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1. ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 

1.1. Πολιτικό πλαίσιο 

Η ελεύθερη κυκλοφορία ασφαλών και συμμορφούμενων προϊόντων αποτελεί έναν 
από τους ακρογωνιαίους λίθους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αρχή αυτή αποτελεί 
σημαντικό πυλώνα της ενιαίας αγοράς και επιτρέπει στους καταναλωτές και τις 
επιχειρήσεις να αγοράζουν ή να πωλούν τα προϊόντα τους σε άλλο κράτος μέλος. 

Η εκτίμηση αντικτύπου αφορά κατασκευασμένα μη εδώδιμα προϊόντα που 
υπόκεινται είτε σε κανόνες εναρμόνισης της ΕΕ για συγκεκριμένες κατηγορίες 
προϊόντων είτε στην οδηγία 2001/95/ΕΚ για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (η 
«οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων»), που ισχύει για τα καταναλωτικά 
προϊόντα. Αυτή η δέσμη κανόνων της ΕΕ έχει θεσπίσει απαιτήσεις για την ασφάλεια 
μεγάλου αριθμού προϊόντων, ενώ οι διατάξεις της Συνθήκης για την ελεύθερη 
κυκλοφορία και η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης διέπουν τις υπόλοιπες 
κατηγορίες προϊόντων. 

Η αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς θα πρέπει να επιτρέπει την αναγνώριση μη 
ασφαλών ή άλλως επιβλαβών προϊόντων και τη διατήρηση ή την απόσυρσή τους από 
την αγορά, καθώς και την επιβολή κυρώσεων σε αδίστακτους φορείς ή ακόμη και σε 
φορείς με εγκληματική συμπεριφορά. Θα πρέπει επίσης να λειτουργήσει ως ισχυρό 
αποτρεπτικό εργαλείο. Σε μια ενιαία αγορά στην οποία τα προϊόντα κυκλοφορούν 
ελεύθερα, η εποπτεία της αγοράς χρειάζεται να είναι ιδιαίτερα συντονισμένη και να 
είναι σε θέση να αντιδρά ταχέως σε μια μεγάλη έκταση.  

Ωστόσο, η εποπτεία της αγοράς δεν έχει προλάβει τις εξελίξεις του κανονιστικού 
πλαισίου της Ένωσης. Έχει σημειωθεί πρόοδος την τελευταία δεκαετία με την 
εφαρμογή της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, η οποία έπρεπε να 
είχε μεταφερθεί έως τις 15 Ιανουαρίου 2004, και με την έναρξη ισχύος του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης 
και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων την 1η 
Ιανουαρίου 2010. Οι εν λόγω νομικές πράξεις, συνοδευόμενες από κανόνες 
εποπτείας της αγοράς για την ειδική τομεακή νομοθεσία εναρμόνισης της Ένωσης, 
παρέχει σήμερα μια ενωσιακή νομική βάση για την εποπτεία της αγοράς όλων των 
καταναλωτικών προϊόντων (τόσο των εναρμονισμένων όσο και των μη 
εναρμονισμένων) και όλων των εναρμονισμένων προϊόντων (για τους καταναλωτές 
και τους επαγγελματίες χρήστες). Ωστόσο, οι κανόνες εποπτείας της αγοράς είναι 
κατακερματισμένοι και διάσπαρτοι σε διάφορες πράξεις της ενωσιακής νομοθεσίας 
(κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008, η οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων 
και η ειδική τομεακή νομοθεσία εναρμόνισης της Ένωσης) και αυτό δημιουργεί 
σύγχυση τόσο στους φορείς όσο και στις εθνικές αρχές.  
Συνολική αρχιτεκτονική των κανόνων της Ένωσης για την ασφάλεια των προϊόντων και για τη 
συμμόρφωση 

Προϊόντα Καταναλωτές Επαγγελματίες 

Εναρμονισμένα 

Ειδικές τομεακές οδηγίες 
και κανονισμοί και οδηγία 
για τη γενική ασφάλεια 

των προϊόντων 

Ειδικές τομεακές οδηγίες και 
κανονισμοί 
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Μη εναρμονισμένα Οδηγία για τη γενική 
ασφάλεια των προϊόντων 

Εθνικοί κανόνες ασφάλειας 
των προϊόντων, με βάση τον 

«κανονισμό αμοιβαίας 
αναγνώρισης» 

Άρθρα 34-36 της ΣΛΕΕ 

Η πρωτοβουλία αυτή είναι μία από τις σημαντικές δράσεις του ευρωπαϊκού 
θεματολογίου των καταναλωτών1 και της πράξης για την ενιαία αγορά ΙΙ2, τις οποίες 
εξέδωσε η Επιτροπή το 2012. 

1.2. Ορισμός του προβλήματος - Μη ασφαλή και μη συμμορφούμενα προϊόντα στην 
ενιαία αγορά 

Η εσωτερική αγορά για τα προϊόντα είναι τεράστια. Το 2010 το εμπόριο στο 
εσωτερικό της ΕΕ των εναρμονισμένων και μη εναρμονισμένων καταναλωτικών 
προϊόντων ανήλθε σε περίπου 1 τρισεκατομμύριο ευρώ. Η αξία των εναρμονισμένων 
τομέων (περιλαμβανομένων τόσο των καταναλωτικών όσο και των επαγγελματικών 
αγαθών) στην ΕΕ των 27 εκτιμάται ότι δεν είναι λιγότερο από 2 100 δισ. ευρώ. 

Η εσωτερική αγορά της ΕΕ θα πρέπει να είναι ένας χώρος όπου τα ασφαλή προϊόντα 
κυκλοφορούν ελεύθερα. Η αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης 
κυκλοφορίας στον τομέα της ασφάλειας των προϊόντων απαιτεί η εκτίμηση κατά 
πόσο ένα προϊόν είναι ασφαλές ή όχι – και, κατά συνέπεια, κατά πόσο θα πρέπει να 
παραμείνει στην αγορά ή όχι – να διενεργείται με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα κράτη 
μέλη. Η ελεύθερη κυκλοφορία των ασφαλών προϊόντων θα πρέπει να προάγεται και 
τα μη ασφαλή προϊόντα να εντοπίζονται αποτελεσματικά και να απομακρύνονται 
από την ενιαία αγορά της ΕΕ.  

1.2.1. Πρόβλημα 1: Δυσκολίες όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ΕΕ για την 
ασφάλεια των προϊόντων 
Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ΕΕ για την ασφάλεια των προϊόντων είναι 
συχνά δύσκολη για τους οικονομικούς φορείς, δεδομένου ότι, σε γενικές γραμμές, οι 
απαιτήσεις στον τομέα των λεγόμενων μη εναρμονισμένων προϊόντων δεν 
συμφωνούν με τις απαιτήσεις στον τομέα των εναρμονισμένων προϊόντων. 
Επιπλέον, στον μη εναρμονισμένο τομέα, οι απαιτήσεις της ΕΕ για την ασφάλεια 
των προϊόντων είναι συχνά ασαφείς και υπάρχει έλλειψη λεπτομερών κριτηρίων 
αναφοράς για την αξιολόγηση της ασφάλειας, ενώ, στον εναρμονισμένο τομέα, τα 
διαφορετικά ή επικαλυπτόμενα επίπεδα ασφάλειας των προϊόντων υπονομεύουν την 
ασφάλεια δικαίου. 

Τα μη ασφαλή και μη συμμορφούμενα προϊόντα όχι μόνο ενέχουν κινδύνους για 
τους καταναλωτές και τους άλλους χρήστες, αλλά έχουν επίσης σημαντικές 
οικονομικές συνέπειες: οδηγούν σε αθέμιτο ανταγωνισμό. Οι φορείς που δεν τηρούν 
τους κανόνες μπορούν να κάνουν σημαντικές οικονομίες στο κόστος συμμόρφωσης. 
Κατά συνέπεια, μπορούν να προσφέρουν τα προϊόντα τους σε χαμηλότερες τιμές 
από τους ανταγωνιστές τους που σέβονται το νόμο. Σε τομείς στους οποίους 
παρατηρείται σκληρός ανταγωνισμός από εισαγόμενα προϊόντα σε χαμηλές τιμές, η 
ευρωπαϊκή βιομηχανία βρίσκεται σε μειονεκτική θέση. Η κατάσταση αυτή, ως εκ 

                                                 
1 COM(2012) 225 τελικό. 
2 COM(2012) 573 τελικό. 
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τούτου, «τιμωρεί» τον νομοταγή κατασκευαστή, καθώς η συμμόρφωση γίνεται 
«ανταγωνιστικό μειονέκτημα». 

Με την εντατικοποίηση της παγκοσμιοποίησης του εμπορίου, το πρόβλημα των μη 
ασφαλών και μη συμμορφούμενων προϊόντων αφορά όλο και περισσότερο, αλλά όχι 
αποκλειστικά, τα εμπορεύματα που εισάγονται από τρίτες χώρες.  

1.2.2. Πρόβλημα 2: Η εποπτεία της αγοράς για τα προϊόντα εντός της ενιαίας αγοράς είναι 
κατακερματισμένη  
Παρά την ευρεία εναρμόνιση των προτύπων ασφάλειας και άλλων απαιτήσεων (π.χ. 
περιβαλλοντικών) για τα προϊόντα σε ολόκληρη την Ένωση και το γεγονός ότι 
πολλά από τα προϊόντα διατίθενται τακτικά στο εμπόριο σε περισσότερα από ένα 
κράτη μέλη, η ενιαία αγορά ρυθμίζεται από 27 ξεχωριστά συστήματα επιβολής της 
νομοθεσίας. 

Ένας σημαντικός λόγος για τον μεγάλο αριθμό των μη συμμορφούμενων προϊόντων 
στην αγορά είναι ότι η εποπτεία της αγοράς δεν λειτουργεί αποτελεσματικά στο 
εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κύρια αίτια της ανεπαρκούς και 
αναποτελεσματικής εποπτείας της αγοράς στην ενιαία αγορά της ΕΕ είναι: ο 
περιορισμένος συντονισμός των αρχών εποπτείας της αγοράς των διαφόρων κρατών 
μελών, η κακή λειτουργία των διαδικασιών της ΕΕ για την ανταλλαγή πληροφοριών 
σχετικά με τους κινδύνους των προϊόντων και η ανομοιόμορφη επιβολή της δράσης 
για την ασφάλεια των προϊόντων σε επίπεδο ΕΕ. 

Όπου χρειάζεται να γίνουν ενέργειες πέραν των συνόρων, οι αρχές πρέπει να 
βασίζονται στους ομολόγους τους στα άλλα κράτη μέλη. Ωστόσο, στον τομέα της 
ασφάλειας των προϊόντων, σε αντίθεση με άλλους τομείς, όπως για παράδειγμα 
στους τομείς που καλύπτονται από τον κανονισμό για τη συνεργασία όσον αφορά 
την προστασία των καταναλωτών ή από την οδηγία για τις υπηρεσίες, οι αρχές 
εποπτείας της αγοράς δεν επωφελούνται από διαδικασίες για την αποτελεσματική 
διασυνοριακή επιβολή της νομοθεσίας. Έτσι, σπαταλιούνται σημαντικοί πόροι και 
χάνονται σημαντικές συνέργιες. 

1.3. Δικαίωμα της ΕΕ να αναλάβει δράση 

Η ενιαία αγορά για προϊόντα αποτελεί καθοριστικής σημασίας επίτευγμα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, η κατάργηση των εθνικών φραγμών για τα 
καταναλωτικά και άλλα προϊόντα προσφέρει πολλές ευκαιρίες σε λιγότερο έντιμους 
επιχειρηματίες που δεν εφαρμόζουν τους κανόνες ασφάλειας των καταναλωτών ή 
που αρνούνται να εφαρμόσουν τη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τα προϊόντα. Ως εκ 
τούτου, η ΕΕ έχει το δικαίωμα να αναλάβει δράση βάσει του άρθρου 114 της ΣΛΕΕ 
με σκοπό να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς για τα 
καταναλωτικά προϊόντα και να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της διασυνοριακής 
εποπτείας της αγοράς. Το άρθρο 168 παράγραφος 1 και το άρθρο 169 παράγραφος 1 
της ΣΛΕΕ συμπληρώνουν αυτό το δικαίωμα για ανάληψη δράσης. Το πρώτο άρθρο 
απαιτεί τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας κατά 
τον καθορισμό και την εφαρμογή όλων των ενωσιακών πολιτικών και 
δραστηριοτήτων, το δεύτερο άρθρο ορίζει ότι, προκειμένου να προωθηθούν τα 
συμφέροντα των καταναλωτών και να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας του 
καταναλωτή, η Ένωση, μεταξύ άλλων, συμβάλλει στην προστασία της υγείας, της 
ασφάλειας και των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών. 

Παρά την ύπαρξη της ενιαίας αγοράς της ΕΕ, η εφαρμογή των απαιτήσεων για την 
ασφάλεια των προϊόντων αποτελεί ευθύνη των κρατών μελών. Σύμφωνα με την αρχή 
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της επικουρικότητας, οι ενέργειες για τα προϊόντα που εγκυμονούν κινδύνους 
διενεργούνται από τα κράτη μέλη. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο οργανώνεται και 
πραγματοποιείται η εποπτεία της αγοράς διαφέρει σημαντικά από το ένα κράτος 
μέλος στο άλλο. 

Οι διαφορές στην οργάνωση της εποπτείας της αγοράς σε εθνικό επίπεδο προκαλούν 
προβλήματα σε ένα πλαίσιο στο οποίο έχουν ουσιαστικά εξαφανιστεί οι έλεγχοι στα 
εθνικά σύνορα. Κάθε κράτος μέλος, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι μόνο ασφαλή 
και συμμορφούμενα προϊόντα κυκλοφορούν στην αγορά του, επαφίεται στους 
γείτονές του όσον αφορά την εποπτεία της αγοράς. Συνεπώς, οι αδυναμίες στην 
οργάνωση της εποπτείας της αγοράς σε ένα κράτος μέλος μπορούν να υπονομεύσουν 
σοβαρά τις προσπάθειες άλλων κρατών μελών. Το γεγονός αυτό δικαιολογεί τη 
δράση της ΕΕ για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού. 

1.4. Στόχοι 

1.4.1. Γενικοί στόχοι της πολιτικής  
Ο γενικός στόχος της παρούσας πρωτοβουλίας είναι να βελτιώσει τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και να επιτύχει υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών 
και των άλλων χρηστών των προϊόντων, μειώνοντας τον αριθμό των μη ασφαλών ή 
μη συμμορφούμενων προϊόντων στην αγορά. 

1.4.2. Ειδικοί στόχοι πολιτικής  

• Εδραίωση και ενίσχυση των ενωσιακών απαιτήσεων ασφάλειας των 
προϊόντων· 

• Καλύτερος συντονισμός και αύξηση της αποτελεσματικότητας των 
δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς για την ενιαία αγορά εμπορευμάτων της 
ΕΕ· 

• Απλούστευση του νομοθετικού πλαισίου της ΕΕ. 

1.4.3. Επιχειρησιακοί στόχοι πολιτικής  

• Εξασφάλιση της συνοχής των απαιτήσεων της ΕΕ για την ασφάλεια των 
προϊόντων· 

• Μείωση της ασάφειας των απαιτήσεων για την ασφάλεια των προϊόντων για 
μη εναρμονισμένα καταναλωτικά προϊόντα· 

• Ενίσχυση των μηχανισμών συνεργασίας της ΕΕ·  

• Πρόβλεψη πιο συνεκτικών διαδικασιών της ΕΕ για την ασφάλεια των 
προϊόντων·  

• Αποτελεσματικότερη δράση σε επίπεδο ΕΕ για την ασφάλεια των προϊόντων. 

2. ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Οι επιλογές πολιτικής που παρουσιάστηκαν καθορίστηκαν από την Επιτροπή σε 
στενή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Ωστόσο, ορισμένες 
επιλογές πολιτικής απορρίφθηκαν σε αρχικό στάδιο, συμπεριλαμβάνοντας τη 
ρύθμιση της ασφάλειας των υπηρεσιών, τη θέσπιση απαιτήσεων για την ασφάλεια 
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των προϊόντων για μη εναρμονισμένα επαγγελματικά προϊόντα3, τη θέσπιση ειδικών 
κανόνων όσον αφορά προϊόντα που διατίθενται στο εμπόριο μέσω του διαδικτύου 
και την κατάργηση της γενικής υποχρέωσης όλα τα καταναλωτικά προϊόντα να είναι 
ασφαλή. 

2.1. Ειδικός στόχος πολιτικής αριθ. 1: Εδραίωση και ενίσχυση των κανόνων της ΕΕ 
για την ασφάλεια των προϊόντων 

2.1.1. Επιχειρησιακός στόχος πολιτικής: Εξασφάλιση της συνοχής των απαιτήσεων της ΕΕ 
για την ασφάλεια των προϊόντων 
Επιλογή πολιτικής 1. Α – Βασικό σενάριο: Διατήρηση των διαφορών μεταξύ των 
απαιτήσεων για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων και των απαιτήσεων 
για την ασφάλεια των εναρμονισμένων προϊόντων 

Επιλογή 1. Β – Ευθυγράμμιση των απαιτήσεων για την ασφάλεια των 
καταναλωτικών προϊόντων με τις απαιτήσεις για την ασφάλεια των εναρμονισμένων 
προϊόντων 

Επιλογή 1. Γ – Οι απαιτήσεις για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων να 
είναι λιγότερο αυστηρές σε σχέση με τις απαιτήσεις για την ασφάλεια των 
εναρμονισμένων προϊόντων 

Επιλογή 1.Δ – Οι απαιτήσεις για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων να 
είναι πιο αυστηρές σε σχέση με τις απαιτήσεις για την ασφάλεια των 
εναρμονισμένων προϊόντων 

2.1.2. Επιχειρησιακοί στόχοι πολιτικής: Μείωση της ασάφειας των απαιτήσεων για την 
ασφάλεια των προϊόντων για μη εναρμονισμένα καταναλωτικά προϊόντα 
Επιλογή πολιτικής 2. Α – Βασικό σενάριο: Ύπαρξη διαδικασιών προκαταρκτικής 
τυποποίησης για μη εναρμονισμένα καταναλωτικά προϊόντα που δεν είναι 
ευθυγραμμισμένα με το νέο ευρωπαϊκό σύστημα τυποποίησης  

Επιλογή 2.B – Άμεση εφαρμογή των ad-hoc απαιτήσεων ασφάλειας  

Επιλογή 2.Γ – Κατάργηση της επίσημης έγκρισης των μη δεσμευτικών ad-hoc 
απαιτήσεων ασφάλειας (ευθυγράμμιση με το νέο ευρωπαϊκό σύστημα τυποποίησης) 

Επιλογή 2.Δ – Ταχεία διαδικασία για την έγκριση των ευρωπαϊκών προτύπων που 
υπάρχουν ήδη χωρίς εντολές 

2.2. Ειδικός στόχος πολιτικής αριθ. 2: Καλύτερος συντονισμός και αύξηση της 
αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς για την 
ενιαία ευρωπαϊκή αγορά προϊόντων  

2.2.1. Επιχειρησιακός στόχος πολιτικής: Ενίσχυση των μηχανισμών συνεργασίας της ΕΕ 
Επιλογή πολιτικής 3.Α – Βασικό σενάριο: διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης 
με βάση κυρίως τον εθελοντικό συντονισμό της εποπτείας της αγοράς 

Επιλογή 3.Β – Συντονισμός της διασυνοριακής επιβολής των μέτρων που απορρέουν 
από την «επιτόπια» εποπτεία της αγοράς 

Επιλογή 3.Γ – Συνολικός εξορθολογισμός του συντονισμού των δραστηριοτήτων 
εποπτείας της αγοράς  

                                                 
3 Επαγγελματικά προϊόντα νοούνται τα προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούνται μόνον από επαγγελματίες 

και όχι από τους καταναλωτές, όπως τα βιομηχανικά μηχανήματα, οι πρώτες ύλες ή τα 
ημικατεργασμένα προϊόντα. 
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Επιλογή 3.Δ – Κεντρικός συντονισμός της εποπτείας της αγοράς της ΕΕ στον τομέα 
των μη εδώδιμων προϊόντων (υπηρεσία της ΕΕ για την εποπτεία της αγοράς) 

2.2.2. Επιχειρησιακός στόχος πολιτικής: Να καταστούν πιο συνεκτικές οι διαδικασίες της ΕΕ 
για την ασφάλεια των προϊόντων 
Επιλογή πολιτικής 4.Α – Βασικό σενάριο: Διατήρηση των παράλληλων 
κοινοποιήσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας RAPEX και της διαδικασίας 
διασφάλισης 

Επιλογή 4.Β – Απλούστευση της διαδικασίας RAPEX 

Επιλογή 4.Γ – Απλούστευση της διαδικασίας RAPEX και εξορθολογισμός της 
διαδικασίας αυτής με τη διαδικασία διασφάλισης 

2.2.3. Επιχειρησιακός στόχος πολιτικής: Αποτελεσματικότερη δράση σε επίπεδο ΕΕ για την 
ασφάλεια των προϊόντων 
Επιλογή πολιτικής 5.Α – Βασικό σενάριο: Να διατηρηθεί η έμμεση εφαρμογή των 
μέτρων για την ασφάλεια των προϊόντων σε όλη την ΕΕ για περίοδο μόνο ενός έτους  

Επιλογή 5.Β – Επέκταση του πεδίου εφαρμογής των μέτρων για την ασφάλεια σε 
επίπεδο ΕΕ σε εναρμονισμένα μη καταναλωτικά προϊόντα 

Επιλογή 5.Γ – Άμεση εφαρμογή των μέτρων για την ασφάλεια των προϊόντων σε 
όλη την ΕΕ 

Επιλογή 5.Δ – Άρση της περιορισμένης ισχύος των μέτρων για την ασφάλεια των 
προϊόντων σε όλη την ΕΕ 

Επιλογή 5.Ε - Συνδυασμός των επιλογών 5.Β, 5.Γ και 5.Δ 

2.3. Ειδικός στόχος πολιτικής αριθ. 3.: Απλούστευση του νομοθετικού πλαισίου της 
ΕΕ 

Οι δύο άλλοι ειδικοί στόχοι πολιτικής συμπληρώνονται από τον στόχο να 
απλοποιηθεί το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων και την 
εποπτεία της αγοράς. Η απλούστευση συνίσταται 1) στη συγχώνευση των κανόνων 
εποπτείας της αγοράς των διαφόρων νομοθετικών πράξεων σε έναν ενιαίο οριζόντιο 
κανονισμό εποπτείας της αγοράς, 2) στη μετατροπή της αναθεωρημένης οδηγίας για 
την γενική ασφάλεια των προϊόντων σε κανονισμό και 3) στην κατάργηση της 
οδηγίας 87/357/ΕΟΚ και τη μεταφορά της ουσίας της, ότι τα προϊόντα-απομιμήσεις 
τροφίμων δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των 
καταναλωτών, στον νέο κανονισμό για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων 
που αντικαθιστά την οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων. 

3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Λόγω της απουσίας αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων ή ακόμη και εκτιμήσεων 
σχετικά με τον αριθμό των μη ασφαλών και των μη εναρμονισμένων καταναλωτικών 
προϊόντων καθώς και τον αριθμό των μη συμμορφούμενων εναρμονισμένων 
προϊόντων, η αξιολόγηση των επιλογών είναι κυρίως ποιοτική. 
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3.1. Ειδικός στόχος πολιτικής αριθ. 1: Εδραίωση και ενίσχυση των κανόνων της ΕΕ 
για την ασφάλεια των προϊόντων 

3.1.1. Επιχειρησιακός στόχος πολιτικής: Εξασφάλιση της συνοχής των απαιτήσεων της ΕΕ 
για την ασφάλεια των προϊόντων 
Για να παρέχεται στους καταναλωτές και σε άλλους χρήστες το ίδιο υψηλό επίπεδο 
προστασίας έναντι των μη ασφαλών προϊόντων σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς και για 
την πρόληψη των εμποδίων στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, οι κανόνες της ΕΕ για 
την ασφάλεια των προϊόντων πρέπει να είναι σαφείς και συμβατοί μεταξύ των 
διαφόρων τομέων προϊόντων. 
Σύγκριση των επιλογών ως προς το βασικό σενάριο 

Επιλογές 

Βασικά θέματα 
Επιλογή 1.Β Επιλογή 1 Γ  Επιλογή 1.Δ  

Ασφάλεια των 
καταναλωτών ++ - ++ 

Νομική σαφήνεια και 
ασφάλεια δικαίου ++ + - 

Αποτελεσματικότητα 
και αποδοτικότητα της 
εποπτείας της αγοράς  

++ -- + 

Σύγκριση της μεταβολής του κόστους για τους οικονομικούς φορείς σε σύγκριση με το βασικό 
σενάριο 

Επιλογές 

Είδος δαπάνης 
Επιλογή 1.Β Επιλογή 1 Γ  Επιλογή 1.Δ  

Δαπάνες για την 
έρευνα/δικαστικά 
έξοδα 

Μείωση Ελαφρά μείωση 0 

Κόστος παραγωγής 0* 0 Αύξηση 

* ελαφρά αύξηση εκτός από μια πολύ μικρή ομάδα παραγωγών 

Προτιμώμενη επιλογή πολιτικής: Επιλογή 1.Β - Ευθυγράμμιση των απαιτήσεων για 
την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων με τις απαιτήσεις για την ασφάλεια 
των εναρμονισμένων προϊόντων 

3.1.2. Επιχειρησιακός στόχος πολιτικής: Μείωση της ασάφειας των απαιτήσεων ασφάλειας 
των προϊόντων για μη εναρμονισμένα καταναλωτικά προϊόντα 
Οι επιλογές πολιτικής με στόχο τη μείωση της ασάφειας των απαιτήσεων ασφάλειας 
των προϊόντων για μη εναρμονισμένα καταναλωτικά προϊόντα αξιολογούνται με 
βάση την ευκολία με την οποία μπορούν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών 
προτύπων σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες ασφάλειας των προϊόντων, τη συνοχή 
των διαδικασιών με το γενικό καθεστώς βάσει του νέου κανονισμού τυποποίησης 
(ΕΕ) αριθ. 1025/2012 και το κόστος για τη δημόσια διοίκηση. 

Από πλευράς εγκαιρότητας και μείωσης του διοικητικού φόρτου, οι επιλογές 2.Γ και 
2.Δ. μπορούν να θεωρηθούν ότι είναι προτιμότερες από την επιλογή 2.Β. Μεταξύ 
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των επιλογών 2.Γ και 2.Δ το κριτήριο της συνοχής των διαδικασιών για την αίτηση 
προτύπων προκρίνει την επιλογή 2.Γ σε σχέση με την επιλογή 2.Δ. 
Σύγκριση των επιλογών σε σχέση με τα προκαθορισμένα κριτήρια 

Επιλογές 

Κριτήρια 
Επιλογή 2.Β Επιλογή 2.Γ  Επιλογή 2.Δ  

Ταχύτητα - + ++ 

Συνοχή - + - 

Κόστος για τις 
αρχές 
(συμπεριλαμβανομ
ένων των εθνικών 
αρχών και της ΕΕ) 

Αμετάβλητο Μείωση Μείωση 

Προτιμώμενη επιλογή: Επιλογή 2.Γ – Κατάργηση της επίσημης έγκρισης των μη 
δεσμευτικών ad-hoc απαιτήσεων ασφάλειας (ευθυγράμμιση με το νέο ευρωπαϊκό 
σύστημα τυποποίησης) 

3.2. Ειδικός στόχος πολιτικής αριθ. 2: Καλύτερος συντονισμός και αύξηση της 
αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς για την 
ενιαία ευρωπαϊκή αγορά εμπορευμάτων  

3.2.1. Επιχειρησιακός στόχος πολιτικής: Ενίσχυση των μηχανισμών συνεργασίας της ΕΕ 
Ο αντίκτυπος των διάφορων επιλογών πολιτικής αξιολογείται και συγκρίνεται με 
βάση τα κριτήρια αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της εποπτείας της 
αγοράς σύμφωνα με τους διαθέσιμους πόρους και το στόχο της εξασφάλισης 
αδιάλειπτης εποπτείας της αγοράς για την ενιαία αγορά της ΕΕ. 

Σε αντίθεση με τις επιλογές 3.B και 3.Γ, οι οποίες αποσκοπούν σε περισσότερα 
αποτελέσματα με τους ίδιους πόρους, η επιλογή 3.Δ θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
περισσότερα οφέλη για την ενιαία αγορά της ΕΕ και για την ασφάλεια των 
καταναλωτών, αλλά απαιτεί σημαντικές επενδύσεις για τη δημιουργία ενός 
κεντρικού πλαισίου της ΕΕ για την εποπτεία της αγοράς στον τομέα της ασφάλειας 
των μη εδώδιμων προϊόντων. Ωστόσο, ακόμη και στο πλαίσιο της επιλογής 3.Δ, 
μόνο ορισμένες δραστηριότητες (όπως το σύστημα επιθεωρήσεων, οι αξιολογήσεις 
από ομοτίμους της ποιότητας της λειτουργίας των αρχών εποπτείας της αγοράς στα 
κράτη μέλη, η παρακολούθηση του συντονισμού μεταξύ των αρχών επιβολής του 
νόμου και των εθνικών σημείων επαφής RAPEX), θα μπορούσαν να μεταφερθούν 
σε κεντρικό ενωσιακό επίπεδο. Αντίθετα, οι βασικές ενέργειες εποπτείας της αγοράς, 
όπως η επιτόπια επιθεώρηση κατασκευαστών, εισαγωγέων και διανομέων, η δοκιμή 
προϊόντων, η εκτίμηση κινδύνων και η διαχείριση κινδύνων θα πρέπει να παραμείνει 
σε εθνικό επίπεδο. 

Επομένως, η επιλογή 3.Γ φαίνεται ότι είναι η πλέον κατάλληλη για να επιτευχθεί ο 
στόχος της επίτευξης ενός συνεκτικού και ενιαίου πλαισίου για αποκεντρωμένη 
εποπτεία της αγοράς για την ενιαία αγορά της ΕΕ. Όσον αφορά τα οφέλη, είναι 
προτιμότερη από την επιλογή 3.B, μολονότι δυνητικά κατώτερη από την επιλογή 
3.Δ· από άποψη κόστους είναι ίση προς την επιλογή 3.B, αλλά προτιμότερη από την 
επιλογή 3.Δ. 
Σύγκριση των επιλογών σε σχέση με το βασικό σενάριο 
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Επιλογές 

Ζητήματα 
Επιλογή 3.Β Επιλογή 3.Γ Επιλογή 3.Δ 

Ασφάλεια των 
καταναλωτών/χρηστώ
ν 

+ ++ ++ 

Ανταγωνιστικότητα 
των συμμορφούμενων 
οικονομικών 
παραγόντων 

+ ++ ++ 

Αποτελεσματικότητα 
της εποπτείας της 
αγοράς 

+ ++ +++ 

Αποτελεσματικότητα 
της εποπτείας της 
αγοράς 

+ ++ + 

Δυνατότητες 
εναρμόνισης των 
προσεγγίσεων 
επιβολής της 
νομοθεσίας στην 
εσωτερική αγορά 

+ ++ +++ 

Σύγκριση της μεταβολής του κόστους για τις δημόσιες αρχές σε σύγκριση με το βασικό σενάριο 

Επιλογές 

Είδος δαπάνης 
Επιλογή 3.Β Επιλογή 3.Γ Επιλογή 3.Δ 

Δαπάνες για τις 
εθνικές αρχές 
εποπτείας της 
αγοράς 

Ελαφρά αύξηση Ελαφρά αύξηση Αύξηση 

Δαπάνες για την ΕΕ Ελαφρά αύξηση Ελαφρά αύξηση Υψηλή αύξηση 

Προτιμώμενη επιλογή πολιτικής: Επιλογή 3.Γ – Εξορθολογισμός του γενικού 
συντονισμού της αποκεντρωμένης εποπτείας της αγοράς στην ενιαία αγορά της ΕΕ. 

3.2.2. Επιχειρησιακός στόχος πολιτικής: Να καταστούν πιο συνεκτικές οι διαδικασίες της ΕΕ 
για την ασφάλεια των προϊόντων 
Οι επιλογές έχουν αξιολογηθεί και συγκριθεί με βάση τα κριτήρια της 
αποτελεσματικότητας στην ιχνηλάτηση επικίνδυνων προϊόντων και της 
αποτελεσματικότητας διαχείρισης των διαδικασιών κοινοποίησης της ΕΕ για τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή. 

Η επιλογή 4.Α δεν εξουδετερώνει ούτε μετριάζει τις συνέπειες από τυχόν ελλείψεις 
των υφιστάμενων ενωσιακών διαδικασιών κοινοποίησης και, ως εκ τούτου, δεν 
κρίνεται κατάλληλη για την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου. Οι επιλογές 4.Β 
και 4.Γ θα παρέχουν αμφότερες αποτελεσματικά μέσα για τον εντοπισμό μη 
ασφαλών προϊόντων στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, δεδομένου ότι και με τις δύο 
επιλογές οι συνθήκες του συστήματος κοινοποίησης RAPEX θα απλοποιηθούν και 
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θα επιτευχθεί ο στόχος της καλύτερης λειτουργίας της διαδικασίας επαγρύπνησης 
για επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα. Η επιλογή 4.Γ φαίνεται να είναι προτιμότερη 
από την επιλογή 4.Β διότι θα έχει το πρόσθετο πλεονέκτημα του εξορθολογισμού 
των διάφορων διαδικασιών, καθιστώντας έτσι την εφαρμογή τους πιο φιλική προς 
τον χρήστη. 
Σύγκριση της μεταβολής σε σχέση με το βασικό σενάριο αναφορικά με τις δημόσιες αρχές 

Επιλογές 

Κριτήρια 
Επιλογή 4.Β Επιλογή 4.Γ  

Αποτελεσματικότη
τα ως προς τον 
εντοπισμό των μη 
ασφαλών 
προϊόντων 

Αύξηση Αύξηση 

Δαπάνες για τις 
εθνικές αρχές 
εποπτείας της 
αγοράς 

Ελαφρά μείωση Μείωση 

Δαπάνες για την 
ΕΕ 0 Μείωση 

Προτιμώμενη επιλογή πολιτικής: Επιλογή 4.Γ – Απλούστευση της διαδικασίας 
RAPEX και εξορθολογισμός της διαδικασίας αυτής με τη διαδικασία διασφάλισης 

3.2.3. Επιχειρησιακός στόχος πολιτικής: Αποτελεσματικότερη δράση σε επίπεδο ΕΕ για την 
ασφάλεια των προϊόντων 
Για να επιτευχθεί ο στόχος να γίνει αποτελεσματικότερη η δράση κατά των 
προϊόντων που παρουσιάζουν κίνδυνο σε επίπεδο ΕΕ, ιδίως σε περιπτώσεις όπου η 
επιμέρους δράση των κρατών μελών δεν παρέχει μια συνεκτική απάντηση, τα μέτρα 
της ΕΕ σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων χρειάζεται να είναι έγκαιρα, 
προβλέψιμα και να εφαρμόζονται αποτελεσματικά από τις εθνικές αρχές εποπτείας 
της αγοράς. 

Η άμεση εφαρμογή των μέτρων της ΕΕ για την ασφάλεια των προϊόντων - σε 
συνδυασμό με τη δυνατότητα θέσπισης των μέτρων αυτών είτε για το χρονικό 
διάστημα που ορίζεται κατά περίπτωση ή χωρίς περιορισμό της ισχύος τους - είναι ο 
καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί η έγκαιρη αντιμετώπιση των ζητημάτων 
ασφάλειας με τρόπο τόσο αποτελεσματικό όσο και προβλέψιμο. Τα μέτρα της ΕΕ 
για την ασφάλεια των προϊόντων θα μπορούσαν να εφαρμόζονται άμεσα, έτσι ώστε 
οι αρχές εποπτείας της αγοράς να μπορούν να λάβουν μέτρα επιβολής χωρίς 
πρόσθετες καθυστερήσεις ή αβεβαιότητες που συνδέονται με τη μεταφορά από κάθε 
επιμέρους κράτος μέλος στην εθνική τους νομοθεσία.  
Σύγκριση των επιλογών 5.Β, 5.Γ και 5.Δ με προκαθορισμένα κριτήρια 

Επιλογές 

Κριτήρια 
Επιλογή 5.Β Επιλογή 5.Γ  Επιλογή 5.Δ  Επιλογή 5.Ε 

Ταχύτητα 0 + + ++ 
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Προβλεψιμότητα 0 0 + ++ 

Αποτελεσματική 
εφαρμογή + ++ 0 +++ 

Προτιμώμενη επιλογή πολιτικής: Επιλογή 5.Ε - Συνδυασμός των επιλογών 5.Β, 5.Γ 
και 5.Δ 

4. ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

Προτείνεται οι προκριθείσες επιλογές να αντικατοπτρίζονται σε δύο διαφορετικές 
νομικές πράξεις: 

Το πρόβλημα 1 αναμένεται να επιλυθεί με την έκδοση του κανονισμού για την 
ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων, ο οποίος αντικαθιστά την οδηγία για τη 
γενική ασφάλεια των προϊόντων, ώστε να διατηρηθεί η γενική απαίτηση όλα τα 
καταναλωτικά προϊόντα να πρέπει να είναι ασφαλή και, όσον αφορά τις υποχρεώσεις 
των οικονομικών φορέων, να ευθυγραμμίζονται με τις αντίστοιχες διατάξεις του 
παραρτήματος 1 της απόφασης αριθ. 768/2008/ΕΚ4. Το πρόβλημα 2 αναμένεται να 
αντιμετωπιστεί με ένα νέο κανονισμό για την εποπτεία της αγοράς προϊόντων που θα 
αποτελέσει το κύριο μέσο για την εποπτεία της αγοράς στον τομέα των μη εδώδιμων 
προϊόντων. Οι διατάξεις για την εποπτεία της αγοράς στο πλαίσιο της νομοθεσίας 
της ΕΕ για την εσωτερική αγορά, που σήμερα είναι διασκορπισμένη σε διάφορες 
ειδικές ανά τομέα νομοθετικές πράξεις της ΕΕ, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 
και η οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων αναμένεται να αντικατασταθούν 
από τις διατάξεις του νέου αυτού κανονισμού.  

Ο κανονισμός, που ισχύει άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη, αναμένεται να έχει ως 
αποτέλεσμα μια πολύ υψηλού βαθμού εναρμόνιση των κανόνων για την ασφάλεια 
των καταναλωτικών προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς. Ο κανονισμός για την 
ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων αναμένεται να επιβάλει υποχρεώσεις 
στους οικονομικούς φορείς που θα είναι άμεσα εκτελεστές (δημιουργώντας με αυτόν 
τον τρόπο ισότιμους όρους ανταγωνισμού) και να επιτρέψει στις αρχές εποπτείας της 
αγοράς να αντιδρούν αμέσως σε περίπτωση μη ασφαλών καταναλωτικών προϊόντων 
ή μη συμμόρφωσης, χωρίς την ανάγκη μεταφοράς των κανόνων αυτών σε 
διαφορετικές εθνικές νομοθεσίες.  

5. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Εκτός από την αξιολόγηση των νομοθετικών μέσων πέντε έτη μετά την έναρξη 
ισχύος τους, η παρακολούθηση της εφαρμογής των κανόνων της ΕΕ για την 
ασφάλεια των προϊόντων θα πραγματοποιηθεί με τη συλλογή σχετικών στοιχείων 
από i) τις έρευνες του Ευρωβαρόμετρου σχετικά με την ασφάλεια των καταναλωτών, 
ii) το σύστημα πληροφοριών GRAS-RAPEX, iii) το γενικό σύστημα υποστήριξης 
πληροφοριών (ICSMS) και iv) τη δραστηριότητα παρακολούθησης των δεικτών 
επιβολής της νομοθεσίας που ερευνά ορισμένες παραμέτρους της εποπτείας της 
αγοράς στα κράτη μέλη. 

Οι έρευνες του Ευρωβαρόμετρου μπορούν να απεικονίζουν τον τρόπο με τον οποίο 
οι καταναλωτές και οι οικονομικοί φορείς αντιλαμβάνονται την ασφάλεια των 
προϊόντων που κυκλοφορούν στην αγορά. Η αντίληψη αυτή είναι σημαντική για να 

                                                 
4 Άρθρα R1 – R7. 
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αξιολογηθεί κατά πόσον η πρωτοβουλία έχει συμβάλει στην ύπαρξη αυξημένου 
επιπέδου ασφάλειας των καταναλωτικών προϊόντων καθώς και στην αυξημένη 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην αγορά και στο ρυθμιστικό πλαίσιο. 

Η συνεισφορά της μελλοντικής νομοθεσίας στη μείωση του κόστους συμμόρφωσης 
των οικονομικών φορέων και τα οφέλη χάρη στο πιο θεμιτό ανταγωνισμό και στην 
εξάλειψη των μη συμμορφούμενων παραγόντων της αγοράς θα μπορούσαν να 
αξιολογηθούν μέσω ad-hoc μελετών που διενεργεί, ειδικότερα, η βιομηχανία. 

Τέλος, η βελτίωση του συντονισμού και της αποτελεσματικότητας των 
δραστηριοτήτων εποπτείας της αγοράς στην ενιαία αγορά θα μπορούσε να 
αποδειχθεί μέσω της δραστηριότητας παρακολούθησης των δεικτών επιβολής της 
νομοθεσίας και των δεδομένων που κοινοποιούνται και ανταλλάσσονται μέσω των 
συστημάτων ΤΠ που θα αναπτυχθούν περαιτέρω στο πλαίσιο της νέας νομοθεσίας.  

 


