμούς ιχνηλάτησης και να 
αποφεύγουν τα περιττά διοικητικά 
εμπόδια για τους οικονομικούς φορείς 
προκειμένου να μην μετακυλίεται το 
κόστος στους καταναλωτές.

Or. en

Τροπολογία 7

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 
οικονομικούς φορείς και τα προϊόντα.

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η ένδειξη καταγωγής συμπληρώνει 
τις βασικές απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας 

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

σχετικά με το όνομα και τη διεύθυνση του 
κατασκευαστή. Ειδικότερα, η ένδειξη της 
χώρας καταγωγής βοηθά στον 
προσδιορισμό του πραγματικού τόπου 
κατασκευής σε όλες εκείνες τις 
περιπτώσεις στις οποίες ο κατασκευαστής 
δεν μπορεί να εντοπιστεί ή η 
αναγραφόμενη διεύθυνσή του διαφέρει 
από τον πραγματικό τόπο κατασκευής. Οι 
σύγχρονες διαδικασίες αγοράς και 
επεξεργασίας των υλικών καθιστούν 
άλλωστε απαραίτητη την αναφορά της 
χώρας προέλευσης των υλικών του 
προϊόντος ώστε να εξασφαλίζεται στον 
καταναλωτή η αγορά ασφαλών 
προϊόντων. Οι πληροφορίες αυτές 
μπορούν να διευκολύνουν το έργο των 
αρχών εποπτείας της αγοράς κατά τον 
προσδιορισμό του πραγματικού τόπου 
κατασκευής του προϊόντος και να 
επιτρέψουν την επαφή με τις αρχές των 
χωρών καταγωγής στο πλαίσιο της 
διμερούς ή πολυμερούς συνεργασίας για 
την ασφάλεια των καταναλωτικών 
προϊόντων, ώστε να μπορούν να 
αναληφθούν οι ενδεδειγμένες ενέργειες 
παρακολούθησης.

Or. it

Αιτιολόγηση

Όπως επισημαίνεται στο άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α), ένα από τα σημαντικά στοιχεία 
για την αξιολόγηση της ασφάλειας ενός προϊόντος είναι η σύνθεσή του, ήτοι τα υλικά από τα 
οποία αποτελείται καθ' ολοκληρίαν ή εν μέρει. Η καθιέρωση της υποχρέωσης της σαφούς και 
ειλικρινούς αναφοράς της προέλευσης των υλικών από τα οποία συντίθενται τα προϊόντα θα 
συνέβαλε ακόμη στην προστασία της βιοτεχνικής ή βιομηχανικής αριστείας των ΜΜΕ των 
κρατών μελών της Ένωσης.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη 
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συνάψει ή πρόκειται να συνάψει διμερείς 
συμφωνίες με χώρες στις οποίες ισχύει η 
υποχρέωση αναφοράς της ονομασίας 
προέλευσης και, συνεπώς, η υποχρέωση 
αναφοράς της προέλευσης ενός 
επεξεργασμένου προϊόντος επιτρέπει την 
σωστή και ισορροπημένη λειτουργία της 
αγοράς και του ανταγωνισμού μεταξύ των 
χωρών, αποφεύγοντας την διαφορετική 
μεταχείριση που αποτελεί εμπόδιο στις 
εμπορικές συναλλαγές.

Or. it

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Η ένδειξη προέλευσης του 
προϊόντος θα διευκολύνει τους 
καταναλωτές στην πρόσβαση σε 
πληροφορίες σχετικά με την αλυσίδα 
παραγωγής του συγκεκριμένου προϊόντος, 
ώστε να αποκτήσουν μεγαλύτερη 
καταναλωτική επίγνωση γενικότερα. 
Ειδικότερα, με την αναφορά του 
ονόματος του κατασκευαστή που είναι 
υπεύθυνος για το προϊόν σύμφωνα τις 
υποχρεώσεις των οικονομικών φορέων, 
υπάρχει κίνδυνος παραπλάνησης των 
καταναλωτών, δεδομένου ότι η αναφορά 
του υπεύθυνου κατασκευαστή δεν 
επιτρέπει αναγκαστικά στον καταναλωτή 
να διαπιστώσει τον τόπο παραγωγής. 
Έτσι, η ένδειξη της προέλευσης θα είναι 
το μόνο μέσο με το οποίο οι καταναλωτές 
θα μπορούν να διαπιστώσουν ποια είναι η 
χώρα παραγωγής.

Or. en
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21β) Η ένδειξη προέλευσης θα πρέπει 
επίσης να βοηθά τους καταναλωτές να 
αγοράζουν ασφαλή προϊόντα που 
ανταποκρίνονται σε υψηλά πρότυπα 
ποιότητας σε σχέση με την υγεία και την 
ασφάλεια των εργαζομένων και την 
προστασία του περιβάλλοντος.

Or. en

Τροπολογία 12

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·

Or. en

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.
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Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 17 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) «ευάλωτοι καταναλωτές»: άτομα 
τα οποία έχουν δυσκολία στην 
αξιολόγηση και την κατανόηση των 
σχετικών πληροφοριών για τους 
καταναλωτές ή είναι περισσότερο 
εκτεθειμένα σε κίνδυνο για την ασφάλειά 
τους, λόγω πνευματικής, σωματικής ή 
ψυχικής αναπηρίας, ή λόγω της ηλικίας 
τους, και συνεπώς χρειάζονται ειδική 
προστασία.

Or. en

(Βλέπε τη διατύπωση στην έκθεση πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την 
στρατηγική για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των ευάλωτων καταναλωτών (2011/2272(INI))

Τροπολογία 14

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

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 - παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) η εμφάνιση του προϊόντος και ιδίως 
όταν ένα προϊόν, αν και δεν είναι τρόφιμο, 
μοιάζει με τρόφιμο και είναι δυνατόν να 
εκληφθεί ως τρόφιμο λόγω της μορφής, 
της μυρωδιάς, του χρώματος, της όψης, 
της συσκευασίας, της επισήμανσης, του 
όγκου, του μεγέθους ή άλλων 
χαρακτηριστικών του.

ε) η εμφάνιση και τα χαρακτηριστικά του 
προϊόντος, η συσκευασία και η 
παρουσίασή του. Εδώ περιλαμβάνεται η 
εμφάνιση που μπορεί να είναι 
παραπλανητική, ιδιαίτερα για προϊόντα 
που, μολονότι δεν είναι σχεδιασμένα για 
χρήση από παιδιά, μοιάζουν με κάποιον 
τρόπο με αντικείμενα που κατά κοινή 
παραδοχή είναι ελκυστικά για τα παιδιά ή 
προορίζονται για χρήση από παιδιά, λόγω 
της σχεδίασης και των χαρακτηριστικών 
τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο, τα προϊόντα που είναι ελκυστικά για τα παιδιά να περιληφθούν σε ένα 
ολοκληρωμένο ενωσιακό νομοθετικό πλαίσιο. Σκοπός είναι να λαμβάνονται πάντα υπόψη οι 
προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά αυτά στην αξιολόγηση της ασφάλειας των προϊόντων.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς 
εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα φέρουν 
ένδειξη της χώρας καταγωγής του 
προϊόντος ή, όταν το μέγεθος ή η φύση του 
προϊόντος δεν το επιτρέπουν, μεριμνούν 
ώστε η ένδειξη αυτή να αναγράφεται στη 
συσκευασία ή σε έγγραφο που συνοδεύει 
το προϊόν.

1. Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς 
εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα φέρουν 
ένδειξη της χώρας καταγωγής του 
προϊόντος ή, όταν το μέγεθος ή η φύση του 
προϊόντος δεν το επιτρέπουν, μεριμνούν 
ώστε η ένδειξη αυτή να αναγράφεται στη 
συσκευασία ή σε έγγραφο που συνοδεύει 
το προϊόν. Οι κατασκευαστές και οι 
εισαγωγείς μπορούν επίσης να επιθέτουν 
στα προϊόντα πληροφορίες σχετικά με την 
προέλευση των υλικών από τα οποία 
συντίθενται. Η αναφορά της προέλευσης 
του επεξεργασμένου προϊόντος πρέπει να 
είναι ορατή από τον καταναλωτή.

Or. it
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Αιτιολόγηση

Όπως επισημαίνεται στο άρθρο 6, παράγραφος 1, στοιχείο α), ένα από τα σημαντικά στοιχεία 
για την αξιολόγηση της ασφάλειας ενός προϊόντος είναι η σύνθεσή του, ήτοι τα υλικά από τα 
οποία αποτελείται καθ' ολοκληρίαν ή εν μέρει. Η καθιέρωση της υποχρέωσης της σαφούς και 
ειλικρινούς αναφοράς της προέλευσης των υλικών από τα οποία συντίθενται τα προϊόντα θα 
συνέβαλε ακόμη στην προστασία της βιοτεχνικής ή βιομηχανικής αριστείας των ΜΜΕ των 
κρατών μελών της Ένωσης.

Τροπολογία 17

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.

Or. en

Τροπολογία 18

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 
τηλεματικά.
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Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. 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 
τηλεματικά.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 20

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 

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 
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παράγραφοι 3 και 5, δεν εφαρμόζεται, αν 
πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

παράγραφοι 3 και 5, δεν εφαρμόζεται, αν 
πληρούνται όλοι οι ακόλουθοι όροι:

Or. en

Τροπολογία 21

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 
1025/2102 στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en


