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Τροπολογία 1
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Alex Agius Saliba, Clara 
Aguilera, Brando Benifei, Marc Angel, Sándor Rónai, Biljana Borzan

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2019/515 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
19ης Μαρτίου 2019, σχετικά με την 
αμοιβαία αναγνώριση των εμπορευμάτων 
που κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά 
άλλου κράτους μέλους,

Or. en

Τροπολογία 2
Vlad-Marius Botoş, Karen Melchior, Svenja Hahn, Jordi Cañas, Dita Charanzová, 
Liesje Schreinemacher

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τον κανονισμό 
(EΕ) αριθ. 2019/881 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τον 
ENISA («Οργανισμός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια») και 
με την πιστοποίηση της 
κυβερνοασφάλειας στον τομέα της 
τεχνολογίας πληροφοριών και 
επικοινωνιών και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 526/2013 (πράξη 
για την κυβερνοασφάλεια),

Or. en
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Τροπολογία 3
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, Aldo Patriciello, Fulvio 
Martusciello, Giuseppe Milazzo

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη θέση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που 
καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 
Απριλίου 2014 εν όψει της έγκρισης του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την ασφάλεια των 
καταναλωτικών προϊόντων και την 
κατάργηση της οδηγίας 87/357/EΟΚ και 
της οδηγίας 2001/95/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Or. en

Τροπολογία 4
Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini, Raffaele 
Stancanelli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη τη θέση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που 
καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 
Απριλίου 2014 εν όψει της έγκρισης του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την ασφάλεια των 
καταναλωτικών προϊόντων και την 
κατάργηση της οδηγίας 87/357/EΟΚ και 
της οδηγίας 2001/95/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Or. en
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Τροπολογία 5
Brando Benifei, Maria-Manuel Leitão-Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την προσωρινή 
έκθεση της 14ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά 
με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για 
την περίοδο 2021-2027,1α 

__________________
1a Κείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2018)0449. 

Or. en

Τροπολογία 6
Brando Benifei, Maria-Manuel Leitão-Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 4ης Ιουλίου 2017, σχετικά με την 
επιμήκυνση της ζωής των προϊόντων: 
οφέλη για τους καταναλωτές και τις 
επιχειρήσεις,2α

__________________
2aΚείμενα που εγκρίθηκαν, 
P8_TA(2017)0287. 

Or. en

Τροπολογία 7
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, Aldo Patriciello, Fulvio 
Martusciello, Giuseppe Milazzo

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 11 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 26ης Μαΐου 2016, σχετικά με τη 
στρατηγική για την ενιαία αγορά,

Or. en

Τροπολογία 8
Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini, Raffaele 
Stancanelli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, 
της 26ης Μαΐου 2016, σχετικά με τη 
στρατηγική για την ενιαία αγορά, 

Or. en

Τροπολογία 9
Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini, Raffaele 
Stancanelli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία 
αγορά αγαθών είναι ένας από τους 
σημαντικότερους οικονομικούς 
ακρογωνιαίους λίθους της ΕΕ και ότι το 
εμπόριο αγαθών παράγει σήμερα περίπου 
το ένα τέταρτο του ΑΕγχΠ της ΕΕ και τα 
τρία τέταρτα του ενδοενωσιακού 
εμπορίου·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία 
αγορά αγαθών είναι ένας από τους 
σημαντικότερους οικονομικούς 
ακρογωνιαίους λίθους της ΕΕ και ότι το 
εμπόριο αγαθών παράγει σήμερα περίπου 
το ένα τέταρτο του ΑΕγχΠ της ΕΕ και τα 
τρία τέταρτα του ενδοενωσιακού εμπορίου 
και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία 
αγορά χρειάζεται να εξοπλιστεί 
περαιτέρω στα «εξωτερικά σύνορά» της 
με πιο αποτελεσματικά, ισχυρά και 
εναρμονισμένα εργαλεία για τον 
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εντοπισμό μη ασφαλών προϊόντων που 
προέρχονται από τρίτες χώρες και την 
αποτροπή της κυκλοφορίας τους στην 
ενιαία αγορά·

Or. en

Τροπολογία 10
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, Aldo Patriciello, Fulvio 
Martusciello, Giuseppe Milazzo

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία 
αγορά αγαθών είναι ένας από τους 
σημαντικότερους οικονομικούς 
ακρογωνιαίους λίθους της ΕΕ και ότι το 
εμπόριο αγαθών παράγει σήμερα περίπου 
το ένα τέταρτο του ΑΕγχΠ της ΕΕ και τα 
τρία τέταρτα του ενδοενωσιακού 
εμπορίου·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία 
αγορά αγαθών είναι ένας από τους 
σημαντικότερους οικονομικούς 
ακρογωνιαίους λίθους της ΕΕ και ότι το 
εμπόριο αγαθών παράγει σήμερα περίπου 
το ένα τέταρτο του ΑΕγχΠ της ΕΕ και τα 
τρία τέταρτα του ενδοενωσιακού εμπορίου 
και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία 
αγορά χρειάζεται να εξοπλιστεί 
περαιτέρω στα «εξωτερικά σύνορά» της 
με πιο αποτελεσματικά, ισχυρά και 
εναρμονισμένα εργαλεία για τον 
εντοπισμό μη ασφαλών προϊόντων που 
προέρχονται από τρίτες χώρες και την 
πρόληψη της κυκλοφορίας τους στην 
ενιαία αγορά·

Or. en

Τροπολογία 11
Beata Mazurek, Adam Bielan, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
παγκόσμιο εμπόριο προϊόντων, 
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συμπεριλαμβανομένων και των αλυσίδων 
εφοδιασμού, έχει διαταραχτεί όχι μόνο 
λόγω της κρίσης του COVID-19, αλλά και 
λόγω του εμπορικού πολέμου που είχε 
ξεσπάσει πριν από την πανδημία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ένταση του 
εμπορίου προϊόντων στην κοινή αγορά 
συνδέεται με τη δυναμική του 
παγκόσμιου εμπορίου προϊόντων·

Or. pl

Τροπολογία 12
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Alex Agius Saliba, Clara 
Aguilera, Brando Benifei, Marc Angel, Sándor Rónai, Biljana Borzan

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 
για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων 
εγκρίθηκε το 2001 όταν το ηλεκτρονικό 
εμπόριο, τα επιχειρηματικά μοντέλα και 
οι αγοραστικές συνήθειες των 
καταναλωτών ήταν πολύ διαφορετικά·

Or. en

Τροπολογία 13
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Alex Agius Saliba, Clara 
Aguilera, Brando Benifei, Marc Angel, Sándor Rónai, Biljana Borzan

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
προηγούμενη απόπειρα αναθεώρησης της 
οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των 
προϊόντων που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή 
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Επιτροπή το 2012 δεν έχει ολοκληρωθεί 
επιτυχώς έως σήμερα·

Or. en

Τροπολογία 14
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, Aldo Patriciello, Fulvio 
Martusciello, Giuseppe Milazzo

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
αναδυόμενες τεχνολογίες μετατρέπουν τα 
χαρακτηριστικά των προϊόντων και ότι το 
ζήτημα αυτό πρέπει, επομένως, να 
αντιμετωπιστεί, ώστε να διασφαλιστούν η 
προστασία των καταναλωτών και η 
ασφάλεια δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τις 
επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης, του 
διαδικτύου των πραγμάτων και της 
ρομποτικής στην ασφάλεια και την ευθύνη 
ανοίγει τον δρόμο για την επίτευξη αυτού 
του στόχου·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
αναδυόμενες τεχνολογίες μετατρέπουν και 
βελτιώνουν τα χαρακτηριστικά των 
προϊόντων και ότι το ζήτημα αυτό πρέπει 
να αντιμετωπιστεί, ώστε να διασφαλιστούν 
η προστασία των καταναλωτών και η 
ασφάλεια δικαίου, χωρίς παράλληλα να 
παρεμποδίζεται η καινοτομία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση της 
Επιτροπής σχετικά με τις επιπτώσεις της 
τεχνητής νοημοσύνης, του διαδικτύου των 
πραγμάτων και της ρομποτικής στην 
ασφάλεια και την ευθύνη ανοίγει τον 
δρόμο για την επίτευξη αυτού του στόχου·

Or. en

Τροπολογία 15
Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini, Raffaele 
Stancanelli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
αναδυόμενες τεχνολογίες μετατρέπουν τα 
χαρακτηριστικά των προϊόντων και ότι το 
ζήτημα αυτό πρέπει, επομένως, να 
αντιμετωπιστεί, ώστε να διασφαλιστούν η 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
αναδυόμενες τεχνολογίες μετατρέπουν και 
βελτιώνουν τα χαρακτηριστικά των 
προϊόντων και ότι το ζήτημα αυτό πρέπει 
να αντιμετωπιστεί, ώστε να διασφαλιστούν 
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προστασία των καταναλωτών και η 
ασφάλεια δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τις 
επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης, του 
διαδικτύου των πραγμάτων και της 
ρομποτικής στην ασφάλεια και την ευθύνη 
ανοίγει τον δρόμο για την επίτευξη αυτού 
του στόχου·

η προστασία των καταναλωτών και η 
ασφάλεια δικαίου, χωρίς παράλληλα να 
παρεμποδίζεται η καινοτομία· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση της 
Επιτροπής σχετικά με τις επιπτώσεις της 
τεχνητής νοημοσύνης, του διαδικτύου των 
πραγμάτων και της ρομποτικής στην 
ασφάλεια και την ευθύνη ανοίγει τον 
δρόμο για την επίτευξη αυτού του στόχου·

Or. en

Τροπολογία 16
Dan-Ștefan Motreanu

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη το σύστημα 
ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών για 
τους κινδύνους που προκύπτουν από τη 
χρήση προϊόντων καταναλωτή (RAPEX) 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζει τον 
βαθμό των κινδύνων για την υγεία που 
εγκυμονούν τα παραποιημένα προϊόντα, 
δηλαδή ότι το 97 % των 
καταγεγραμμένων μη ασφαλών 
παραποιημένων προϊόντων θεωρήθηκε 
ότι συνιστά σοβαρό κίνδυνο, το 24 % των 
προϊόντων που καταγράφηκαν ως 
παραποιημένα διαπιστώθηκε ότι 
προκαλεί περισσότερους από έναν 
κινδύνους στους χρήστες, και ότι ο πιο 
συχνός αναφερόμενος κίνδυνος (32 %) 
σχετιζόταν με την έκθεση σε επικίνδυνες 
χημικές ουσίες και τοξίνες που θα 
μπορούσαν να προκαλέσουν οξέα ή 
μακροχρόνια προβλήματα υγείας κατόπιν 
άμεσης ή μακρόχρονης έκθεσης·

Or. en
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Τροπολογία 17
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Marc Angel, Andreas 
Schieder, Maria Grapini, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Clara Aguilera, Sándor 
Rónai

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
ευρωπαϊκό σύστημα εποπτείας της 
αγοράς εστιάζει κυρίως στους 
οικονομικούς φορείς που 
δραστηριοποιούνται στην ευρωπαϊκή 
αγορά· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εξελίξεις στο ηλεκτρονικό εμπόριο έχουν 
ως αποτέλεσμα οι καταναλωτές να 
εισάγουν άμεσα μεγάλες ποσότητες 
προϊόντων από τρίτες χώρες, πολλά εκ 
των οποίων δεν πληρούν, ωστόσο, τα 
πρότυπα ασφάλειας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και, συνεπώς, μπορεί να 
αποβούν επιζήμια για τον καταναλωτή, ο 
οποίος συχνά αγνοεί αυτούς τους 
κινδύνους·

Or. en

Τροπολογία 18
Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini, Raffaele 
Stancanelli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ιχνηλασιμότητα των προϊόντων κατά 
μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού είναι 
απαραίτητη για την ενίσχυση της 
ασφάλειας και της προστασίας των 
καταναλωτών και λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η ένδειξη προέλευσης και πιο 
συγκεκριμένα η χώρα προέλευσης είναι 
απαραίτητα στοιχεία που συμβάλλουν σε 
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αυτό τον στόχο·

Or. en

Τροπολογία 19
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, Aldo Patriciello, Fulvio 
Martusciello, Giuseppe Milazzo

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ιχνηλασιμότητα των προϊόντων κατά 
μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού είναι 
απαραίτητη για την ενίσχυση της 
ασφάλειας και της προστασίας των 
καταναλωτών και λαμβάνοντας υπόψη 
ότι η ένδειξη προέλευσης και πιο 
συγκεκριμένα η χώρα προέλευσης είναι 
απαραίτητα στοιχεία που συμβάλλουν σε 
αυτό τον στόχο·

Or. en

Τροπολογία 20
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, David Cormand, Anna Cavazzini

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή 
της προφύλαξης θα πρέπει να 
εξακολουθεί να αποτελεί κατευθυντήρια 
αρχή της ενωσιακής νομοθεσίας περί 
ασφάλειας των προϊόντων προκειμένου οι 
αρμόδιες αρχές να είναι σε θέση να 
λαμβάνουν προληπτικά μέτρα σε 
περίπτωση σοβαρών αμφιβολιών·

Or. en
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Τροπολογία 21
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με πρόσφατη έρευνα του Ευρωπαϊκού 
Γραφείου Ενώσεων Καταναλωτών, το 
66 % των προϊόντων που πωλούνται σε 
επιγραμμικές αγορές δεν συμμορφώνεται 
με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας·

Or. en

Τροπολογία 22
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Alex Agius Saliba, Clara 
Aguilera, Brando Benifei, Marc Angel, Sándor Rónai, Biljana Borzan

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ασφάλεια των προϊόντων από τον 
σχεδιασμό και εξ ορισμού είναι 
θεμελιώδης, διότι η ασφάλεια κατά τη 
φάση του σχεδιασμού μπορεί να 
επηρεάσει σημαντικά την ασφάλεια των 
προϊόντων στην αγορά·

Or. en

Τροπολογία 23
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Alex Agius 
Saliba, Clara Aguilera, Brando Benifei, Marc Angel, Sándor Rónai, Biljana Borzan
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός 
των μη ασφαλών προϊόντων που 
κοινοποιούνται μέσω της ευρωπαϊκής 
πύλης ασφάλειας εξακολουθεί να είναι 
υπερβολικά υψηλός, όπως και οι 
πωλήσεις μη ασφαλών και μη 
συμμορφούμενων προϊόντων σε 
παραδοσιακά καταστήματα και 
επιγραμμικές αγορές, όπως προκύπτει 
από τα στοιχεία που συνέλεξαν οι 
οργανώσεις καταναλωτών για τη 
διατήρηση της ασφάλειας των 
καταναλωτών στην εσωτερική αγορά της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 24
Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini, Raffaele 
Stancanelli

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο 
της ΕΕ, και ιδίως με τους κανόνες για την 
ασφάλεια των προϊόντων, συμβάλλει στη 
διασφάλιση της ποιότητας της 
διαδικασίας παραγωγής και, εντέλει, στην 
ασφάλεια των προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 25
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, Aldo Patriciello, Fulvio 
Martusciello, Giuseppe Milazzo
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο 
της ΕΕ, και ιδίως με τους κανόνες για την 
ασφάλεια των προϊόντων, συμβάλλει στη 
διασφάλιση της ποιότητας της 
διαδικασίας παραγωγής και, εντέλει, στην 
ασφάλεια των προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 26
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, David Cormand, Anna Cavazzini

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 
για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων 
εγκρίθηκε το 2001 και ότι οι αγοραστικές 
συνήθειες των καταναλωτών έχουν 
αλλάξει έκτοτε σύμφωνα με τα ολοένα και 
αυξανόμενα ποσοστά πωλήσεων 
ηλεκτρονικού εμπορίου·

Or. en

Τροπολογία 27
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ββ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ευρωπαϊκή ενιαία αγορά μπορεί να 
ανθίσει μόνο εφόσον τα δικαιώματα των 
καταναλωτών προστατεύονται με 
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κατάλληλο και αποτελεσματικό τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 28
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, David Cormand, Anna Cavazzini

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με τα στοιχεία που συνέλεξαν ενώσεις 
καταναλωτών κατόπιν έρευνας αγοράς 
μέσω ψευδοπελατών («mystery 
shopping») που πραγματοποιήθηκε το 
2019 σε επιγραμμικές αγορές, περίπου τα 
δύο τρίτα των προϊόντων που 
αγοράζονται στο διαδίκτυο ήταν μη 
συμμορφούμενα ή μη ασφαλή·

Or. en

Τροπολογία 29
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Alex Agius Saliba, Clara 
Aguilera, Brando Benifei, Marc Angel, Sándor Rónai, Biljana Borzan

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ΕΕ 
ένας μεγάλος αριθμός παραποιημένων 
προϊόντων έχουν αναφερθεί ως μη 
ασφαλή και ενέχουν σοβαρό κίνδυνο για 
την υγεία και την ασφάλεια των 
καταναλωτών·

Or. en
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Τροπολογία 30
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
προστασία των καταναλωτών δεν θα 
πρέπει να εξαρτάται από το κατά πόσον 
πραγματοποιούν τις αγορές τους στο 
διαδίκτυο ή σε φυσικά καταστήματα·

Or. en

Τροπολογία 31
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εθελοντικές πρωτοβουλίες από ψηφιακές 
πλατφόρμες και επιγραμμικές αγορές δεν 
έχουν εξασφαλίσει επαρκή προστασία για 
τους καταναλωτές και, συνεπώς, είναι 
απαραίτητο ένα πιο εκτεταμένο 
κανονιστικό πλαίσιο για τη διασφάλιση 
της ευθύνης και της υποχρέωσης 
αποζημίωσης των πλατφορμών·

Or. en

Τροπολογία 32
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Alex Agius 
Saliba, Clara Aguilera, Brando Benifei, Marc Angel, Sándor Rónai, Biljana Borzan

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β δ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
απαράδεκτο το γεγονός ότι οι 
καταναλωτές της Ένωσης εκτίθενται σε 
παράνομα και μη ασφαλή προϊόντα, που 
ποικίλλουν από επικίνδυνες χημικές 
ουσίες μέχρι μη ασφαλή προγράμματα 
λογισμικού, καθώς και σε άλλους 
κινδύνους για την ασφάλεια·

Or. en

Τροπολογία 33
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Alex Agius Saliba, Clara 
Aguilera, Brando Benifei, Marc Angel, Sándor Rónai, Biljana Borzan

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βε. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι 
καταναλωτές μπορούν να επωφελούνται 
πραγματικά από την εσωτερική αγορά·

Or. en

Τροπολογία 34
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Alex Agius 
Saliba, Clara Aguilera, Brando Benifei, Marc Angel, Biljana Borzan

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βστ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή 
της προφύλαξης, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 191 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ και 
περιγράφεται μεταξύ άλλων στην 
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ανακοίνωση της Επιτροπής της 2ας 
Φεβρουαρίου 2000 με τίτλο «για την αρχή 
της προφύλαξης», είναι σημαντική για 
την ασφάλεια των προϊόντων και των 
καταναλωτών και θα πρέπει να 
λαμβάνεται δεόντως υπόψη κατά τον 
καθορισμό των κριτηρίων για την 
αξιολόγηση της ασφάλειας ενός 
προϊόντος·

Or. en

Τροπολογία 35
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Alex Agius 
Saliba, Clara Aguilera, Brando Benifei, Marc Angel, Biljana Borzan

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B ζ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή 
της προφύλαξης συνεπάγεται ότι οι 
καταναλωτές θα διαθέτουν το 
πλεονέκτημα της αμφιβολίας και ότι τα 
προϊόντα που ενδέχεται να είναι 
επικίνδυνα για την ασφάλειά τους θα 
απομακρύνονται ταχύτερα από την 
αγορά·

Or. en

Τροπολογία 36
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Alex Agius Saliba, Clara 
Aguilera, Brando Benifei, Marc Angel, Sándor Rónai, Biljana Borzan

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B η (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βη. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
πρακτικά αδύνατο να θεσπιστεί ενωσιακή 
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νομοθεσία για όλα τα καταναλωτικά 
προϊόντα που υφίστανται ήδη ή μπορεί να 
αναπτυχθούν και, συνεπώς, απαιτείται 
ένα οριζόντιο νομοθετικό πλαίσιο που θα 
λειτουργεί ως δίχτυ προστασίας και θα 
εξασφαλίζει την προστασία των 
καταναλωτών που δεν εξασφαλίζεται με 
διαφορετικό τρόπο, ιδίως με στόχο την 
επίτευξη ενός υψηλού επιπέδου 
προστασίας της υγείας και της ασφάλειας 
των καταναλωτών, όπως απαιτείται από 
τα άρθρα 114, 169 και 191 της ΣΛΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 37
Vlad-Marius Botoş, Karen Melchior, Svenja Hahn, Dita Charanzová, Liesje 
Schreinemacher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει ότι, λόγω της κρίσης της 
νόσου COVID-19, είναι εξόχως σημαντικό 
για την προστασία των πολιτών της ΕΕ το 
επίπεδο ασφάλειας όλων των προϊόντων 
που χρειάζονται για την αντιμετώπιση της 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης να είναι το 
υψηλότερο δυνατό, ιδίως όσον αφορά τον 
ιατρικό και προστατευτικό εξοπλισμό, 
συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων από 
χώρες εκτός της ΕΕ· καλεί, επομένως, την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν τις συντονισμένες ενέργειές 
τους στο πλαίσιο της ασφάλειας των 
προϊόντων·

1. τονίζει ότι η κρίση της νόσου 
COVID-19 απέδειξε ότι είναι εξόχως 
σημαντικό για την προστασία των πολιτών 
της ΕΕ σε κάθε κρίση που μπορεί να 
αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση το 
επίπεδο ασφάλειας όλων των προϊόντων 
που χρειάζονται για την αντιμετώπιση των 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης να είναι 
το υψηλότερο δυνατό, ιδίως όσον αφορά 
τον ιατρικό και προστατευτικό εξοπλισμό, 
συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων που 
πωλούνται στο διαδίκτυο και των 
προϊόντων από χώρες εκτός της ΕΕ· 
επισημαίνει ότι είναι σημαντικό οι 
επιγραμμικές πλατφόρμες και αγορές να 
λάβουν προληπτικά μέτρα για την 
αντιμετώπιση των πρακτικών 
παραπλάνησης και της 
παραπληροφόρησης όσον αφορά τα 
προϊόντα έκτακτης ανάγκης που 
πωλούνται επιγραμμικά· καλεί, επομένως, 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν τις συντονισμένες ενέργειές 
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τους στο πλαίσιο της ασφάλειας των 
προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 38
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει ότι, λόγω της κρίσης της 
νόσου COVID-19, είναι εξόχως σημαντικό 
για την προστασία των πολιτών της ΕΕ το 
επίπεδο ασφάλειας όλων των προϊόντων 
που χρειάζονται για την αντιμετώπιση της 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης να είναι το 
υψηλότερο δυνατό, ιδίως όσον αφορά τον 
ιατρικό και προστατευτικό εξοπλισμό, 
συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων από 
χώρες εκτός της ΕΕ· καλεί, επομένως, την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν τις συντονισμένες ενέργειές 
τους στο πλαίσιο της ασφάλειας των 
προϊόντων·

1. τονίζει ότι, λόγω της κρίσης της 
νόσου COVID-19, είναι εξόχως σημαντικό 
για την προστασία των πολιτών της ΕΕ το 
επίπεδο ασφάλειας όλων των προϊόντων 
που χρειάζονται για την αντιμετώπιση της 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης να είναι το 
υψηλότερο δυνατό, ιδίως όσον αφορά τον 
ιατρικό και προστατευτικό εξοπλισμό, 
συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων που 
πωλούνται επιγραμμικά και των 
προϊόντων από χώρες εκτός της ΕΕ· 
επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο οι 
επιγραμμικές πλατφόρμες και αγορές να 
λάβουν προληπτικά μέτρα για την 
αντιμετώπιση των πρακτικών 
παραπλάνησης και της 
παραπληροφόρησης όσον αφορά 
προϊόντα που πωλούνται επιγραμμικά και 
καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν τις συντονισμένες ενέργειές 
τους στο πλαίσιο της ασφάλειας των 
προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 39
Beata Mazurek, Adam Bielan, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει ότι, λόγω της κρίσης της 
νόσου COVID-19, είναι εξόχως σημαντικό 
για την προστασία των πολιτών της ΕΕ το 
επίπεδο ασφάλειας όλων των προϊόντων 
που χρειάζονται για την αντιμετώπιση της 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης να είναι το 
υψηλότερο δυνατό, ιδίως όσον αφορά τον 
ιατρικό και προστατευτικό εξοπλισμό, 
συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων από 
χώρες εκτός της ΕΕ· καλεί, επομένως, την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν τις συντονισμένες ενέργειές 
τους στο πλαίσιο της ασφάλειας των 
προϊόντων·

1. τονίζει ότι, λόγω της κρίσης της 
νόσου COVID-19, είναι εξόχως σημαντικό 
για την προστασία των πολιτών της ΕΕ το 
επίπεδο ασφάλειας όλων των προϊόντων 
που χρειάζονται για την αντιμετώπιση της 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης να είναι το 
υψηλότερο δυνατό, ιδίως όσον αφορά τον 
ιατρικό και προστατευτικό εξοπλισμό, 
συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων από 
χώρες εκτός της ΕΕ· σημειώνει ότι η 
εφαρμογή προϊόντων που βασίζονται 
στην ΤΝ, το διαδίκτυο των πραγμάτων ή 
τη ρομποτική προσφέρει λύσεις που 
συμβάλλουν στην καταπολέμηση των 
υφιστάμενων και μελλοντικών κρίσεων 
που υπονομεύουν τη στρατηγική θέση της 
Ευρώπης· καλεί, επομένως, την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις 
συντονισμένες ενέργειές τους τόσο στο 
πλαίσιο της ασφάλειας των προϊόντων όσο 
και στο πλαίσιο του δικτύου 
συμμόρφωσης των προϊόντων της 
Ένωσης·

Or. pl

Τροπολογία 40
Marco Zullo, Tiziana Beghin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει ότι, λόγω της κρίσης της 
νόσου COVID-19, είναι εξόχως σημαντικό 
για την προστασία των πολιτών της ΕΕ το 
επίπεδο ασφάλειας όλων των προϊόντων 
που χρειάζονται για την αντιμετώπιση της 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης να είναι το 
υψηλότερο δυνατό, ιδίως όσον αφορά τον 
ιατρικό και προστατευτικό εξοπλισμό, 
συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων από 
χώρες εκτός της ΕΕ· καλεί, επομένως, την 

1. τονίζει ότι, λόγω της κρίσης της 
νόσου COVID-19, είναι εξόχως σημαντικό 
για την προστασία των πολιτών της ΕΕ το 
επίπεδο ασφάλειας όλων των προϊόντων 
που χρειάζονται για την αντιμετώπιση της 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης να είναι το 
υψηλότερο δυνατό, ιδίως όσον αφορά τον 
ιατρικό και προστατευτικό εξοπλισμό, 
συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων από 
χώρες εκτός της ΕΕ· καλεί, επομένως, την 
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Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν τις συντονισμένες ενέργειές 
τους στο πλαίσιο της ασφάλειας των 
προϊόντων·

Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν τις συντονισμένες ενέργειές 
τους στο πλαίσιο της ασφάλειας των 
προϊόντων και της καταπολέμησης των 
απομιμήσεων·

Or. it

Τροπολογία 41
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, 
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Carlo Fidanza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει ότι, λόγω της κρίσης της 
νόσου COVID-19, είναι εξόχως σημαντικό 
για την προστασία των πολιτών της ΕΕ το 
επίπεδο ασφάλειας όλων των προϊόντων 
που χρειάζονται για την αντιμετώπιση της 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης να είναι το 
υψηλότερο δυνατό, ιδίως όσον αφορά τον 
ιατρικό και προστατευτικό εξοπλισμό, 
συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων 
από χώρες εκτός της ΕΕ· καλεί, επομένως, 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν τις συντονισμένες ενέργειές 
τους στο πλαίσιο της ασφάλειας των 
προϊόντων·

1. τονίζει ότι, λόγω της κρίσης της 
νόσου COVID-19, είναι εξόχως σημαντικό 
για την προστασία των πολιτών της ΕΕ το 
επίπεδο ασφάλειας όλων των προϊόντων 
που χρειάζονται για την αντιμετώπιση της 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης να είναι το 
υψηλότερο δυνατό, ιδίως όσον αφορά τον 
ιατρικό και προστατευτικό εξοπλισμό και 
ιδιαίτερα των προϊόντων από χώρες εκτός 
της ΕΕ· καλεί, επομένως, την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις 
συντονισμένες ενέργειές τους στο πλαίσιο 
της ασφάλειας των προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 42
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Alex Agius 
Saliba, Clara Aguilera, Brando Benifei, Marc Angel, Biljana Borzan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. επισημαίνει ότι η αρχή της 
προφύλαξης θα πρέπει να αποτελεί 
ακρογωνιαίο λίθο κατά την αναθεώρηση 
της ΟΓΑΠ·

Or. en

Τροπολογία 43
Beata Mazurek, Adam Bielan, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. εφιστά την προσοχή στις 
υφιστάμενες ασυμμετρίες στην πρόσβαση 
των πολιτών σε πληροφορίες σχετικά με 
τις διαδικασίες με τις οποίες λαμβάνουν 
τις αποφάσεις τους τα εξελιγμένα 
συστήματα αλγορίθμων και τεχνητής 
νοημοσύνης· τονίζει ότι η ΤΝ, όπως και 
οι υπόλοιπες τεχνολογίες αιχμής, 
προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες παρά 
απειλές·

Or. pl

Τροπολογία 44
Christel Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επικροτεί τον κανονισμό (ΕΕ) 
2019/1020 για την εποπτεία της αγοράς 
αλλά επισημαίνει ότι, με εξαίρεση τους 
τελωνειακούς ελέγχους, αυτός ισχύει μόνο 
για προϊόντα που υπόκεινται στην 
ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης, ενώ 

2. επικροτεί τον κανονισμό (ΕΕ) 
2019/1020 για την εποπτεία της αγοράς 
αλλά επισημαίνει ότι, με εξαίρεση τους 
τελωνειακούς ελέγχους, αυτός ισχύει μόνο 
για προϊόντα που υπόκεινται στην 
ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης, ενώ 
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περίπου το ένα τρίτο του συνόλου των 
προϊόντων που κυκλοφορούν στην ΕΕ 
είναι μη εναρμονισμένα· καλεί μετ’ 
επιτάσεως την Επιτροπή να 
επικαιροποιήσει τους κανόνες εποπτείας 
της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των 
κανόνων για τα μη εναρμονισμένα 
προϊόντα, και να τους προσαρμόσει ώστε 
να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της 
ψηφιακής εποχής·

περίπου το ένα τρίτο του συνόλου των 
προϊόντων που κυκλοφορούν στην ΕΕ 
είναι μη εναρμονισμένα· καλεί μετ’ 
επιτάσεως την Επιτροπή να 
επικαιροποιήσει τους κανόνες εποπτείας 
της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των 
κανόνων για τα μη εναρμονισμένα 
προϊόντα, και να τους προσαρμόσει ώστε 
να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της 
ψηφιακής εποχής προκειμένου να 
εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι 
ανταγωνισμού και να ενισχυθεί η 
ασφάλεια των προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 45
Vlad-Marius Botoş, Karen Melchior, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja 
Hahn, Jordi Cañas, Liesje Schreinemacher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επικροτεί τον κανονισμό (ΕΕ) 
2019/1020 για την εποπτεία της αγοράς 
αλλά επισημαίνει ότι, με εξαίρεση τους 
τελωνειακούς ελέγχους, αυτός ισχύει μόνο 
για προϊόντα που υπόκεινται στην 
ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης, ενώ 
περίπου το ένα τρίτο του συνόλου των 
προϊόντων που κυκλοφορούν στην ΕΕ 
είναι μη εναρμονισμένα· καλεί μετ’ 
επιτάσεως την Επιτροπή να 
επικαιροποιήσει τους κανόνες εποπτείας 
της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των 
κανόνων για τα μη εναρμονισμένα 
προϊόντα, και να τους προσαρμόσει ώστε 
να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της 
ψηφιακής εποχής·

2. επικροτεί τον κανονισμό (ΕΕ) 
2019/1020 για την εποπτεία της αγοράς 
αλλά επισημαίνει ότι, με εξαίρεση τους 
τελωνειακούς ελέγχους, αυτός ισχύει μόνο 
για προϊόντα που υπόκεινται στην 
ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης, ενώ 
περίπου το ένα τρίτο του συνόλου των 
προϊόντων που κυκλοφορούν στην ΕΕ 
είναι μη εναρμονισμένα· καλεί μετ’ 
επιτάσεως την Επιτροπή να 
επικαιροποιήσει και να θεσπίσει 
ευθυγραμμισμένους κανόνες εποπτείας της 
αγοράς για τα προϊόντα που αγοράζονται 
απογραμμικά και επιγραμμικά, τόσο για 
τα εναρμονισμένα όσο και για τα μη 
εναρμονισμένα προϊόντα, και να τους 
προσαρμόσει ώστε να ανταποκρίνονται 
στις ανάγκες της ψηφιακής εποχής·

Or. en
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Τροπολογία 46
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, David Cormand, Anna Cavazzini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επικροτεί τον κανονισμό (ΕΕ) 
2019/1020 για την εποπτεία της αγοράς 
αλλά επισημαίνει ότι, με εξαίρεση τους 
τελωνειακούς ελέγχους, αυτός ισχύει μόνο 
για προϊόντα που υπόκεινται στην 
ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης, ενώ 
περίπου το ένα τρίτο του συνόλου των 
προϊόντων που κυκλοφορούν στην ΕΕ 
είναι μη εναρμονισμένα· καλεί μετ’ 
επιτάσεως την Επιτροπή να 
επικαιροποιήσει τους κανόνες εποπτείας 
της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των 
κανόνων για τα μη εναρμονισμένα 
προϊόντα, και να τους προσαρμόσει ώστε 
να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της 
ψηφιακής εποχής·

2. επικροτεί τον κανονισμό (ΕΕ) 
2019/1020 για την εποπτεία της αγοράς 
αλλά επισημαίνει ότι, με εξαίρεση τους 
τελωνειακούς ελέγχους, αυτός ισχύει μόνο 
για προϊόντα που υπόκεινται στην 
ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης, ενώ 
περίπου το ένα τρίτο του συνόλου των 
προϊόντων που κυκλοφορούν στην ΕΕ 
είναι μη εναρμονισμένα· καλεί μετ’ 
επιτάσεως την Επιτροπή να 
επικαιροποιήσει τους κανόνες εποπτείας 
της αγοράς και να θεσπίσει ενιαίες 
απαιτήσεις εποπτείας της αγοράς τόσο 
για τα εναρμονισμένα όσο και για τα μη 
εναρμονισμένα προϊόντα και να τους 
προσαρμόσει ώστε να ανταποκρίνονται 
στις ανάγκες της ψηφιακής εποχής·

Or. en

Τροπολογία 47
Arba Kokalari, Henna Virkkunen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. επικροτεί τον κανονισμό (ΕΕ) 
2019/1020 για την εποπτεία της αγοράς 
αλλά επισημαίνει ότι, με εξαίρεση τους 
τελωνειακούς ελέγχους, αυτός ισχύει μόνο 
για προϊόντα που υπόκεινται στην 
ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης, ενώ 
περίπου το ένα τρίτο του συνόλου των 
προϊόντων που κυκλοφορούν στην ΕΕ 
είναι μη εναρμονισμένα· καλεί μετ’ 
επιτάσεως την Επιτροπή να 
επικαιροποιήσει τους κανόνες εποπτείας 

2. επικροτεί τον κανονισμό (ΕΕ) 
2019/1020 για την εποπτεία της αγοράς 
αλλά επισημαίνει ότι, με εξαίρεση τους 
τελωνειακούς ελέγχους, αυτός ισχύει μόνο 
για προϊόντα που υπόκεινται στην 
ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης, ενώ 
περίπου το ένα τρίτο του συνόλου των 
προϊόντων που κυκλοφορούν στην ΕΕ 
είναι μη εναρμονισμένα· καλεί μετ’ 
επιτάσεως την Επιτροπή να 
επικαιροποιήσει τους κανόνες εποπτείας 



AM\1205356EL.docx 27/167 PE652.340v01-00

EL

της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των 
κανόνων για τα μη εναρμονισμένα 
προϊόντα, και να τους προσαρμόσει ώστε 
να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της 
ψηφιακής εποχής·

της αγοράς, και για τα μη εναρμονισμένα 
προϊόντα, και να τους προσαρμόσει ώστε 
να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της 
ψηφιακής εποχής·

Or. en

Τροπολογία 48
Beata Mazurek, Adam Bielan, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να συνεχίζουν να βελτιώνουν το 
τμήμα της δημόσιας διοίκησης που θα 
είναι υπεύθυνο για τη ρύθμιση και την 
εφαρμογή της μελλοντικής νομοθεσίας 
για τις τεχνολογίες αιχμής· σημειώνει τον 
κίνδυνο σοβαρής ασυμμετρίας που 
προκύπτει μεταξύ της δυναμικής εξέλιξης 
επιλεγμένων προϊόντων και της 
ικανότητας αξιολόγησής τους από τη 
δημόσια διοίκηση·

Or. pl

Τροπολογία 49
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, David Cormand, Anna Cavazzini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει την ανάγκη να 
προσαρμοστούν οι κανόνες για την 
ασφάλεια των προϊόντων στον ψηφιακό 
κόσμο· ζητεί από την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που θέτουν 
οι αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως η 
τεχνητή νοημοσύνη, το διαδίκτυο των 

3. επισημαίνει την ανάγκη να 
προσαρμοστούν οι κανόνες για την 
ασφάλεια των προϊόντων στον ψηφιακό 
κόσμο για την αντιμετώπιση 
αναδυόμενων κινδύνων και απειλών για 
την ασφάλεια των καταναλωτών και για 
την προάσπιση των οικονομικών 
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πραγμάτων και η ρομποτική, κατά την 
αναθεώρηση της οδηγίας για τη γενική 
ασφάλεια των προϊόντων (ΟΓΑΠ), καθώς 
και να εντοπίσει και να καλύψει τα κενά 
της υφιστάμενης νομοθεσίας, όπως η 
οδηγία για τα μηχανήματα και η οδηγία για 
τον ραδιοεξοπλισμό, αποφεύγοντας 
παράλληλα την αλληλεπικάλυψη 
νομοθεσιών·

συμφερόντων τους, όπως η ιδιωτικότητα 
και η ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης 
της κυβερνοασφάλειας· ζητεί από την 
Επιτροπή να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις 
που θέτουν οι αναδυόμενες τεχνολογίες, 
όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το διαδίκτυο 
των πραγμάτων, η ρομποτική και η 
τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύπωσης 
κατά την αναθεώρηση της οδηγίας για τη 
γενική ασφάλεια των προϊόντων (ΟΓΑΠ), 
καθώς και να εντοπίσει και να καλύψει τα 
κενά της υφιστάμενης νομοθεσίας, όπως η 
οδηγία για τα μηχανήματα και η οδηγία για 
τον ραδιοεξοπλισμό και άλλες 
νομοθετικές πράξεις που αφορούν 
προϊόντα όπως η οδηγία για τα παιχνίδια, 
αποφεύγοντας παράλληλα την 
αλληλεπικάλυψη νομοθεσιών και 
διασφαλίζοντας μια συνεκτική 
προσέγγιση για την ασφάλεια των 
προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 50
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Andreas Schieder, Alex 
Agius Saliba, Brando Benifei, Clara Aguilera, Marc Angel, Sándor Rónai, Adriana 
Maldonado López

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει την ανάγκη να 
προσαρμοστούν οι κανόνες για την 
ασφάλεια των προϊόντων στον ψηφιακό 
κόσμο· ζητεί από την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που θέτουν 
οι αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως η 
τεχνητή νοημοσύνη, το διαδίκτυο των 
πραγμάτων και η ρομποτική, κατά την 
αναθεώρηση της οδηγίας για τη γενική 
ασφάλεια των προϊόντων (ΟΓΑΠ), καθώς 
και να εντοπίσει και να καλύψει τα κενά 
της υφιστάμενης νομοθεσίας, όπως η 
οδηγία για τα μηχανήματα και η οδηγία για 

3. επισημαίνει την ανάγκη να 
προσαρμοστούν οι κανόνες για την 
ασφάλεια των προϊόντων στον ψηφιακό 
κόσμο· ζητεί από την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και τις 
πιθανές απειλές για τους καταναλωτές 
και τα δικαιώματά τους, 
συμπεριλαμβανομένων των πιθανών 
απειλών για θεμελιώδη δικαιώματα τα 
οποία ενδέχεται να επηρεαστούν 
ιδιαίτερα και δυσμενώς από τις 
αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή 
νοημοσύνη, το διαδίκτυο των πραγμάτων 
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τον ραδιοεξοπλισμό, αποφεύγοντας 
παράλληλα την αλληλεπικάλυψη 
νομοθεσιών·

και η ρομποτική, κατά την αναθεώρηση 
της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των 
προϊόντων (ΟΓΑΠ), καθώς και να 
εντοπίσει και να καλύψει τα κενά της 
υφιστάμενης νομοθεσίας, όπως η οδηγία 
για τα μηχανήματα και η οδηγία για τον 
ραδιοεξοπλισμό, αποφεύγοντας 
παράλληλα την αλληλεπικάλυψη 
νομοθεσιών·

Or. en

Τροπολογία 51
Beata Mazurek, Adam Bielan, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει την ανάγκη να 
προσαρμοστούν οι κανόνες για την 
ασφάλεια των προϊόντων στον ψηφιακό 
κόσμο· ζητεί από την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που θέτουν 
οι αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως η 
τεχνητή νοημοσύνη, το διαδίκτυο των 
πραγμάτων και η ρομποτική, κατά την 
αναθεώρηση της οδηγίας για τη γενική 
ασφάλεια των προϊόντων (ΟΓΑΠ), καθώς 
και να εντοπίσει και να καλύψει τα κενά 
της υφιστάμενης νομοθεσίας, όπως η 
οδηγία για τα μηχανήματα και η οδηγία για 
τον ραδιοεξοπλισμό, αποφεύγοντας 
παράλληλα την αλληλεπικάλυψη 
νομοθεσιών·

3. επισημαίνει την ανάγκη να 
προσαρμοστούν οι κανόνες για την 
ασφάλεια των προϊόντων στον ψηφιακό 
κόσμο, μεταξύ άλλων όσον αφορά την 
προστασία των καταναλωτών και την 
εξάλειψη των πιθανών εμποδίων για την 
ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής· ζητεί από 
την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τις 
προκλήσεις που θέτουν οι αναδυόμενες 
τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, 
το διαδίκτυο των πραγμάτων και η 
ρομποτική, κατά την αναθεώρηση της 
οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των 
προϊόντων (ΟΓΑΠ), καθώς και να 
εντοπίσει και να καλύψει τα κενά της 
υφιστάμενης νομοθεσίας, όπως η οδηγία 
για τα μηχανήματα και η οδηγία για τον 
ραδιοεξοπλισμό, αποφεύγοντας 
παράλληλα την αλληλεπικάλυψη 
νομοθεσιών· λαμβάνει υπόψη την ανάγκη 
σύστασης μιας εξειδικευμένης ομάδας 
ειδικών που θα μπορούσε να προσφέρει 
μια καινοτόμο προσέγγιση στην 
αναθεώρηση των κανονισμών·

Or. pl
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Τροπολογία 52
Vlad-Marius Botoş, Karen Melchior, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja 
Hahn, Jordi Cañas, Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει την ανάγκη να 
προσαρμοστούν οι κανόνες για την 
ασφάλεια των προϊόντων στον ψηφιακό 
κόσμο· ζητεί από την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που θέτουν 
οι αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως η 
τεχνητή νοημοσύνη, το διαδίκτυο των 
πραγμάτων και η ρομποτική, κατά την 
αναθεώρηση της οδηγίας για τη γενική 
ασφάλεια των προϊόντων (ΟΓΑΠ), καθώς 
και να εντοπίσει και να καλύψει τα κενά 
της υφιστάμενης νομοθεσίας, όπως η 
οδηγία για τα μηχανήματα και η οδηγία για 
τον ραδιοεξοπλισμό, αποφεύγοντας 
παράλληλα την αλληλεπικάλυψη 
νομοθεσιών·

3. επισημαίνει την ανάγκη να 
προσαρμοστούν οι κανόνες για την 
ασφάλεια των προϊόντων στη νέα 
πραγματικότητα της αγοράς και στις 
επιταγές της πράσινης και ψηφιακής 
μετάβασης· ζητεί από την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που θέτουν 
οι αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως η 
τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύπωσης, η 
τεχνητή νοημοσύνη, το διαδίκτυο των 
πραγμάτων, η ρομποτική και άλλες 
τεχνολογίες κατά την αναθεώρηση της 
οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των 
προϊόντων (ΟΓΑΠ), καθώς και να 
εντοπίσει και να καλύψει τα κενά της 
υφιστάμενης νομοθεσίας, όπως η οδηγία 
για τα μηχανήματα και η οδηγία για τον 
ραδιοεξοπλισμό, αποφεύγοντας 
παράλληλα την αλληλεπικάλυψη 
νομοθεσιών·

Or. en

Τροπολογία 53
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Alex Agius 
Saliba, Clara Aguilera, Brando Benifei, Marc Angel, Sándor Rónai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει την ανάγκη να 
προσαρμοστούν οι κανόνες για την 
ασφάλεια των προϊόντων στον ψηφιακό 

3. επισημαίνει την ανάγκη να 
προσαρμοστούν οι κανόνες για την 
ασφάλεια των προϊόντων στον ψηφιακό 
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κόσμο· ζητεί από την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που θέτουν 
οι αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως η 
τεχνητή νοημοσύνη, το διαδίκτυο των 
πραγμάτων και η ρομποτική, κατά την 
αναθεώρηση της οδηγίας για τη γενική 
ασφάλεια των προϊόντων (ΟΓΑΠ), καθώς 
και να εντοπίσει και να καλύψει τα κενά 
της υφιστάμενης νομοθεσίας, όπως η 
οδηγία για τα μηχανήματα και η οδηγία για 
τον ραδιοεξοπλισμό, αποφεύγοντας 
παράλληλα την αλληλεπικάλυψη 
νομοθεσιών·

κόσμο· ζητεί από την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που θέτουν 
οι αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως η 
τεχνητή νοημοσύνη, το διαδίκτυο των 
πραγμάτων, η ρομποτική, και η τεχνολογία 
τρισδιάστατης εκτύπωσης κατά την 
αναθεώρηση της οδηγίας για τη γενική 
ασφάλεια των προϊόντων (ΟΓΑΠ), καθώς 
και να εντοπίσει και να καλύψει τα κενά 
της υφιστάμενης νομοθεσίας, όπως η 
οδηγία για τα μηχανήματα, η οδηγία για 
τον ραδιοεξοπλισμό και η οδηγία για τα 
παιχνίδια, εξασφαλίζοντας μια συνεκτική 
προσέγγιση και ένα υψηλό επίπεδο 
ασφάλειας των καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 54
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, Aldo Patriciello, Fulvio 
Martusciello, Giuseppe Milazzo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει την ανάγκη να 
προσαρμοστούν οι κανόνες για την 
ασφάλεια των προϊόντων στον ψηφιακό 
κόσμο· ζητεί από την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που θέτουν 
οι αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως η 
τεχνητή νοημοσύνη, το διαδίκτυο των 
πραγμάτων και η ρομποτική, κατά την 
αναθεώρηση της οδηγίας για τη γενική 
ασφάλεια των προϊόντων (ΟΓΑΠ), καθώς 
και να εντοπίσει και να καλύψει τα κενά 
της υφιστάμενης νομοθεσίας, όπως η 
οδηγία για τα μηχανήματα και η οδηγία για 
τον ραδιοεξοπλισμό, αποφεύγοντας 
παράλληλα την αλληλεπικάλυψη 
νομοθεσιών·

3. επισημαίνει την ανάγκη να 
προσαρμοστούν οι κανόνες για την 
ασφάλεια των προϊόντων στον ψηφιακό 
κόσμο· ζητεί από την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που θέτουν 
οι αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως η 
τεχνητή νοημοσύνη, το διαδίκτυο των 
πραγμάτων και η ρομποτική, κατά την 
αναθεώρηση της οδηγίας για τη γενική 
ασφάλεια των προϊόντων (ΟΓΑΠ), καθώς 
και να εντοπίσει και να καλύψει τα κενά 
της υφιστάμενης νομοθεσίας, όπως η 
οδηγία για τα μηχανήματα και η οδηγία για 
τον ραδιοεξοπλισμό, αποφεύγοντας 
παράλληλα την αλληλεπικάλυψη 
νομοθεσιών και διασφαλίζοντας τη 
συνέπεια και τη συνοχή μεταξύ των 
διαφορετικών πρωτοβουλιών·
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Or. en

Τροπολογία 55
Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini, Raffaele 
Stancanelli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει την ανάγκη να 
προσαρμοστούν οι κανόνες για την 
ασφάλεια των προϊόντων στον ψηφιακό 
κόσμο· ζητεί από την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που θέτουν 
οι αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως η 
τεχνητή νοημοσύνη, το διαδίκτυο των 
πραγμάτων και η ρομποτική, κατά την 
αναθεώρηση της οδηγίας για τη γενική 
ασφάλεια των προϊόντων (ΟΓΑΠ), καθώς 
και να εντοπίσει και να καλύψει τα κενά 
της υφιστάμενης νομοθεσίας, όπως η 
οδηγία για τα μηχανήματα και η οδηγία για 
τον ραδιοεξοπλισμό, αποφεύγοντας 
παράλληλα την αλληλεπικάλυψη 
νομοθεσιών·

3. επισημαίνει την ανάγκη να 
προσαρμοστούν οι κανόνες για την 
ασφάλεια των προϊόντων στον ψηφιακό 
κόσμο· ζητεί από την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που θέτουν 
οι αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως η 
τεχνητή νοημοσύνη, το διαδίκτυο των 
πραγμάτων και η ρομποτική, κατά την 
αναθεώρηση της οδηγίας για τη γενική 
ασφάλεια των προϊόντων (ΟΓΑΠ), καθώς 
και να εντοπίσει και να καλύψει τα κενά 
της υφιστάμενης νομοθεσίας, όπως η 
οδηγία για τα μηχανήματα και η οδηγία για 
τον ραδιοεξοπλισμό, αποφεύγοντας 
παράλληλα την αλληλεπικάλυψη 
νομοθεσιών και διασφαλίζοντας τη 
συνέπεια και τη συνοχή μεταξύ των 
διαφορετικών πρωτοβουλιών·

Or. en

Τροπολογία 56
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, 
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Carlo Fidanza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. επισημαίνει την ανάγκη να 
προσαρμοστούν οι κανόνες για την 
ασφάλεια των προϊόντων στον ψηφιακό 
κόσμο· ζητεί από την Επιτροπή να 

3. επισημαίνει την ανάγκη να 
προσαρμοστούν οι κανόνες για την 
ασφάλεια των προϊόντων στον ψηφιακό 
κόσμο· ζητεί από την Επιτροπή να 
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αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που θέτουν 
οι αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως η 
τεχνητή νοημοσύνη, το διαδίκτυο των 
πραγμάτων και η ρομποτική, κατά την 
αναθεώρηση της οδηγίας για τη γενική 
ασφάλεια των προϊόντων (ΟΓΑΠ), καθώς 
και να εντοπίσει και να καλύψει τα κενά 
της υφιστάμενης νομοθεσίας, όπως η 
οδηγία για τα μηχανήματα και η οδηγία για 
τον ραδιοεξοπλισμό, αποφεύγοντας 
παράλληλα την αλληλεπικάλυψη 
νομοθεσιών·

αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που θέτουν 
οι αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως η 
τεχνητή νοημοσύνη, το διαδίκτυο των 
πραγμάτων και η ρομποτική, κατά την 
αναθεώρηση της οδηγίας για τη γενική 
ασφάλεια των προϊόντων (ΟΓΑΠ), καθώς 
και να εντοπίσει και να καλύψει τα κενά 
της υφιστάμενης νομοθεσίας, όπως η 
οδηγία για τα μηχανήματα και η οδηγία για 
τον ραδιοεξοπλισμό, διασφαλίζοντας τη 
συνοχή μεταξύ των διαφορετικών 
πρωτοβουλιών και αποφεύγοντας την 
αλληλεπικάλυψη νομοθεσιών·

Or. en

Τροπολογία 57
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, David Cormand, Anna Cavazzini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. θεωρεί ότι η υγεία και η ασφάλεια 
των καταναλωτών τίθενται σε κίνδυνο 
λόγω του μεγάλου αριθμού μη ασφαλών 
προϊόντων που κυκλοφορούν ελεύθερα 
εντός της ΕΕ, διότι οι κανόνες ασφάλειας 
για τις χημικές και λοιπές τοξικές ουσίες 
στα προϊόντα είτε δεν υφίστανται είτε δεν 
εφαρμόζονται ορθά είτε πρέπει να 
αναθεωρηθούν για τη θέσπιση ενός πιο 
αυστηρού πλαισίου· καλεί συνεπώς την 
Επιτροπή να λάβει επιπρόσθετα 
κανονιστικά μέτρα για την εξάλειψη των 
τοξικών χημικών ουσιών από τα 
καταναλωτικά προϊόντα, κάτι που 
αποτελεί προϋπόθεση για μια πιο ασφαλή 
κυκλική οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 58
Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Svenja Hahn, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-
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Courtin, Liesje Schreinemacher, Jordi Cañas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή να 
επαναπροσδιορίσει την έννοια του 
«προϊόντος» στο πλαίσιο της αναθεώρησης 
της ΟΓΑΠ, ώστε να αντικατοπτρίζει την 
πολυπλοκότητα των αναδυόμενων 
τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένου του 
αυτοτελώς χρησιμοποιούμενου λογισμικού 
και του λογισμικού ή των 
επικαιροποιήσεων που συνεπάγονται 
ουσιαστική τροποποίηση του προϊόντος, με 
αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα 
πραγματικά νέο προϊόν·

4. καλεί την Επιτροπή να 
επαναπροσδιορίσει την έννοια του 
«προϊόντος» στο πλαίσιο της αναθεώρησης 
της ΟΓΑΠ, παράλληλα με μια πιθανή 
αναθεώρηση άλλων νομοθετικών 
πλαισίων όπως της οδηγίας σχετικά με 
την ευθύνη για τα προϊόντα, ώστε να 
αντικατοπτρίζει την πολυπλοκότητα των 
αναδυόμενων τεχνολογιών, 
συμπεριλαμβανομένου του αυτοτελώς 
χρησιμοποιούμενου λογισμικού και του 
λογισμικού ή των επικαιροποιήσεων που 
συνεπάγονται ουσιαστική τροποποίηση 
του προϊόντος, με αποτέλεσμα να 
δημιουργείται ένα πραγματικά νέο προϊόν· 

Or. en

Τροπολογία 59
Marco Zullo, Tiziana Beghin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή να 
επαναπροσδιορίσει την έννοια του 
«προϊόντος» στο πλαίσιο της αναθεώρησης 
της ΟΓΑΠ, ώστε να αντικατοπτρίζει την 
πολυπλοκότητα των αναδυόμενων 
τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένου του 
αυτοτελώς χρησιμοποιούμενου λογισμικού 
και του λογισμικού ή των 
επικαιροποιήσεων που συνεπάγονται 
ουσιαστική τροποποίηση του προϊόντος, με 
αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα 
πραγματικά νέο προϊόν·

4. καλεί την Επιτροπή να 
επαναπροσδιορίσει την έννοια του 
«προϊόντος», την έννοια του 
«ελαττώματος» και τα ζητήματα που 
άπτονται της ευθύνης για ζημιές και της 
αντιστροφής του βάρους της απόδειξης, 
στο πλαίσιο της αναθεώρησης της ΟΓΑΠ, 
ώστε να αντικατοπτρίζει την 
πολυπλοκότητα των αναδυόμενων 
τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένου του 
αυτοτελώς χρησιμοποιούμενου λογισμικού 
και του λογισμικού ή των 
επικαιροποιήσεων που συνεπάγονται 
ουσιαστική τροποποίηση του προϊόντος, με 
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αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα 
πραγματικά νέο προϊόν·

Or. it

Τροπολογία 60
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή να 
επαναπροσδιορίσει την έννοια του 
«προϊόντος» στο πλαίσιο της αναθεώρησης 
της ΟΓΑΠ, ώστε να αντικατοπτρίζει την 
πολυπλοκότητα των αναδυόμενων 
τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένου του 
αυτοτελώς χρησιμοποιούμενου λογισμικού 
και του λογισμικού ή των 
επικαιροποιήσεων που συνεπάγονται 
ουσιαστική τροποποίηση του προϊόντος, με 
αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα 
πραγματικά νέο προϊόν·

4. καλεί την Επιτροπή να 
επαναπροσδιορίσει την έννοια του 
«προϊόντος» στο πλαίσιο της αναθεώρησης 
της ΟΓΑΠ, ώστε να αντικατοπτρίζει την 
πολυπλοκότητα των αναδυόμενων 
τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένου του 
αυτοτελώς χρησιμοποιούμενου λογισμικού 
και του λογισμικού ή των 
επικαιροποιήσεων που συνεπάγονται 
ουσιαστική τροποποίηση του προϊόντος, με 
αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα 
πραγματικά νέο προϊόν· καλεί μετ’ 
επιτάσεως την Επιτροπή να θέσει ως 
προτεραιότητα τα δικαιώματα των 
καταναλωτών και την ασφάλεια δικαίου 
υπέρ αυτών κατά την αναθεώρηση της 
ΟΓΑΠ·

Or. en

Τροπολογία 61
Beata Mazurek, Adam Bielan, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή να 
επαναπροσδιορίσει την έννοια του 
«προϊόντος» στο πλαίσιο της αναθεώρησης 
της ΟΓΑΠ, ώστε να αντικατοπτρίζει την 

4. καλεί την Επιτροπή να 
επαναπροσδιορίσει την έννοια του 
«προϊόντος» στο πλαίσιο της αναθεώρησης 
της ΟΓΑΠ, ώστε να λαμβάνει υπόψη τον 
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πολυπλοκότητα των αναδυόμενων 
τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένου του 
αυτοτελώς χρησιμοποιούμενου λογισμικού 
και του λογισμικού ή των 
επικαιροποιήσεων που συνεπάγονται 
ουσιαστική τροποποίηση του προϊόντος, με 
αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα 
πραγματικά νέο προϊόν·

αμελητέο υλικό χαρακτήρα των 
προϊόντων, προκειμένου να 
αντικατοπτρίζει την πολυπλοκότητα των 
αναδυόμενων τεχνολογιών, 
συμπεριλαμβανομένου του αυτοτελώς 
χρησιμοποιούμενου λογισμικού και του 
λογισμικού ή των επικαιροποιήσεων που 
συνεπάγονται ουσιαστική τροποποίηση 
του προϊόντος, με αποτέλεσμα να 
δημιουργείται ένα πραγματικά νέο προϊόν·

Or. pl

Τροπολογία 62
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή να 
επαναπροσδιορίσει την έννοια του 
«προϊόντος» στο πλαίσιο της αναθεώρησης 
της ΟΓΑΠ, ώστε να αντικατοπτρίζει την 
πολυπλοκότητα των αναδυόμενων 
τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένου του 
αυτοτελώς χρησιμοποιούμενου λογισμικού 
και του λογισμικού ή των 
επικαιροποιήσεων που συνεπάγονται 
ουσιαστική τροποποίηση του προϊόντος, 
με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα 
πραγματικά νέο προϊόν·

4. καλεί την Επιτροπή να 
επαναπροσδιορίσει την έννοια του 
«προϊόντος» στο πλαίσιο της αναθεώρησης 
της ΟΓΑΠ, ώστε να αντικατοπτρίζει την 
πολυπλοκότητα των αναδυόμενων 
τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένου του 
αυτοτελώς χρησιμοποιούμενου λογισμικού 
και του λογισμικού ή των 
επικαιροποιήσεων που συνεπάγονται 
ουσιαστική τροποποίηση του λογισμικού ή 
της χρήσης της συσκευής επάνω στην 
οποία το εν λόγω λογισμικό λειτουργεί, με 
αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα 
πραγματικά νέο προϊόν·

Or. fr

Τροπολογία 63
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Alex Agius 
Saliba, Clara Aguilera, Brando Benifei, Marc Angel, Sándor Rónai, Biljana Borzan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή να 
επαναπροσδιορίσει την έννοια του 
«προϊόντος» στο πλαίσιο της αναθεώρησης 
της ΟΓΑΠ, ώστε να αντικατοπτρίζει την 
πολυπλοκότητα των αναδυόμενων 
τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένου του 
αυτοτελώς χρησιμοποιούμενου λογισμικού 
και του λογισμικού ή των 
επικαιροποιήσεων που συνεπάγονται 
ουσιαστική τροποποίηση του προϊόντος, με 
αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα 
πραγματικά νέο προϊόν·

4. καλεί την Επιτροπή να 
επαναπροσδιορίσει την έννοια του 
«προϊόντος» στο πλαίσιο της αναθεώρησης 
της ΟΓΑΠ, ώστε να αντικατοπτρίζει την 
πολυπλοκότητα των αναδυόμενων 
τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένων 
προϊόντων που έχουν ενσωματωμένες 
τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη, 
το διαδίκτυο των πραγμάτων και η 
ρομποτική, του αυτοτελώς 
χρησιμοποιούμενου λογισμικού και του 
λογισμικού ή των επικαιροποιήσεων που 
συνεπάγονται ουσιαστική τροποποίηση 
του προϊόντος, με αποτέλεσμα να 
δημιουργείται ένα πραγματικά νέο προϊόν·

Or. en

Τροπολογία 64
Adriana Maldonado López

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καλεί την Επιτροπή να 
επαναπροσδιορίσει την έννοια του 
«προϊόντος» στο πλαίσιο της αναθεώρησης 
της ΟΓΑΠ, ώστε να αντικατοπτρίζει την 
πολυπλοκότητα των αναδυόμενων 
τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένου του 
αυτοτελώς χρησιμοποιούμενου λογισμικού 
και του λογισμικού ή των 
επικαιροποιήσεων που συνεπάγονται 
ουσιαστική τροποποίηση του προϊόντος, με 
αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα 
πραγματικά νέο προϊόν·

4. καλεί την Επιτροπή να 
επαναπροσδιορίσει την έννοια του 
«προϊόντος» στο πλαίσιο της αναθεώρησης 
της ΟΓΑΠ και της οδηγίας σχετικά με 
την ευθύνη για τα προϊόντα, ώστε να 
αντικατοπτρίζει την πολυπλοκότητα των 
αναδυόμενων τεχνολογιών, 
συμπεριλαμβανομένου του αυτοτελώς 
χρησιμοποιούμενου λογισμικού και του 
λογισμικού ή των επικαιροποιήσεων που 
συνεπάγονται ουσιαστική τροποποίηση 
του προϊόντος, με αποτέλεσμα να 
δημιουργείται ένα πραγματικά νέο προϊόν·

Or. en
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Τροπολογία 65
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. καλεί την Επιτροπή να 
επαναπροσδιορίσει τον όρο «ασφαλές 
προϊόν» στο πλαίσιο της αναθεώρησης 
της ΟΓΑΠ, προκειμένου να μπορεί να 
εφαρμοστεί και σε προϊόντα που 
χρησιμοποιούν λογισμικό ή αναδυόμενες 
τεχνολογίες με μη ασφαλή τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 66
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, David Cormand, Anna Cavazzini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. είναι πεπεισμένο ότι η τεχνητή 
νοημοσύνη που είναι ενσωματωμένη σε 
προϊόντα μπορεί να τροποποιήσει τη φύση 
των προϊόντων και να επηρεάσει την 
ασφάλειά τους μετά τη διάθεσή τους στην 
αγορά, ιδίως ως αποτέλεσμα των 
επικαιροποιήσεων ή στην περίπτωση της 
τεχνολογίας αυτοδιδασκαλίας· παροτρύνει 
την Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσον η 
προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία η 
χρονική στιγμή της «διάθεσης στην 
αγορά» είναι η αποφασιστική χρονική 
στιγμή κατά την οποία ο οικονομικός 
φορέας πρέπει να εγγυάται την ασφάλεια 
του προϊόντος, εξακολουθεί να εξυπηρετεί 
τον επιδιωκόμενο σκοπό·

5. είναι πεπεισμένο ότι η τεχνητή 
νοημοσύνη που είναι ενσωματωμένη σε 
προϊόντα μπορεί να τροποποιήσει τον 
σκοπό των προϊόντων καθ’ όλη τη 
διάρκεια της ζωής τους και να επηρεάσει 
την ασφάλειά τους μετά τη διάθεσή τους 
στην αγορά, ιδίως ως αποτέλεσμα των 
επικαιροποιήσεων ή στην περίπτωση της 
τεχνολογίας αυτοδιδασκαλίας· παροτρύνει 
την Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσον η 
προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία η 
χρονική στιγμή της «διάθεσης στην 
αγορά» είναι η αποφασιστική χρονική 
στιγμή κατά την οποία ο οικονομικός 
φορέας πρέπει να εγγυάται την ασφάλεια 
του προϊόντος, εξακολουθεί να εξυπηρετεί 
τον επιδιωκόμενο σκοπό, ενώ παράλληλα 
η συνεχής συμμόρφωση καθ’ όλη τη 
διάρκεια ζωής του προϊόντος θα πρέπει 
να βρίσκεται στο επίκεντρο των 
απαιτήσεων ασφάλειας για τα ψηφιακά 
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προϊόντα·

Or. en

Τροπολογία 67
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Alex Agius 
Saliba, Clara Aguilera, Brando Benifei, Marc Angel, Sándor Rónai, Biljana Borzan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. είναι πεπεισμένο ότι η τεχνητή 
νοημοσύνη που είναι ενσωματωμένη σε 
προϊόντα μπορεί να τροποποιήσει τη φύση 
των προϊόντων και να επηρεάσει την 
ασφάλειά τους μετά τη διάθεσή τους στην 
αγορά, ιδίως ως αποτέλεσμα των 
επικαιροποιήσεων ή στην περίπτωση της 
τεχνολογίας αυτοδιδασκαλίας· παροτρύνει 
την Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσον η 
προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία η 
χρονική στιγμή της «διάθεσης στην 
αγορά» είναι η αποφασιστική χρονική 
στιγμή κατά την οποία ο οικονομικός 
φορέας πρέπει να εγγυάται την ασφάλεια 
του προϊόντος, εξακολουθεί να εξυπηρετεί 
τον επιδιωκόμενο σκοπό·

5. είναι πεπεισμένο ότι η τεχνητή 
νοημοσύνη που είναι ενσωματωμένη σε 
προϊόντα μπορεί να τροποποιήσει τη φύση 
των προϊόντων και να επηρεάσει την 
ασφάλειά τους μετά τη διάθεσή τους στην 
αγορά, ιδίως ως αποτέλεσμα των 
επικαιροποιήσεων λογισμικού ή στην 
περίπτωση της τεχνολογίας 
αυτοδιδασκαλίας· παροτρύνει την 
Επιτροπή να εξετάσει κατά πόσον η 
προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία η 
χρονική στιγμή της «διάθεσης στην 
αγορά» είναι η αποφασιστική χρονική 
στιγμή κατά την οποία ο οικονομικός 
φορέας πρέπει να εγγυάται την ασφάλεια 
του προϊόντος, εξακολουθεί να εξυπηρετεί 
τον επιδιωκόμενο σκοπό, ενώ παράλληλα 
σημειώνει ότι η συνεχής συμμόρφωση, 
ακόμα και μετά την εγκατάσταση 
ενημερώσεων λογισμικού, θα μπορούσε 
να εξυπηρετεί καλύτερα τον 
επιδιωκόμενο σκοπό στην ψηφιακή 
εποχή·

Or. en

Τροπολογία 68
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. προτείνει να μπορεί να επιλύεται 
το θέμα της αλλαγής της περιόδου 
πιστοποίησης των εξελισσόμενων 
προϊόντων, προβλέποντας δυνατότητα 
ελέγχου συμμόρφωσης που να ισχύει για 
την πιστοποίηση και την εγγύηση μαζί, οι 
οποίες να ανανεώνονται σε εύθετο χρόνο 
κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του 
προϊόντος· υποστηρίζει ότι το 
χρονοδιάγραμμα αυτών των τακτικών 
ελέγχων πρέπει να κοινοποιείται δεόντως 
στον καταναλωτή με την αγορά του 
προϊόντος, διαμέσου, για παράδειγμα, 
ενός έντυπου προς υπογραφή, με την 
επιφύλαξη της νομικής ευθύνης που 
ισχύει σε περίπτωση άρνησης του 
υπογράφοντος· υπογραμμίζει ότι οι εν 
λόγω έλεγχοι πρέπει να επιτρέπουν να 
εξετάζεται η εξέλιξη του εξελισσόμενου 
συστήματος και η διατήρηση της 
ασφάλειάς του μέσα στον χρόνο· εκτιμά 
ότι θα πρέπει να αποτυπώνεται στο 
κείμενο της Επιτροπής το ζήτημα των 
προτύπων πιστοποίησης· ζητεί να 
επαφίεται στα κράτη μέλη η απόφαση αν 
θα εμπιστευτούν για αυτούς τους 
ελέγχους τον κατασκευαστή, την εθνική 
ρυθμιστική αρχή, τρίτους φορείς 
πιστοποίησης ή περισσότερους από τους 
παραπάνω μαζί· καθώς επίσης και το να 
γνωρίζουν ποιες συνέπειες θα επιφέρει 
τυχόν απουσία ελέγχου·

Or. fr

Τροπολογία 69
Beata Mazurek, Adam Bielan, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. συμφωνεί ότι, όπως τονίζεται στις 6. συμφωνεί ότι, όπως τονίζεται στις 
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κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας για 
αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη που 
δημοσίευσε η ομάδα εμπειρογνωμόνων 
υψηλού επιπέδου, τα συστήματα τεχνητής 
νοημοσύνης, για να είναι αξιόπιστα, θα 
πρέπει να είναι και ασφαλή· είναι 
πεπεισμένο ότι χρειάζεται να υιοθετηθεί 
μια προσέγγιση της τεχνητής νοημοσύνης 
σε επίπεδο ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου 
ενός κοινού ορισμού, ώστε να αποφευχθεί 
ο κατακερματισμός της εσωτερικής 
αγοράς, ο οποίος θα κλόνιζε την 
εμπιστοσύνη των πολιτών και των 
επιχειρήσεων, θα προκαλούσε ανασφάλεια 
δικαίου και θα υπονόμευε την 
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της ΕΕ·

κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας για 
αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη που 
δημοσίευσε η ομάδα εμπειρογνωμόνων 
υψηλού επιπέδου, τα συστήματα τεχνητής 
νοημοσύνης, για να είναι αξιόπιστα, θα 
πρέπει να είναι και ασφαλή· εκφράζει 
παράλληλα τη δυσαρέσκειά του για την 
απόφαση της Επιτροπής να 
χρησιμοποιήσει επιλεκτικά τις 
προτεινόμενες συστάσεις στις 
στρατηγικές της· είναι πεπεισμένο ότι μια 
προσέγγιση της τεχνητής νοημοσύνης σε 
επίπεδο ΕΕ είναι καίριας σημασίας για 
την ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας 
στην ΕΕ· τονίζει ότι είναι απαραίτητος 
ένας κοινός ορισμός των κανόνων 
προκειμένου να αποφευχθεί ο περαιτέρω 
κατακερματισμός της εσωτερικής αγοράς, 
ο οποίος θα κλόνιζε την εμπιστοσύνη των 
πολιτών και των επιχειρήσεων, θα 
προκαλούσε ανασφάλεια δικαίου, θα 
υπονόμευε την ανταγωνιστικότητα της 
οικονομίας της ΕΕ και τελικά θα 
καταργούσε τις συνθήκες που 
συμβάλλουν στη σύσταση και την 
ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων και 
επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν την ΤΝ 
και διεξάγουν σχετική έρευνα·

Or. pl

Τροπολογία 70
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Marc Angel, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Sylvie Guillaume, Clara Aguilera, Sándor 
Rónai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. συμφωνεί ότι, όπως τονίζεται στις 
κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας για 
αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη που 
δημοσίευσε η ομάδα εμπειρογνωμόνων 
υψηλού επιπέδου, τα συστήματα τεχνητής 
νοημοσύνης, για να είναι αξιόπιστα, θα 

6. συμφωνεί ότι, όπως τονίζεται στις 
κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας για 
αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη που 
δημοσίευσε η ομάδα εμπειρογνωμόνων 
υψηλού επιπέδου, τα συστήματα τεχνητής 
νοημοσύνης, για να είναι αξιόπιστα, θα 
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πρέπει να είναι και ασφαλή· είναι 
πεπεισμένο ότι χρειάζεται να υιοθετηθεί 
μια προσέγγιση της τεχνητής νοημοσύνης 
σε επίπεδο ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου 
ενός κοινού ορισμού, ώστε να αποφευχθεί 
ο κατακερματισμός της εσωτερικής 
αγοράς, ο οποίος θα κλόνιζε την 
εμπιστοσύνη των πολιτών και των 
επιχειρήσεων, θα προκαλούσε ανασφάλεια 
δικαίου και θα υπονόμευε την 
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της ΕΕ·

πρέπει να είναι και ασφαλή· προς 
υποστήριξη αυτής της αξιοπιστίας, είναι 
απαραίτητη η έκδοση τυποποιημένων 
πιστοποιητικών που θα αντανακλούν μια 
διαδικασία εξωτερικού ελέγχου και θα 
ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά 
με την ασφάλεια της τεχνητής 
νοημοσύνης και των προϊόντων στα 
οποία είναι ενσωματωμένη· είναι 
πεπεισμένο ότι χρειάζεται να υιοθετηθεί 
μια προσέγγιση της τεχνητής νοημοσύνης 
σε επίπεδο ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου 
ενός κοινού ορισμού, ώστε να αποφευχθεί 
ο κατακερματισμός της εσωτερικής 
αγοράς, ο οποίος θα κλόνιζε την 
εμπιστοσύνη των πολιτών και των 
επιχειρήσεων, θα προκαλούσε ανασφάλεια 
δικαίου και θα υπονόμευε την 
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 71
Vlad-Marius Botoş, Karen Melchior, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Dita 
Charanzová, Liesje Schreinemacher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. συμφωνεί ότι, όπως τονίζεται στις 
κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας για 
αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη που 
δημοσίευσε η ομάδα εμπειρογνωμόνων 
υψηλού επιπέδου, τα συστήματα τεχνητής 
νοημοσύνης, για να είναι αξιόπιστα, θα 
πρέπει να είναι και ασφαλή· είναι 
πεπεισμένο ότι χρειάζεται να υιοθετηθεί 
μια προσέγγιση της τεχνητής νοημοσύνης 
σε επίπεδο ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου 
ενός κοινού ορισμού, ώστε να αποφευχθεί 
ο κατακερματισμός της εσωτερικής 
αγοράς, ο οποίος θα κλόνιζε την 
εμπιστοσύνη των πολιτών και των 
επιχειρήσεων, θα προκαλούσε ανασφάλεια 
δικαίου και θα υπονόμευε την 

6. συμφωνεί ότι, όπως τονίζεται στις 
κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας για 
αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη που 
δημοσίευσε η ομάδα εμπειρογνωμόνων 
υψηλού επιπέδου, τα συστήματα τεχνητής 
νοημοσύνης, για να είναι αξιόπιστα, θα 
πρέπει να είναι και ασφαλή· είναι 
πεπεισμένο ότι ένα ευρωπαϊκό 
λειτουργικό πλαίσιο είναι καίριας 
σημασίας για να αποφευχθεί ο 
κατακερματισμός της ενιαίας αγοράς, που 
οφείλεται στις διαφορετικές εθνικές 
νομοθεσίες. Συνεπώς, η ΕΕ πρέπει να 
δράσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά 
ένα πλαίσιο επενδύσεων, υποδομών 
δεδομένων, έρευνας και κοινών 
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ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της ΕΕ· δεοντολογικών κανόνων που θα ενίσχυε 
την εμπιστοσύνη των πολιτών και των 
επιχειρήσεων, θα προκαλούσε ασφάλεια 
δικαίου και θα ενίσχυε την 
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 72
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, David Cormand, Anna Cavazzini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. συμφωνεί ότι, όπως τονίζεται στις 
κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας για 
αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη που 
δημοσίευσε η ομάδα εμπειρογνωμόνων 
υψηλού επιπέδου, τα συστήματα τεχνητής 
νοημοσύνης, για να είναι αξιόπιστα, θα 
πρέπει να είναι και ασφαλή· είναι 
πεπεισμένο ότι χρειάζεται να υιοθετηθεί 
μια προσέγγιση της τεχνητής νοημοσύνης 
σε επίπεδο ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου 
ενός κοινού ορισμού, ώστε να αποφευχθεί 
ο κατακερματισμός της εσωτερικής 
αγοράς, ο οποίος θα κλόνιζε την 
εμπιστοσύνη των πολιτών και των 
επιχειρήσεων, θα προκαλούσε ανασφάλεια 
δικαίου και θα υπονόμευε την 
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της ΕΕ·

6. συμφωνεί ότι, όπως τονίζεται στις 
κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας για 
αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη που 
δημοσίευσε η ομάδα εμπειρογνωμόνων 
υψηλού επιπέδου, τα συστήματα τεχνητής 
νοημοσύνης, για να είναι αξιόπιστα, θα 
πρέπει να είναι και ασφαλή· είναι 
πεπεισμένο ότι χρειάζεται να υιοθετηθεί 
μια προσέγγιση της τεχνητής νοημοσύνης 
σε επίπεδο ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου 
ενός κοινού ορισμού, αλλά και να 
θεσπιστούν απαιτήσεις για την ποιότητα, 
τη διαφάνεια και την καταπολέμηση των 
μεροληψιών, ιδίως στα 
χρησιμοποιούμενα σύνολα δεδομένα, 
ώστε να αποφευχθεί ο κατακερματισμός 
της εσωτερικής αγοράς, ο οποίος θα 
κλόνιζε την εμπιστοσύνη των πολιτών και 
των επιχειρήσεων, θα προκαλούσε 
ανασφάλεια δικαίου και θα υπονόμευε την 
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 73
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. συμφωνεί ότι, όπως τονίζεται στις 
κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας για 
αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη που 
δημοσίευσε η ομάδα εμπειρογνωμόνων 
υψηλού επιπέδου, τα συστήματα τεχνητής 
νοημοσύνης, για να είναι αξιόπιστα, θα 
πρέπει να είναι και ασφαλή· είναι 
πεπεισμένο ότι χρειάζεται να υιοθετηθεί 
μια προσέγγιση της τεχνητής νοημοσύνης 
σε επίπεδο ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου 
ενός κοινού ορισμού, ώστε να αποφευχθεί 
ο κατακερματισμός της εσωτερικής 
αγοράς, ο οποίος θα κλόνιζε την 
εμπιστοσύνη των πολιτών και των 
επιχειρήσεων, θα προκαλούσε ανασφάλεια 
δικαίου και θα υπονόμευε την 
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της 
ΕΕ·

6. συμφωνεί ότι, όπως τονίζεται στις 
κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας για 
αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη που 
δημοσίευσε η ομάδα εμπειρογνωμόνων 
υψηλού επιπέδου, τα συστήματα τεχνητής 
νοημοσύνης, για να είναι αξιόπιστα, θα 
πρέπει να είναι και ασφαλή· είναι 
πεπεισμένο ότι χρειάζεται να υιοθετηθεί 
μια προσέγγιση της τεχνητής νοημοσύνης 
σε επίπεδο ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου 
ενός κοινού ορισμού, ώστε να αποφευχθεί 
ο κατακερματισμός της εσωτερικής 
αγοράς, ο οποίος θα κλόνιζε την 
προστασία των καταναλωτών και την 
εμπιστοσύνη των πολιτών και των 
επιχειρήσεων και θα προκαλούσε 
ανασφάλεια δικαίου·

Or. en

Τροπολογία 74
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. τονίζει τη σημασία της 
βιωσιμότητας των προϊόντων για την 
ενίσχυση της ασφάλειάς τους για 
ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους. 
επικροτεί, προς αυτή την κατεύθυνση, το 
σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία 
και την πρόθεση της Επιτροπής να λάβει 
συγκεκριμένα μέτρα που θα 
αντιμετωπίζουν την ανάγκη ενίσχυσης 
της ανθεκτικότητας και της δυνατότητας 
επαναχρησιμοποίησης, αναβάθμισης και 
επιδιόρθωσης των προϊόντων, καθώς και 
την ανάγκη αντιμετώπισης της πρόωρης 
απαρχαίωσής τους· τονίζει επίσης τη 
σημασία παροχής στους καταναλωτές 
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αξιόπιστων πληροφοριών για τα προϊόντα 
στα σημεία πώλησης, μεταξύ άλλων 
σχετικά με τη διάρκεια ζωής τους και την 
περιβαλλοντική απόδοσή τους.

Or. en

Τροπολογία 75
Beata Mazurek, Adam Bielan, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. επικροτεί την ανακοίνωση 
(COM(2019)168) λαμβάνοντας υπόψη τις 
επτά βασικές απαιτήσεις που ορίζονται 
στις κατευθυντήριες οδηγίες της ομάδας 
εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου· 
θεωρεί ότι η αξιοποίηση αυτής της βάσης 
για το κανονιστικό έργο και τη 
διαμόρφωση νέων δεοντολογικών 
συνηθειών στον τομέα της ΤΝ θα 
συνεπάγεται οφέλη σε ευρωπαϊκό και 
παγκόσμιο επίπεδο, δεδομένης της 
συνεκτίμησης των εν λόγω απαιτήσεων 
από τον ΟΟΣΑ· 

Or. pl

Τροπολογία 76
Vlad-Marius Botoş, Karen Melchior, Dita Charanzová, Svenja Hahn, Jordi Cañas, 
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Liesje Schreinemacher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. τονίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει 
να εξετάσει τα υφιστάμενα πρότυπα 
τεχνητής νοημοσύνης και να διαβουλευτεί 
με τις επιχειρήσεις και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη προκειμένου να 
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κατανοήσει ποια νέα πρότυπα 
απαιτούνται, ενώ παράλληλα θα πρέπει 
να διεξάγει μια περιοδική αξιολόγηση του 
ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου που 
σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη, 
ώστε να διασφαλίζονται η ασφάλεια των 
προϊόντων και η προστασία των 
καταναλωτών και των δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 77
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Alex Agius 
Saliba, Clara Aguilera, Brando Benifei, Marc Angel, Sándor Rónai, Biljana Borzan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. θεωρεί ότι τα συστήματα 
τεχνητής νοημοσύνης, είτε είναι αυτοτελή 
είτε είναι ενσωματωμένα στο προϊόν, θα 
πρέπει να χρησιμοποιούν αμερόληπτα 
σύνολα δεδομένων υψηλής ποιότητας, 
καθώς και επεξηγήσιμους, αμερόληπτους, 
διαφανείς και ελεγχόμενους αλγορίθμους, 
προκειμένου να είναι αξιόπιστα και να 
προάγουν την προστασία του 
καταναλωτή·

Or. en

Τροπολογία 78
Vlad-Marius Botoş, Karen Melchior

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6β. τονίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει 
να βρει τρόπους αξιοποίησης της 
τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης και της 
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τεχνολογίας αλυσίδας συστοιχιών 
(blockchain) προς όφελος της ασφάλειας 
των προϊόντων μέσω, λόγου χάρη, της 
δημιουργίας πολύπλοκων 
διαλειτουργικών βάσεων δεδομένων 
σχετικά με την πραγματική σωματική και 
ψυχολογική βλάβη που υφίσταται ο 
καταναλωτής από μη ασφαλή προϊόντα, 
ευαισθητοποιώντας τόσο τους 
καταναλωτές όσο και τους παραγωγούς, 
με αποτέλεσμα τη βελτίωση των 
προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 79
Beata Mazurek, Adam Bielan, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6β. καλεί την Επιτροπή, κατά τον 
σχεδιασμό της νομοθεσίας για την ΤΝ, να 
εξετάσει την προσέγγιση των επενδύσεων, 
και να περιορίσει την εφαρμογή της 
κανονιστικής προσέγγισης μόνο σε 
εκείνες τις περιοχές όπου είναι 
απαραίτητη η παρέμβαση για τη μείωση 
των κοινωνικών επιπτώσεων, την 
προαγωγή της ασφάλειας δικαίου και τη 
διασφάλιση της εναρμόνισης των 
κανόνων εντός της ΕΕ· 

Or. pl

Τροπολογία 80
Beata Mazurek, Adam Bielan, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6γ. θεωρεί ότι η εναρμόνιση των 
κανόνων ασφαλείας για προϊόντα που 
βασίζονται σε τεχνολογίες αιχμής όχι 
μόνο θα τονώσει την επιχειρηματικότητα, 
αλλά αποτελεί και έναν πιο 
αποτελεσματικό και δίκαιο τρόπο 
προστασίας των καταναλωτών σε όλη 
την ενιαία αγορά· 

Or. pl

Τροπολογία 81
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Alex Agius 
Saliba, Clara Aguilera, Brando Benifei, Marc Angel, Biljana Borzan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
αναπτύξει μέτρα, όπως για παράδειγμα 
συστήματα αξιολόγησης βάσει κινδύνου 
και μηχανισμούς αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, όπου αυτά δεν υφίστανται 
ακόμη, προκειμένου να διασφαλίζονται η 
ασφάλεια και η προστασία των προϊόντων 
με ενσωματωμένες αναδυόμενες 
τεχνολογίες και να παρέχεται στήριξη σε 
ΜΜΕ για τον μετριασμό της επιβάρυνσης 
που μπορεί να προκαλέσουν τα μέτρα 
αυτά·

7. τονίζει ότι ένα εναρμονισμένο και 
αναλογικό πλαίσιο αξιολόγησης βάσει 
κινδύνου θα είναι αποτελεσματικό όχι 
μόνο από άποψη διοικητικής 
επιβάρυνσης, αλλά και από άποψη 
ενίσχυσης της ασφάλειας των 
καταναλωτών· ενθαρρύνει την Επιτροπή 
να αναπτύξει μέτρα, όπως για παράδειγμα 
συστήματα αξιολόγησης βάσει κινδύνου 
και μηχανισμούς αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, όπου αυτά δεν υφίστανται 
ακόμη, προκειμένου να διασφαλίζονται η 
ασφάλεια και η προστασία των προϊόντων 
με ενσωματωμένες αναδυόμενες 
τεχνολογίες από τον σχεδιασμό ή εξ 
ορισμού· ενθαρρύνει επίσης την Επιτροπή 
να αναπτύξει συστήματα αξιολόγησης 
βάσει κινδύνου με τέτοιον τρόπο ώστε να 
εξασφαλίζεται μια συνεκτική προσέγγιση 
κατά την επιβολή της νομοθεσίας περί 
ασφάλειας των προϊόντων· τονίζει ότι τα 
κράτη μέλη πρέπει να αναπτύξουν 
εναρμονισμένες στρατηγικές διαχείρισης 
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κινδύνων για την τεχνητή νοημοσύνη στο 
πλαίσιο των εθνικών στρατηγικών τους 
για την εποπτεία της αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 82
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, David Cormand, Anna Cavazzini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
αναπτύξει μέτρα, όπως για παράδειγμα 
συστήματα αξιολόγησης βάσει κινδύνου 
και μηχανισμούς αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, όπου αυτά δεν υφίστανται 
ακόμη, προκειμένου να διασφαλίζονται η 
ασφάλεια και η προστασία των προϊόντων 
με ενσωματωμένες αναδυόμενες 
τεχνολογίες και να παρέχεται στήριξη σε 
ΜΜΕ για τον μετριασμό της επιβάρυνσης 
που μπορεί να προκαλέσουν τα μέτρα 
αυτά·

7. καλεί μετ’ επιτάσεως την 
Επιτροπή να αναπτύξει μέτρα, όπως για 
παράδειγμα συστήματα υποχρεωτικής 
αξιολόγησης και μηχανισμούς 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης, καθώς 
και διαδικασίες επαναξιολόγησης 
καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των 
προϊόντων όπου αυτά δεν υφίστανται 
ακόμη, προκειμένου να διασφαλίζονται η 
ασφάλεια και η προστασία των προϊόντων 
με ενσωματωμένες αναδυόμενες 
τεχνολογίες και να παρέχεται στήριξη σε 
ΜΜΕ για τη διασφάλιση της 
συμμόρφωσης με τους κανόνες 
ασφάλειας, καθώς και την εξασφάλιση 
επαρκούς στήριξης για τις αρχές 
εποπτείας της αγοράς για την εκτέλεση 
των καθηκόντων τους·

Or. en

Τροπολογία 83
Christel Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
αναπτύξει μέτρα, όπως για παράδειγμα 

7. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
αναπτύξει μέτρα, όπως για παράδειγμα 
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συστήματα αξιολόγησης βάσει κινδύνου 
και μηχανισμούς αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, όπου αυτά δεν υφίστανται 
ακόμη, προκειμένου να διασφαλίζονται η 
ασφάλεια και η προστασία των προϊόντων 
με ενσωματωμένες αναδυόμενες 
τεχνολογίες και να παρέχεται στήριξη σε 
ΜΜΕ για τον μετριασμό της επιβάρυνσης 
που μπορεί να προκαλέσουν τα μέτρα 
αυτά·

συστήματα υποχρεωτικής αξιολόγησης 
και μηχανισμούς αξιολόγησης, όπου αυτά 
δεν υφίστανται ακόμη, προκειμένου να 
διασφαλίζονται η ασφάλεια και η 
προστασία των προϊόντων με 
ενσωματωμένες αναδυόμενες τεχνολογίες·

Or. en

Τροπολογία 84
Adriana Maldonado López

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
αναπτύξει μέτρα, όπως για παράδειγμα 
συστήματα αξιολόγησης βάσει κινδύνου 
και μηχανισμούς αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, όπου αυτά δεν υφίστανται 
ακόμη, προκειμένου να διασφαλίζονται η 
ασφάλεια και η προστασία των προϊόντων 
με ενσωματωμένες αναδυόμενες 
τεχνολογίες και να παρέχεται στήριξη σε 
ΜΜΕ για τον μετριασμό της επιβάρυνσης 
που μπορεί να προκαλέσουν τα μέτρα 
αυτά·

7. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
αναπτύξει μέτρα, όπως για παράδειγμα 
συστήματα αξιολόγησης βάσει κινδύνου 
και μηχανισμούς αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, όπου η κατηγοριοποίηση 
των κινδύνων καθορίζεται βάσει της 
σοβαρότητας και της πιθανότητας 
πρόκλησης ζημιών, προκειμένου να 
διασφαλίζονται η ασφάλεια και η 
προστασία των προϊόντων με 
ενσωματωμένες αναδυόμενες τεχνολογίες 
και να παρέχεται στήριξη σε ΜΜΕ για τον 
μετριασμό της επιβάρυνσης που μπορεί να 
προκαλέσουν τα μέτρα αυτά·

Or. en

Τροπολογία 85
Beata Mazurek, Adam Bielan, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
αναπτύξει μέτρα, όπως για παράδειγμα 
συστήματα αξιολόγησης βάσει κινδύνου 
και μηχανισμούς αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, όπου αυτά δεν υφίστανται 
ακόμη, προκειμένου να διασφαλίζονται η 
ασφάλεια και η προστασία των προϊόντων 
με ενσωματωμένες αναδυόμενες 
τεχνολογίες και να παρέχεται στήριξη σε 
ΜΜΕ για τον μετριασμό της επιβάρυνσης 
που μπορεί να προκαλέσουν τα μέτρα 
αυτά·

7. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
αναπτύξει μέτρα από κοινού με τους 
αρμόδιους οικονομικούς φορείς και 
κοινωνικές οργανώσεις, όπως για 
παράδειγμα συστήματα αξιολόγησης βάσει 
κινδύνου και μηχανισμούς αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης, όπου αυτό απαιτείται 
λόγω του υψηλού κινδύνου της 
εφαρμογής, προκειμένου να 
διασφαλίζονται η ασφάλεια και η 
προστασία των προϊόντων με 
ενσωματωμένες αναδυόμενες τεχνολογίες 
και να παρέχεται στήριξη σε φορείς που 
προσπαθούν να επιτύχουν τη 
συμμόρφωση των προϊόντων τους με την 
επικρατούσα νομοθεσία· προειδοποιεί ότι 
μια υπερβολικά περιγραφική νομική δομή 
ενδέχεται να δημιουργήσει δυσανάλογη 
επιβάρυνση, ιδίως για τις μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις, η οποία με τη σειρά 
της μπορεί να τις οδηγήσει εκτός της 
αγοράς τεχνολογιών αιχμής· θεωρεί ότι 
θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη φροντίδα ως 
προς την εισαγωγή ενός συστήματος 
υποχρεωτικής πιστοποίησης, που θα 
μπορούσε να εμποδίσει περαιτέρω την 
καινοτομία·

Or. pl

Τροπολογία 86
Vlad-Marius Botoş, Karen Melchior, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-
Courtin, Liesje Schreinemacher, Jordi Cañas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
αναπτύξει μέτρα, όπως για παράδειγμα 
συστήματα αξιολόγησης βάσει κινδύνου 
και μηχανισμούς αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, όπου αυτά δεν υφίστανται 

7. ζητεί από την Επιτροπή να 
αξιολογήσει τη σκοπιμότητα ανάπτυξης 
μέτρων, όπως για παράδειγμα συστήματα 
αξιολόγησης βάσει κινδύνου και 
μηχανισμούς αξιολόγησης της 
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ακόμη, προκειμένου να διασφαλίζονται η 
ασφάλεια και η προστασία των προϊόντων 
με ενσωματωμένες αναδυόμενες 
τεχνολογίες και να παρέχεται στήριξη σε 
ΜΜΕ για τον μετριασμό της επιβάρυνσης 
που μπορεί να προκαλέσουν τα μέτρα 
αυτά·

συμμόρφωσης, τα οποία θα διασφαλίζουν 
την ασφάλεια και την προστασία των 
προϊόντων με ενσωματωμένες 
αναδυόμενες τεχνολογίες· υπογραμμίζει 
ότι οι ενσωματωμένες αναδυόμενες 
τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, 
εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου 
μέσω ενημερώσεων και διαδικασιών 
αυτομάθησης και ότι τα μέτρα αυτά τα 
οποία ισχύουν μόνο κατά τον χρόνο της 
κυκλοφορίας του προϊόντος στην αγορά 
μπορεί, κατά συνέπεια, να μην 
εξυπηρετούν τον σκοπό τους· 

Or. en

Τροπολογία 87
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
αναπτύξει μέτρα, όπως για παράδειγμα 
συστήματα αξιολόγησης βάσει κινδύνου 
και μηχανισμούς αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, όπου αυτά δεν υφίστανται 
ακόμη, προκειμένου να διασφαλίζονται η 
ασφάλεια και η προστασία των προϊόντων 
με ενσωματωμένες αναδυόμενες 
τεχνολογίες και να παρέχεται στήριξη σε 
ΜΜΕ για τον μετριασμό της επιβάρυνσης 
που μπορεί να προκαλέσουν τα μέτρα 
αυτά·

7. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
αναπτύξει μέτρα, όπως για παράδειγμα 
συστήματα αξιολόγησης βάσει κινδύνου 
και μηχανισμούς αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, όπου αυτά δεν υφίστανται 
ακόμη, προκειμένου να διασφαλίζονται η 
ασφάλεια και η προστασία των προϊόντων 
με ενσωματωμένες αναδυόμενες 
τεχνολογίες και να παρέχεται στήριξη σε 
ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 88
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, Aldo Patriciello, Fulvio 
Martusciello, Giuseppe Milazzo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
αναπτύξει μέτρα, όπως για παράδειγμα 
συστήματα αξιολόγησης βάσει κινδύνου 
και μηχανισμούς αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, όπου αυτά δεν υφίστανται 
ακόμη, προκειμένου να διασφαλίζονται η 
ασφάλεια και η προστασία των προϊόντων 
με ενσωματωμένες αναδυόμενες 
τεχνολογίες και να παρέχεται στήριξη σε 
ΜΜΕ για τον μετριασμό της επιβάρυνσης 
που μπορεί να προκαλέσουν τα μέτρα 
αυτά·

7. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
αναπτύξει μέτρα, όπως για παράδειγμα 
συστήματα αξιολόγησης βάσει κινδύνου 
και μηχανισμούς αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, όπου αυτά δεν υφίστανται 
ακόμη, προκειμένου να διασφαλίζονται η 
ασφάλεια και η προστασία των προϊόντων 
με ενσωματωμένες αναδυόμενες 
τεχνολογίες και να παρέχεται στήριξη σε 
πολύ μικρές επιχειρήσεις και ΜΜΕ για 
τον μετριασμό της επιβάρυνσης που 
μπορεί να προκαλέσουν τα μέτρα αυτά·

Or. en

Τροπολογία 89
Marco Zullo, Tiziana Beghin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
αναπτύξει μέτρα, όπως για παράδειγμα 
συστήματα αξιολόγησης βάσει κινδύνου 
και μηχανισμούς αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, όπου αυτά δεν υφίστανται 
ακόμη, προκειμένου να διασφαλίζονται η 
ασφάλεια και η προστασία των προϊόντων 
με ενσωματωμένες αναδυόμενες 
τεχνολογίες και να παρέχεται στήριξη σε 
ΜΜΕ για τον μετριασμό της επιβάρυνσης 
που μπορεί να προκαλέσουν τα μέτρα 
αυτά·

7. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
αναπτύξει μέτρα, όπως για παράδειγμα 
συστήματα αξιολόγησης βάσει κινδύνου 
και μηχανισμούς αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, όπου αυτά δεν υφίστανται 
ακόμη, προκειμένου να διασφαλίζονται η 
ασφάλεια και η προστασία των προϊόντων 
με ενσωματωμένες αναδυόμενες 
τεχνολογίες και να παρέχεται στήριξη σε 
πολύ μικρές επιχειρήσεις και ΜΜΕ για 
τον μετριασμό της επιβάρυνσης που 
μπορεί να προκαλέσουν τα μέτρα αυτά·

Or. it

Τροπολογία 90
Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini, Raffaele 
Stancanelli
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
αναπτύξει μέτρα, όπως για παράδειγμα 
συστήματα αξιολόγησης βάσει κινδύνου 
και μηχανισμούς αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, όπου αυτά δεν υφίστανται 
ακόμη, προκειμένου να διασφαλίζονται η 
ασφάλεια και η προστασία των προϊόντων 
με ενσωματωμένες αναδυόμενες 
τεχνολογίες και να παρέχεται στήριξη σε 
ΜΜΕ για τον μετριασμό της επιβάρυνσης 
που μπορεί να προκαλέσουν τα μέτρα 
αυτά·

7. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
αναπτύξει μέτρα, όπως για παράδειγμα 
συστήματα αξιολόγησης βάσει κινδύνου 
και μηχανισμούς αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, όπου αυτά δεν υφίστανται 
ακόμη, προκειμένου να διασφαλίζονται η 
ασφάλεια και η προστασία των προϊόντων 
με ενσωματωμένες αναδυόμενες 
τεχνολογίες και να παρέχεται στήριξη σε 
πολύ μικρές επιχειρήσεις και ΜΜΕ για 
τον μετριασμό της επιβάρυνσης που 
μπορεί να προκαλέσουν τα μέτρα αυτά·

Or. en

Τροπολογία 91
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, 
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Carlo Fidanza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
αναπτύξει μέτρα, όπως για παράδειγμα 
συστήματα αξιολόγησης βάσει κινδύνου 
και μηχανισμούς αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, όπου αυτά δεν υφίστανται 
ακόμη, προκειμένου να διασφαλίζονται η 
ασφάλεια και η προστασία των προϊόντων 
με ενσωματωμένες αναδυόμενες 
τεχνολογίες και να παρέχεται στήριξη σε 
ΜΜΕ για τον μετριασμό της επιβάρυνσης 
που μπορεί να προκαλέσουν τα μέτρα 
αυτά·

7. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
αναπτύξει μέτρα, όπως για παράδειγμα 
συστήματα αξιολόγησης βάσει κινδύνου 
και μηχανισμούς αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, όπου αυτά δεν υφίστανται 
ακόμη, προκειμένου να διασφαλίζονται η 
ασφάλεια και η προστασία των προϊόντων 
με ενσωματωμένες αναδυόμενες 
τεχνολογίες και να παρέχεται στήριξη σε 
πολύ μικρές επιχειρήσεις και ΜΜΕ για 
τον μετριασμό της επιβάρυνσης που 
μπορεί να προκαλέσουν τα μέτρα αυτά·

Or. en
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Τροπολογία 92
Beata Mazurek, Adam Bielan, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. καλεί μετ’ επιτάσεως την 
Επιτροπή να προτείνει ευρωπαϊκούς 
δείκτες αναφοράς για «κανονιστικά 
περιβάλλοντα» με βάση την εμπειρία 
μεμονωμένων κρατών μελών· σημειώνει 
ότι τα «κανονιστικά περιβάλλοντα» 
επιτρέπουν την επαλήθευση της 
συμμόρφωσης ενός προϊόντος με την 
ισχύουσα νομοθεσία με σύγχρονο τρόπο, 
και, κατά συνέπεια, ελαχιστοποιούν τον 
κίνδυνο επιβλαβών συνεπειών της 
σύγχρονης τεχνολογίας, για παράδειγμα 
εις βάρος θεμελιωδών δικαιωμάτων· 
επισημαίνει ότι η διαμόρφωση ενός 
ενιαίου περιβάλλοντος για τη δοκιμή και 
τη βελτίωση τεχνολογιών όπως η ΤΝ θα 
βοηθήσει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να 
υπερβούν το εμπόδιο του 
κατακερματισμού της ενιαίας αγοράς και 
να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τις 
δυνατότητες ανάπτυξης σε ολόκληρη την 
Ένωση·

Or. pl

Τροπολογία 93
Alex Agius Saliba

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. τονίζει ότι η έλλειψη μέτρων 
επιβολής σημαίνει πρακτικά ότι τα 
προϊόντα που εισάγονται απευθείας από 
χώρες εκτός ΕΕ και απευθύνονται στους 
καταναλωτές της Ένωσης μέσω 
επιγραμμικών πλατφορμών δεν απαιτούν 
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το ίδιο επίπεδο συμμόρφωσης με τα 
προϊόντα που αγοράζονται μέσω της 
παραδοσιακής αλυσίδας, όπου ένας 
εισαγωγέας ή διανομέας της ΕΕ αγοράζει 
τα προϊόντα από έναν προμηθευτή και τα 
πωλεί στους Ευρωπαίους καταναλωτές. 
είναι της άποψης ότι τα υπάρχοντα 
ελλείμματα στο ισχύον νομικό πλαίσιο 
πλήττουν την ανταγωνιστικότητα των 
ευρωπαϊκών εταιρειών, ιδίως των ΜΜΕ, 
καθώς και τα δικαιώματα των 
Ευρωπαίων καταναλωτών.

Or. en

Τροπολογία 94
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. υπογραμμίζει ότι οι ευρωπαϊκές 
ΜΜΕ δεν πρέπει να επηρεάζονται 
δυσμενώς από τις υποχρεώσεις και τους 
κανόνες για την ασφάλεια των προϊόντων 
που μπορεί να συνεπάγονται μια 
δυσανάλογη επιβάρυνση και καλεί την 
Επιτροπή να τις στηρίξει και να 
διερευνήσει λύσεις που θα εξασφαλίζουν 
ένα σταθερό, προβλέψιμο και κατάλληλα 
ρυθμισμένο περιβάλλον εντός του οποίου 
οι ΜΜΕ μπορούν να διεξάγουν την 
επιχειρηματική τους δραστηριότητα και 
να διατηρούν την ανταγωνιστικότητά 
τους στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά·

Or. en

Τροπολογία 95
Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Karen Melchior, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-
Courtin, Jordi Cañas, Liesje Schreinemacher
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. επισημαίνει το γεγονός ότι η 
συνδεσιμότητα των προϊόντων μπορεί να 
ενέχει νέους κινδύνους για την ασφάλεια 
και την προστασία· καλεί μετ’ επιτάσεως 
την Επιτροπή να επανεξετάσει διεξοδικά 
τους πιθανούς κινδύνους των 
συνδεδεμένων προϊόντων και να 
προσαρμόσει την εφαρμογή μοντέλων 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης για τα 
προϊόντα που ενέχουν ένα σημαντικά 
αυξημένο επίπεδο κινδύνου·

Or. en

Τροπολογία 96
Beata Mazurek, Adam Bielan, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7β. αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο 
που διαδραματίζουν οι κόμβοι ψηφιακής 
καινοτομίας τόσο επειδή λειτουργούν ως 
διαμεσολαβητές μεταξύ της ρυθμιστικής 
αρχής και της εταιρείας όσο και επειδή 
συνδράμουν τις νεοφυείς επιχειρήσεις και 
τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να 
προσαρμοστούν στη νομοθεσία για τις 
νέες τεχνολογίες, ενώ παράλληλα 
διευκολύνουν την είσοδο στην αγορά·

Or. pl

Τροπολογία 97
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, David Cormand, Anna Cavazzini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8



PE652.340v01-00 58/167 AM\1205356EL.docx

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί μετ’ επιτάσεως την 
Επιτροπή να εξετάσει, στο πλαίσιο 
αναγκαίας επαναξιολόγησης προϊόντων, 
κατά πόσον η αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης για προϊόντα χαμηλού 
κινδύνου θα μπορούσε να καταστεί πιο 
ευέλικτη, προκειμένου να μειωθεί ο 
διοικητικός φόρτος και να διευκολυνθεί η 
προσαρμογή των προϊόντων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 98
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί μετ’ επιτάσεως την 
Επιτροπή να εξετάσει, στο πλαίσιο 
αναγκαίας επαναξιολόγησης προϊόντων, 
κατά πόσον η αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης για προϊόντα χαμηλού 
κινδύνου θα μπορούσε να καταστεί πιο 
ευέλικτη, προκειμένου να μειωθεί ο 
διοικητικός φόρτος και να διευκολυνθεί η 
προσαρμογή των προϊόντων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 99
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Evelyne 
Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Alex Agius Saliba, Clara 
Aguilera, Brando Benifei, Marc Angel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί μετ’ επιτάσεως την 
Επιτροπή να εξετάσει, στο πλαίσιο 
αναγκαίας επαναξιολόγησης προϊόντων, 
κατά πόσον η αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης για προϊόντα χαμηλού 
κινδύνου θα μπορούσε να καταστεί πιο 
ευέλικτη, προκειμένου να μειωθεί ο 
διοικητικός φόρτος και να διευκολυνθεί η 
προσαρμογή των προϊόντων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 100
Vlad-Marius Botoş, Karen Melchior, Jordi Cañas, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, 
Dita Charanzová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή 
να εξετάσει, στο πλαίσιο αναγκαίας 
επαναξιολόγησης προϊόντων, κατά πόσον 
η αξιολόγηση της συμμόρφωσης για 
προϊόντα χαμηλού κινδύνου θα μπορούσε 
να καταστεί πιο ευέλικτη, προκειμένου να 
μειωθεί ο διοικητικός φόρτος και να 
διευκολυνθεί η προσαρμογή των 
προϊόντων·

8. καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή 
να λάβει υπόψη της την αρχή 
«προτεραιότητας στις μικρές 
επιχειρήσεις» κατά την αξιολόγηση της 
σκοπιμότητας των εν λόγω μέτρων· 
θεωρεί ότι τέτοια μέτρα θα πρέπει να 
λαμβάνουν δεόντως υπόψη την ανάγκη 
παροχής στήριξης στις ΜΜΕ για τη 
μείωση της επιβάρυνσης που μπορεί να 
δημιουργήσουν· καλεί μετ’ επιτάσεως την 
Επιτροπή να χρησιμοποιήσει το ισχύον 
νομικό πλαίσιο για προϊόντα χαμηλού 
κινδύνου και να επιτρέψει την εφαρμογή 
των λιγότερο αυστηρών συστημάτων 
αξιολόγησης συμμόρφωσης, προκειμένου 
να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος και να 
διευκολυνθεί η προσαρμογή των 
προϊόντων·

Or. en
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Τροπολογία 101
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, David Cormand, Anna Cavazzini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να λάβουν υπόψη την 
αυτόνομη αυτομαθησιακή συμπεριφορά 
της τεχνητής νοημοσύνης καθ’ όλη τη 
διάρκεια ζωής ενός προϊόντος· ζητεί να 
υποβάλλονται τα υψηλού κινδύνου 
προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης σε 
ανθρώπινη εποπτεία και αποτελεσματικούς 
ελέγχους, ώστε να διασφαλίζεται η 
ασφάλεια των προϊόντων·

9. ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να λάβουν υπόψη την 
αυτόνομη αυτομαθησιακή συμπεριφορά 
της τεχνητής νοημοσύνης καθ’ όλη τη 
διάρκεια ζωής ενός προϊόντος και να 
θεσπίσουν μηχανισμούς, όπως οι 
διαδικασίες επαναξιολόγησης, για να 
καταδεικνύεται η συνεχής συμμόρφωση 
με τους κανόνες ασφάλειας των 
προϊόντων υπό το πρίσμα ενδεχόμενων 
αναδυόμενων κινδύνων· ζητεί να 
υποβάλλονται τα υψηλού κινδύνου 
προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης σε 
ανθρώπινη εποπτεία και αποτελεσματικούς 
ελέγχους, ώστε να διασφαλίζεται η 
ασφάλεια των προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 102
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Sylvie Guillaume, Marc Angel, Andreas 
Schieder, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Clara Aguilera, Sándor Rónai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να λάβουν υπόψη την 
αυτόνομη αυτομαθησιακή συμπεριφορά 
της τεχνητής νοημοσύνης καθ’ όλη τη 
διάρκεια ζωής ενός προϊόντος· ζητεί να 
υποβάλλονται τα υψηλού κινδύνου 
προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης σε 
ανθρώπινη εποπτεία και αποτελεσματικούς 
ελέγχους, ώστε να διασφαλίζεται η 
ασφάλεια των προϊόντων·

9. ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να λάβουν υπόψη την 
αυτόνομη αυτομαθησιακή συμπεριφορά 
της τεχνητής νοημοσύνης καθ’ όλη τη 
διάρκεια ζωής ενός προϊόντος· ζητεί να 
υποβάλλονται τα υψηλού κινδύνου 
προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης σε 
ανθρώπινη εποπτεία και αποτελεσματικούς 
ελέγχους, ώστε να διασφαλίζεται η 
ασφάλεια των προϊόντων· τονίζει ότι τα 
ισχυρά δικαιώματα των καταναλωτών, 
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όπως το δικαίωμα στη διαφάνεια, 
προάγουν την ανάπτυξη ασφαλών και 
καινοτόμων προϊόντων τεχνητής 
νοημοσύνης·

Or. en

Τροπολογία 103
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Alex Agius 
Saliba, Clara Aguilera, Brando Benifei, Biljana Borzan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να λάβουν υπόψη την 
αυτόνομη αυτομαθησιακή συμπεριφορά 
της τεχνητής νοημοσύνης καθ’ όλη τη 
διάρκεια ζωής ενός προϊόντος· ζητεί να 
υποβάλλονται τα υψηλού κινδύνου 
προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης σε 
ανθρώπινη εποπτεία και 
αποτελεσματικούς ελέγχους, ώστε να 
διασφαλίζεται η ασφάλεια των προϊόντων·

9. ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να λάβουν υπόψη την 
αυτόνομη αυτομαθησιακή συμπεριφορά 
της τεχνητής νοημοσύνης καθ’ όλη τη 
διάρκεια ζωής ενός προϊόντος· ζητεί να 
αναπτυχθούν αποτελεσματικοί και 
περιοδικοί έλεγχοι και να υποβάλλονται τα 
υψηλού κινδύνου προϊόντα τεχνητής 
νοημοσύνης σε ανθρώπινη εποπτεία και σε 
τέτοιους ελέγχους από ανεξάρτητους 
τρίτους, ώστε να διασφαλίζονται η 
ασφάλεια των προϊόντων και η συνεχής 
συμμόρφωση με το δίκαιο της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 104
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να λάβουν υπόψη την 
αυτόνομη αυτομαθησιακή συμπεριφορά 
της τεχνητής νοημοσύνης καθ’ όλη τη 

9. ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να λάβουν υπόψη την 
αυτόνομη αυτομαθησιακή συμπεριφορά 
της τεχνητής νοημοσύνης καθ’ όλη τη 
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διάρκεια ζωής ενός προϊόντος· ζητεί να 
υποβάλλονται τα υψηλού κινδύνου 
προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης σε 
ανθρώπινη εποπτεία και 
αποτελεσματικούς ελέγχους, ώστε να 
διασφαλίζεται η ασφάλεια των προϊόντων·

διάρκεια ζωής ενός προϊόντος· ζητεί να 
υποβάλλονται τα προϊόντα τεχνητής 
νοημοσύνης σε υποχρεωτική ανθρώπινη 
εποπτεία, να κατοχυρωθεί το δικαίωμα 
του καταναλωτή να ζητά προσωπική 
επικοινωνία και να διενεργούνται 
αποτελεσματικοί έλεγχοι, ώστε να 
διασφαλίζεται η ασφάλεια των προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 105
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, Aldo Patriciello, Fulvio 
Martusciello, Giuseppe Milazzo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να λάβουν υπόψη την 
αυτόνομη αυτομαθησιακή συμπεριφορά 
της τεχνητής νοημοσύνης καθ’ όλη τη 
διάρκεια ζωής ενός προϊόντος· ζητεί να 
υποβάλλονται τα υψηλού κινδύνου 
προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης σε 
ανθρώπινη εποπτεία και αποτελεσματικούς 
ελέγχους, ώστε να διασφαλίζεται η 
ασφάλεια των προϊόντων·

9. ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να λάβουν υπόψη την 
αυτόνομη αυτομαθησιακή συμπεριφορά 
της τεχνητής νοημοσύνης καθ’ όλη τη 
διάρκεια ζωής ενός προϊόντος· ζητεί να 
υποβάλλονται τα προϊόντα τεχνητής 
νοημοσύνης σε ανθρώπινη εποπτεία και 
αποτελεσματικούς ελέγχους σε όλο το 
μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού, ώστε να 
διασφαλίζονται η αξιοπιστία και η 
ασφάλεια των προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 106
Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini, Raffaele 
Stancanelli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να λάβουν υπόψη την 

9. ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να λάβουν υπόψη την 
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αυτόνομη αυτομαθησιακή συμπεριφορά 
της τεχνητής νοημοσύνης καθ’ όλη τη 
διάρκεια ζωής ενός προϊόντος· ζητεί να 
υποβάλλονται τα υψηλού κινδύνου 
προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης σε 
ανθρώπινη εποπτεία και αποτελεσματικούς 
ελέγχους, ώστε να διασφαλίζεται η 
ασφάλεια των προϊόντων·

αυτόνομη αυτομαθησιακή συμπεριφορά 
της τεχνητής νοημοσύνης καθ’ όλη τη 
διάρκεια ζωής ενός προϊόντος· ζητεί να 
υποβάλλονται τα προϊόντα τεχνητής 
νοημοσύνης σε ανθρώπινη εποπτεία και 
αποτελεσματικούς ελέγχους σε όλο το 
μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού, ώστε να 
διασφαλίζονται η αξιοπιστία και η 
ασφάλεια των προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 107
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, 
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Carlo Fidanza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να λάβουν υπόψη την 
αυτόνομη αυτομαθησιακή συμπεριφορά 
της τεχνητής νοημοσύνης καθ’ όλη τη 
διάρκεια ζωής ενός προϊόντος· ζητεί να 
υποβάλλονται τα υψηλού κινδύνου 
προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης σε 
ανθρώπινη εποπτεία και αποτελεσματικούς 
ελέγχους, ώστε να διασφαλίζεται η 
ασφάλεια των προϊόντων·

9. ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να λάβουν υπόψη την 
αυτόνομη αυτομαθησιακή συμπεριφορά 
της τεχνητής νοημοσύνης καθ’ όλη τη 
διάρκεια ζωής ενός προϊόντος· ζητεί να 
υποβάλλονται τα προϊόντα τεχνητής 
νοημοσύνης σε ανθρώπινη εποπτεία και 
αποτελεσματικούς ελέγχους, ώστε να 
διασφαλίζονται η αξιοπιστία και η 
ασφάλεια των προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 108
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, David Cormand, Anna Cavazzini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9α. τονίζει ότι ένα κανονιστικό 
πλαίσιο για την τεχνητή νοημοσύνη θα 
πρέπει να υιοθετεί μια προσέγγιση βάσει 
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κινδύνου σχεδιασμένη με σαφή και 
διαφανή κριτήρια και να θεσπίζει νομικές 
υποχρεώσεις ανάλογα με τις κατηγορίες 
προϊόντων, βάσει του πιθανού κινδύνου 
για το άτομο καθώς και για την κοινωνία 
στο σύνολό της, με αυξημένες 
υποχρεώσεις για τα υψηλού κινδύνου 
προϊόντα, όπως υποχρεωτικά συστήματα 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης που θα 
εφαρμόζονται από τρίτους· προσθέτει 
επίσης ότι η ανθρώπινη εποπτεία θα 
πρέπει να αποτελεί εξ ορισμού επιλογή για 
αυτά τα προϊόντα·

Or. en

Τροπολογία 109
Beata Mazurek, Adam Bielan, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ενθαρρύνει τους οικονομικούς 
φορείς να ενσωματώνουν στις 
αναδυόμενες τεχνολογίες μηχανισμούς 
ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων 
μηχανισμών αυτοεπισκευής, ώστε να 
αποτρέπεται η αναφόρτωση μη ασφαλούς 
λογισμικού, να αυξάνεται η ενημέρωση 
σχετικά με τα προβλήματα ασφάλειας των 
προϊόντων τους και να διαφυλάσσεται η 
ασφάλεια καθ’ όλη τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής τους·

10. ενθαρρύνει τους οικονομικούς 
φορείς να ενσωματώνουν στις 
αναδυόμενες τεχνολογίες μηχανισμούς 
ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων 
μηχανισμών αυτοεπισκευής, ώστε να 
αποτρέπεται η αναφόρτωση μη ασφαλούς 
λογισμικού, να αυξάνεται η ενημέρωση 
σχετικά με τα προβλήματα ασφάλειας των 
προϊόντων τους και να διαφυλάσσεται η 
ασφάλεια καθ’ όλη τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής τους· σημειώνει, ωστόσο, 
ότι πολλοί οικονομικοί φορείς δεν ασκούν 
πάντα αποτελεσματικό έλεγχο επί των 
προϊόντων τους όσον αφορά το σύνολο 
του κύκλου ζωής τους, και ότι πολλά 
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη είναι υπεύθυνα 
για διάφορα συστατικά των προϊόντων·

Or. pl
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Τροπολογία 110
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Alex Agius 
Saliba, Clara Aguilera, Brando Benifei, Marc Angel, Biljana Borzan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ενθαρρύνει τους οικονομικούς 
φορείς να ενσωματώνουν στις 
αναδυόμενες τεχνολογίες μηχανισμούς 
ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων 
μηχανισμών αυτοεπισκευής, ώστε να 
αποτρέπεται η αναφόρτωση μη ασφαλούς 
λογισμικού, να αυξάνεται η ενημέρωση 
σχετικά με τα προβλήματα ασφάλειας των 
προϊόντων τους και να διαφυλάσσεται η 
ασφάλεια καθ’ όλη τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής τους·

10. ενθαρρύνει τους οικονομικούς 
φορείς να ενσωματώνουν στις 
αναδυόμενες τεχνολογίες μηχανισμούς 
ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων 
μηχανισμών αυτοεπισκευής, ώστε να 
αποτρέπεται η αναφόρτωση λογισμικού 
που μπορεί ενδεχομένως να θέτει την 
ασφάλεια των καταναλωτών σε κίνδυνο, 
να αυξάνεται η ενημέρωση σχετικά με τα 
προβλήματα ασφάλειας των προϊόντων 
τους και να διαφυλάσσεται η ασφάλεια 
καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής 
τους·

Or. en

Τροπολογία 111
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, Aldo Patriciello, Fulvio 
Martusciello, Giuseppe Milazzo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ενθαρρύνει τους οικονομικούς 
φορείς να ενσωματώνουν στις 
αναδυόμενες τεχνολογίες μηχανισμούς 
ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων 
μηχανισμών αυτοεπισκευής, ώστε να 
αποτρέπεται η αναφόρτωση μη ασφαλούς 
λογισμικού, να αυξάνεται η ενημέρωση 
σχετικά με τα προβλήματα ασφάλειας των 
προϊόντων τους και να διαφυλάσσεται η 
ασφάλεια καθ’ όλη τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής τους·

10. ενθαρρύνει τους παρόχους 
αναδυόμενων τεχνολογιών να 
ενσωματώνουν σε αυτές τις τεχνολογίες 
μηχανισμούς ασφάλειας, 
συμπεριλαμβανομένων μηχανισμών 
αυτοεπισκευής, ώστε να αποτρέπεται η 
αναφόρτωση μη ασφαλούς λογισμικού, να 
αυξάνεται η ενημέρωση σχετικά με τα 
προβλήματα ασφάλειας των προϊόντων 
τους και να διαφυλάσσεται η ασφάλεια 
καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής 
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τους·

Or. en

Τροπολογία 112
Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini, Raffaele 
Stancanelli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ενθαρρύνει τους οικονομικούς 
φορείς να ενσωματώνουν στις 
αναδυόμενες τεχνολογίες μηχανισμούς 
ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων 
μηχανισμών αυτοεπισκευής, ώστε να 
αποτρέπεται η αναφόρτωση μη ασφαλούς 
λογισμικού, να αυξάνεται η ενημέρωση 
σχετικά με τα προβλήματα ασφάλειας των 
προϊόντων τους και να διαφυλάσσεται η 
ασφάλεια καθ’ όλη τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής τους·

10. ενθαρρύνει τους παρόχους 
αναδυόμενων τεχνολογιών να 
ενσωματώνουν σε αυτές τις τεχνολογίες 
μηχανισμούς ασφάλειας, 
συμπεριλαμβανομένων μηχανισμών 
αυτοεπισκευής, ώστε να αποτρέπεται η 
αναφόρτωση μη ασφαλούς λογισμικού, να 
αυξάνεται η ενημέρωση σχετικά με τα 
προβλήματα ασφάλειας των προϊόντων 
τους και να διαφυλάσσεται η ασφάλεια 
καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής 
τους·

Or. en

Τροπολογία 113
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, 
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Carlo Fidanza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ενθαρρύνει τους οικονομικούς 
φορείς να ενσωματώνουν στις 
αναδυόμενες τεχνολογίες μηχανισμούς 
ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων 
μηχανισμών αυτοεπισκευής, ώστε να 
αποτρέπεται η αναφόρτωση μη ασφαλούς 
λογισμικού, να αυξάνεται η ενημέρωση 
σχετικά με τα προβλήματα ασφάλειας των 

10. ενθαρρύνει τους παρόχους 
αναδυόμενων τεχνολογιών να 
ενσωματώνουν μηχανισμούς ασφάλειας, 
συμπεριλαμβανομένων μηχανισμών 
αυτοεπισκευής, ώστε να αποτρέπεται η 
αναφόρτωση μη ασφαλούς λογισμικού, να 
αυξάνεται η ενημέρωση σχετικά με τα 
προβλήματα ασφάλειας των προϊόντων 
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προϊόντων τους και να διαφυλάσσεται η 
ασφάλεια καθ’ όλη τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής τους·

τους και να διαφυλάσσεται η ασφάλεια 
καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής 
τους·

Or. en

Τροπολογία 114
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, David Cormand, Anna Cavazzini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ενθαρρύνει τους οικονομικούς 
φορείς να ενσωματώνουν στις 
αναδυόμενες τεχνολογίες μηχανισμούς 
ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων 
μηχανισμών αυτοεπισκευής, ώστε να 
αποτρέπεται η αναφόρτωση μη ασφαλούς 
λογισμικού, να αυξάνεται η ενημέρωση 
σχετικά με τα προβλήματα ασφάλειας 
των προϊόντων τους και να 
διαφυλάσσεται η ασφάλεια καθ’ όλη τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής τους·

10. ενθαρρύνει τους οικονομικούς 
φορείς να ενσωματώνουν στις 
αναδυόμενες τεχνολογίες μηχανισμούς 
ασφάλειας και προστασίας, 
συμπεριλαμβανομένων μηχανισμών 
αυτοεπισκευής και της δημιουργίας patch 
ασφαλείας (patching), και να 
διαφυλάσσουν την ασφάλεια, μεταξύ 
άλλων και στο τέλος του κύκλου ζωής·

Or. en

Τροπολογία 115
Vlad-Marius Botoş, Karen Melchior, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja 
Hahn, Jordi Cañas, Liesje Schreinemacher, Dita Charanzová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. ενθαρρύνει τους οικονομικούς 
φορείς να ενσωματώνουν στις 
αναδυόμενες τεχνολογίες μηχανισμούς 
ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων 
μηχανισμών αυτοεπισκευής, ώστε να 
αποτρέπεται η αναφόρτωση μη ασφαλούς 
λογισμικού, να αυξάνεται η ενημέρωση 
σχετικά με τα προβλήματα ασφάλειας των 

10. ενθαρρύνει τους οικονομικούς 
φορείς να ενσωματώνουν στις 
αναδυόμενες τεχνολογίες μηχανισμούς 
ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων 
μηχανισμών αυτοεπισκευής, ώστε να 
αποτρέπεται η αναφόρτωση μη ασφαλούς 
λογισμικού, να αυξάνεται η ενημέρωση 
σχετικά με τα προβλήματα ασφάλειας των 
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προϊόντων τους και να διαφυλάσσεται η 
ασφάλεια καθ’ όλη τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής τους·

προϊόντων τους και να διαφυλάσσεται και 
να ενισχύεται η ασφάλεια καθ’ όλη τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής τους·

Or. en

Τροπολογία 116
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Sylvie Guillaume, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, Brando Benifei, Marc 
Angel, Biljana Borzan, Adriana Maldonado López

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. ζητεί από την Επιτροπή, στο 
πλαίσιο των προσπαθειών που 
καταβάλλει για την ανάπτυξη ενός 
πλαισίου που να προάγει τη μείωση της 
προγραμματισμένης απαρχαίωσης, να 
λάβει υπόψη τους τρόπους με τους 
οποίους αυτή μπορεί να επηρεάσει τη 
συμμόρφωση με τους κανόνες για την 
ασφάλεια των προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 117
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, David Cormand, Anna Cavazzini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν τις υποδομές 
συνδεσιμότητας, συμπεριλαμβανομένων 
των δικτύων 5G, προκειμένου να 
βελτιωθεί η ασφάλεια των συνδεδεμένων 
προϊόντων·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 118
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Alex Agius Saliba, Clara 
Aguilera, Brando Benifei, Marc Angel, Sándor Rónai, Biljana Borzan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν τις υποδομές 
συνδεσιμότητας, συμπεριλαμβανομένων 
των δικτύων 5G, προκειμένου να βελτιωθεί 
η ασφάλεια των συνδεδεμένων προϊόντων·

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να διασφαλίσουν τις υποδομές 
συνδεσιμότητας, συμπεριλαμβανομένων 
των δικτύων 5G και/ή IPV6 και της 
ενσωμάτωσης της ασφάλειας και της 
ιδιωτικότητας από τον σχεδιασμό και εξ 
ορισμού, προκειμένου να βελτιωθεί η 
ασφάλεια των συνδεδεμένων προϊόντων 
και των καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 119
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, 
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Carlo Fidanza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν τις υποδομές 
συνδεσιμότητας, συμπεριλαμβανομένων 
των δικτύων 5G, προκειμένου να βελτιωθεί 
η ασφάλεια των συνδεδεμένων προϊόντων·

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν τις υποδομές 
συνδεσιμότητας, συμπεριλαμβανομένων 
των δικτύων 5G, προκειμένου να βελτιωθεί 
η ασφάλεια των συνδεδεμένων προϊόντων, 
με παράλληλη διατήρηση της υγείας των 
πολιτών, η οποία είναι το σπουδαιότερο 
αγαθό·

Or. en
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Τροπολογία 120
Vlad-Marius Botoş, Karen Melchior, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja 
Hahn, Liesje Schreinemacher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν τις υποδομές 
συνδεσιμότητας, συμπεριλαμβανομένων 
των δικτύων 5G, προκειμένου να βελτιωθεί 
η ασφάλεια των συνδεδεμένων προϊόντων·

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν τις υποδομές 
συνδεσιμότητας, συμπεριλαμβανομένων 
νέων τεχνολογιών επικοινωνίας όπως των 
δικτύων 5G, προκειμένου να βελτιωθεί 
επίσης η ασφάλεια των συνδεδεμένων 
προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 121
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν τις υποδομές 
συνδεσιμότητας, συμπεριλαμβανομένων 
των δικτύων 5G, προκειμένου να 
βελτιωθεί η ασφάλεια των συνδεδεμένων 
προϊόντων·

11. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να βελτιώσουν τις υποδομές 
συνδεσιμότητας προκειμένου να βελτιωθεί 
η ασφάλεια των συνδεδεμένων προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 122
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. υπογραμμίζει ότι οι υποδομές 
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πρέπει να αποτελούν και οι ίδιες 
αντικείμενο ενδελεχών και ανανεούμενων 
ελέγχων ασφαλείας, στον βαθμό που 
συνιστούν το προαπαιτούμενο πλαίσιο, 
μέσα στο οποίο θα μπορέσουν να 
πραγματωθούν οι δυνατότητες, ακόμη 
και οι εξελισσόμενες, των συνδεδεμένων 
προϊόντων· κάνει έκκληση για ιδιαίτερη 
προσοχή στις κερκόπορτες που 
ενδεχομένως υπάρχουν στα ήδη 
ανεπτυγμένα δίκτυα· συνιστά να δώσουν 
προτεραιότητα η Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη, στη φάση της ανάπτυξης, σε 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις·

Or. fr

Τροπολογία 123
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. επισημαίνει ότι οι κίνδυνοι που 
απορρέουν από τις ενημερώσεις 
λογισμικού, τα ελαττωματικά δεδομένα 
και την απώλεια συνδεσιμότητας των 
αναδυόμενων ψηφιακών τεχνολογιών 
μπορούν να οδηγήσουν σε κινδύνους για 
την ασφάλεια και σε προβλήματα υγείας 
και καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή 
να επικαιροποιήσει την ισχύουσα 
νομοθεσία προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι εν λόγω κίνδυνοι·

Or. en

Τροπολογία 124
Edina Tóth, Tomislav Sokol

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. είναι πεπεισμένο ότι η ασφάλεια 
των συνδεδεμένων συσκευών στον 
κυβερνοχώρο μπορεί να θέσει σε κίνδυνο 
την ασφάλεια των προϊόντων και ότι το 
ζήτημα αυτό χρειάζεται να αντιμετωπιστεί 
στο πλαίσιο της αναθεώρησης των 
σχετικών κανόνων·

12. είναι πεπεισμένο ότι η ανεπαρκής 
ασφάλεια των συνδεδεμένων συσκευών 
στον κυβερνοχώρο μπορεί να θέσει σε 
κίνδυνο την ασφάλεια των προϊόντων και 
ότι το ζήτημα αυτό χρειάζεται να 
αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της 
αναθεώρησης των σχετικών κανόνων· 
καλεί, επομένως, την Επιτροπή να 
εξασφαλίσει ότι το πεδίο εφαρμογής της 
ΟΓΑΠ θα λαμβάνει επίσης υπόψη τις 
προκλήσεις της κυβερνοασφάλειας, 
διασφαλίζοντας ότι όλες οι συσκευές θα 
παραμένουν ενημερωμένες με συνεχώς 
εξελισσόμενα διαδικτυακά πρότυπα·

Or. en

Τροπολογία 125
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, David Cormand, Anna Cavazzini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. είναι πεπεισμένο ότι η ασφάλεια 
των συνδεδεμένων συσκευών στον 
κυβερνοχώρο μπορεί να θέσει σε κίνδυνο 
την ασφάλεια των προϊόντων και ότι το 
ζήτημα αυτό χρειάζεται να αντιμετωπιστεί 
στο πλαίσιο της αναθεώρησης των 
σχετικών κανόνων·

12. είναι πεπεισμένο ότι η έλλειψη 
ασφάλειας των συνδεδεμένων συσκευών 
στον κυβερνοχώρο μπορεί να θέσει σε 
κίνδυνο την ασφάλεια των προϊόντων και 
ότι το ζήτημα αυτό χρειάζεται να 
αντιμετωπιστεί με τον καθορισμό 
ελάχιστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για 
την προστασία της ιδιωτικότητας και την 
αντιμετώπιση των απειλών για την 
ασφάλεια, μεταξύ άλλων των 
κυβερνοεπιθέσεων, από το στάδιο του 
σχεδιασμού, στο πλαίσιο της αναθεώρησης 
των σχετικών κανόνων, τόσο σε οριζόντιο 
όσο και σε τομεακό επίπεδο·

Or. en
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Τροπολογία 126
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Alex Agius 
Saliba, Clara Aguilera, Brando Benifei, Marc Angel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. είναι πεπεισμένο ότι η ασφάλεια 
των συνδεδεμένων συσκευών στον 
κυβερνοχώρο μπορεί να θέσει σε κίνδυνο 
την ασφάλεια των προϊόντων και ότι το 
ζήτημα αυτό χρειάζεται να αντιμετωπιστεί 
στο πλαίσιο της αναθεώρησης των 
σχετικών κανόνων·

12. είναι πεπεισμένο ότι η χαμηλού 
επιπέδου ασφάλεια των συνδεδεμένων 
συσκευών στον κυβερνοχώρο μπορεί να 
θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των 
προϊόντων και ότι το ζήτημα αυτό 
χρειάζεται να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο 
της αναθεώρησης των σχετικών κανόνων· 
καλεί, επομένως, την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να εξασφαλίσει ειδικότερα ότι 
το πεδίο εφαρμογής της ΟΓΑΠ λαμβάνει 
επίσης υπόψη τις προκλήσεις της 
κυβερνοασφάλειας, καθιστώντας, ιδίως, 
υποχρεωτικές τις ενημερώσεις 
υλικολογισμικού·

Or. en

Τροπολογία 127
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, Aldo Patriciello, Fulvio 
Martusciello, Giuseppe Milazzo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. είναι πεπεισμένο ότι η ασφάλεια 
των συνδεδεμένων συσκευών στον 
κυβερνοχώρο μπορεί να θέσει σε κίνδυνο 
την ασφάλεια των προϊόντων και ότι το 
ζήτημα αυτό χρειάζεται να αντιμετωπιστεί 
στο πλαίσιο της αναθεώρησης των 
σχετικών κανόνων·

12. είναι πεπεισμένο ότι οι απειλές για 
την ασφάλεια των συνδεδεμένων 
συσκευών στον κυβερνοχώρο μπορεί να 
θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των 
προϊόντων και ότι το ζήτημα αυτό 
χρειάζεται να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο 
της αναθεώρησης των σχετικών κανόνων 
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και 
τα βασικά πρότυπα προστασίας και 
λαμβανομένων επίσης υπόψη των 
αναδυόμενων τάσεων όσον αφορά την 
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κυβερνοασφάλεια·

Or. en

Τροπολογία 128
Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini, Raffaele 
Stancanelli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. είναι πεπεισμένο ότι η ασφάλεια 
των συνδεδεμένων συσκευών στον 
κυβερνοχώρο μπορεί να θέσει σε κίνδυνο 
την ασφάλεια των προϊόντων και ότι το 
ζήτημα αυτό χρειάζεται να αντιμετωπιστεί 
στο πλαίσιο της αναθεώρησης των 
σχετικών κανόνων·

12. είναι πεπεισμένο ότι οι απειλές για 
την ασφάλεια των συνδεδεμένων 
συσκευών στον κυβερνοχώρο μπορεί να 
θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των 
προϊόντων και ότι το ζήτημα αυτό 
χρειάζεται να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο 
της αναθεώρησης των σχετικών κανόνων 
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και 
τα βασικά πρότυπα προστασίας και 
λαμβανομένων επίσης υπόψη των 
αναδυόμενων τάσεων όσον αφορά την 
κυβερνοασφάλεια·

Or. en

Τροπολογία 129
Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Karen Melchior, Svenja Hahn, Liesje 
Schreinemacher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. είναι πεπεισμένο ότι η ασφάλεια 
των συνδεδεμένων συσκευών στον 
κυβερνοχώρο μπορεί να θέσει σε κίνδυνο 
την ασφάλεια των προϊόντων και ότι το 
ζήτημα αυτό χρειάζεται να 
αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της 
αναθεώρησης των σχετικών κανόνων·

12. υπογραμμίζει ότι οι συνδεδεμένες 
συσκευές και οι διασυνδεδεμένες 
υπηρεσίες διατρέχουν κίνδυνο 
κυβερνοεπίθεσης και ότι, προκειμένου να 
βελτιωθεί η ασφάλεια των προϊόντων, οι 
ανησυχίες σε επίπεδο κυβερνοασφάλειας 
πρέπει να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο 
της αναθεώρησης των σχετικών κανόνων 
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και συστάσεων·

Or. en

Τροπολογία 130
Beata Mazurek, Adam Bielan, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. είναι πεπεισμένο ότι η ασφάλεια 
των συνδεδεμένων συσκευών στον 
κυβερνοχώρο μπορεί να θέσει σε κίνδυνο 
την ασφάλεια των προϊόντων και ότι το 
ζήτημα αυτό χρειάζεται να αντιμετωπιστεί 
στο πλαίσιο της αναθεώρησης των 
σχετικών κανόνων·

12. είναι πεπεισμένο ότι η ασφάλεια 
των συνδεδεμένων συσκευών στον 
κυβερνοχώρο μπορεί να θέσει σε κίνδυνο 
την ασφάλεια των προϊόντων και ότι το 
ζήτημα αυτό χρειάζεται να αντιμετωπιστεί 
στο πλαίσιο της οριζόντιας αναθεώρησης 
των σχετικών κανόνων για την αποφυγή 
μιας επιλεκτικής προσέγγισης·

Or. pl

Τροπολογία 131
Marco Zullo, Tiziana Beghin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. είναι πεπεισμένο ότι η ασφάλεια 
των συνδεδεμένων συσκευών στον 
κυβερνοχώρο μπορεί να θέσει σε κίνδυνο 
την ασφάλεια των προϊόντων και ότι το 
ζήτημα αυτό χρειάζεται να 
αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της 
αναθεώρησης των σχετικών κανόνων·

12. είναι πεπεισμένο ότι η ασφάλεια 
των συνδεδεμένων συσκευών στον 
κυβερνοχώρο μπορεί να θέσει σε κίνδυνο 
την ασφάλεια των προϊόντων και την 
προστασία του ιδιωτικού απορρήτου των 
χρηστών, καθώς και ότι τέτοια ζητήματα 
χρειάζεται να αντιμετωπίζονται στο 
πλαίσιο της αναθεώρησης των σχετικών 
κανόνων·

Or. it
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Τροπολογία 132
Beata Mazurek, Adam Bielan, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει 
τις προσπάθειές της για την ανάπτυξη ενός 
ευρωπαϊκού συστήματος πιστοποίησης της 
κυβερνοασφάλειας για προϊόντα της 
τεχνητής νοημοσύνης, του διαδικτύου των 
πραγμάτων και της ρομποτικής, και να 
δημιουργήσει υποχρεωτικά συστήματα 
πιστοποίησης για καταναλωτικά 
προϊόντα που θα μπορούν να 
επικαιροποιούνται άμεσα, ώστε να 
προσαρμόζονται στους υφιστάμενους 
κινδύνους, χωρίς να παρεμποδίζεται η 
καινοτομία·

13. καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει 
τις προσπάθειές της για την ανάπτυξη ενός 
ευρωπαϊκού συστήματος πιστοποίησης της 
κυβερνοασφάλειας για προϊόντα της 
τεχνητής νοημοσύνης, του διαδικτύου των 
πραγμάτων και της ρομποτικής·

Or. pl

Τροπολογία 133
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, Aldo Patriciello, Fulvio 
Martusciello, Giuseppe Milazzo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει 
τις προσπάθειές της για την ανάπτυξη 
ενός ευρωπαϊκού συστήματος 
πιστοποίησης της κυβερνοασφάλειας για 
προϊόντα της τεχνητής νοημοσύνης, του 
διαδικτύου των πραγμάτων και της 
ρομποτικής, και να δημιουργήσει 
υποχρεωτικά συστήματα πιστοποίησης για 
καταναλωτικά προϊόντα που θα μπορούν 
να επικαιροποιούνται άμεσα, ώστε να 
προσαρμόζονται στους υφιστάμενους 
κινδύνους, χωρίς να παρεμποδίζεται η 
καινοτομία·

13. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
ευρωπαϊκά συστήματα πιστοποίησης της 
κυβερνοασφάλειας που να καλύπτουν το 
σύνολο της διάρκειας ζωής των 
προϊόντων για προϊόντα της τεχνητής 
νοημοσύνης, του διαδικτύου των 
πραγμάτων και της ρομποτικής, 
λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις ειδικές 
ανά τομέα πτυχές, καθώς και να 
αξιολογήσει κατά πόσον πρέπει να 
δημιουργήσει υποχρεωτικά συστήματα 
πιστοποίησης για συγκεκριμένα 
καταναλωτικά προϊόντα που θα μπορούν 
να επικαιροποιούνται άμεσα, ώστε να 
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προσαρμόζονται στους υφιστάμενους 
κινδύνους, χωρίς να παρεμποδίζεται η 
καινοτομία·

Or. en

Τροπολογία 134
Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini, Raffaele 
Stancanelli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει 
τις προσπάθειές της για την ανάπτυξη 
ενός ευρωπαϊκού συστήματος 
πιστοποίησης της κυβερνοασφάλειας για 
προϊόντα της τεχνητής νοημοσύνης, του 
διαδικτύου των πραγμάτων και της 
ρομποτικής, και να δημιουργήσει 
υποχρεωτικά συστήματα πιστοποίησης για 
καταναλωτικά προϊόντα που θα μπορούν 
να επικαιροποιούνται άμεσα, ώστε να 
προσαρμόζονται στους υφιστάμενους 
κινδύνους, χωρίς να παρεμποδίζεται η 
καινοτομία·

13. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
ευρωπαϊκά συστήματα πιστοποίησης της 
κυβερνοασφάλειας που να καλύπτουν το 
σύνολο της διάρκειας ζωής των 
προϊόντων για προϊόντα της τεχνητής 
νοημοσύνης, του διαδικτύου των 
πραγμάτων και της ρομποτικής, 
λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις ειδικές 
ανά τομέα πτυχές, καθώς και να 
αξιολογήσει κατά πόσον πρέπει να 
δημιουργήσει υποχρεωτικά συστήματα 
πιστοποίησης για συγκεκριμένα 
καταναλωτικά προϊόντα που θα μπορούν 
να επικαιροποιούνται άμεσα, ώστε να 
προσαρμόζονται στους υφιστάμενους 
κινδύνους, χωρίς να παρεμποδίζεται η 
καινοτομία·

Or. en

Τροπολογία 135
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, 
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Carlo Fidanza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει 13. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει 
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τις προσπάθειές της για την ανάπτυξη 
ενός ευρωπαϊκού συστήματος 
πιστοποίησης της κυβερνοασφάλειας για 
προϊόντα της τεχνητής νοημοσύνης, του 
διαδικτύου των πραγμάτων και της 
ρομποτικής, και να δημιουργήσει 
υποχρεωτικά συστήματα πιστοποίησης για 
καταναλωτικά προϊόντα που θα μπορούν 
να επικαιροποιούνται άμεσα, ώστε να 
προσαρμόζονται στους υφιστάμενους 
κινδύνους, χωρίς να παρεμποδίζεται η 
καινοτομία·

ευρωπαϊκά συστήματα πιστοποίησης της 
κυβερνοασφάλειας για προϊόντα της 
τεχνητής νοημοσύνης, του διαδικτύου των 
πραγμάτων και της ρομποτικής, και να 
αξιολογήσει κατά πόσον πρέπει να 
δημιουργήσει υποχρεωτικά συστήματα 
πιστοποίησης για συγκεκριμένα 
καταναλωτικά προϊόντα που θα μπορούν 
να επικαιροποιούνται άμεσα, ώστε να 
προσαρμόζονται στους υφιστάμενους 
κινδύνους, χωρίς να παρεμποδίζεται η 
καινοτομία·

Or. en

Τροπολογία 136
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, David Cormand, Anna Cavazzini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει 
τις προσπάθειές της για την ανάπτυξη 
ενός ευρωπαϊκού συστήματος 
πιστοποίησης της κυβερνοασφάλειας για 
προϊόντα της τεχνητής νοημοσύνης, του 
διαδικτύου των πραγμάτων και της 
ρομποτικής, και να δημιουργήσει 
υποχρεωτικά συστήματα πιστοποίησης για 
καταναλωτικά προϊόντα που θα μπορούν 
να επικαιροποιούνται άμεσα, ώστε να 
προσαρμόζονται στους υφιστάμενους 
κινδύνους, χωρίς να παρεμποδίζεται η 
καινοτομία·

13. επισημαίνει ότι ο ενωσιακός νόμος 
για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είναι 
ένα από τα βασικά εργαλεία για την 
ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας σε 
ενωσιακό επίπεδο, ωστόσο βασίζεται 
μόνο σε ένα σύστημα προαιρετικής 
πιστοποίησης· καλεί την Επιτροπή να 
θεσπίσει ένα κανονιστικό πλαίσιο που να 
θέτει υποχρεωτικές απαιτήσεις 
κυβερνοασφάλειας για προϊόντα της 
τεχνητής νοημοσύνης, του διαδικτύου των 
πραγμάτων και της ρομποτικής, καθώς και 
να δημιουργήσει αντίστοιχα υποχρεωτικά 
συστήματα πιστοποίησης για προϊόντα που 
θα μπορούν να επικαιροποιούνται άμεσα, 
ώστε να προσαρμόζονται στους 
υφιστάμενους κινδύνους, χωρίς να 
παρεμποδίζεται η καινοτομία·

Or. en
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Τροπολογία 137
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Alex Agius 
Saliba, Clara Aguilera, Brando Benifei, Marc Angel, Sándor Rónai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει 
τις προσπάθειές της για την ανάπτυξη ενός 
ευρωπαϊκού συστήματος πιστοποίησης της 
κυβερνοασφάλειας για προϊόντα της 
τεχνητής νοημοσύνης, του διαδικτύου 
των πραγμάτων και της ρομποτικής, και 
να δημιουργήσει υποχρεωτικά συστήματα 
πιστοποίησης για καταναλωτικά προϊόντα 
που θα μπορούν να επικαιροποιούνται 
άμεσα, ώστε να προσαρμόζονται στους 
υφιστάμενους κινδύνους, χωρίς να 
παρεμποδίζεται η καινοτομία·

13. καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει 
τις προσπάθειές της για την ανάπτυξη ενός 
ευρωπαϊκού συστήματος πιστοποίησης της 
κυβερνοασφάλειας για προϊόντα με 
ενσωματωμένες αναδυόμενες τεχνολογίες, 
όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το διαδίκτυο 
των πραγμάτων και η ρομποτική, 
σύμφωνα με το πλαίσιο της ΕΕ για την 
κυβερνοασφάλεια, και να δημιουργήσει 
υποχρεωτικά συστήματα πιστοποίησης για 
καταναλωτικά προϊόντα που θα μπορούν 
να επικαιροποιούνται άμεσα, ώστε να 
προσαρμόζονται στους υφιστάμενους 
κινδύνους, χωρίς να παρεμποδίζεται η 
καινοτομία· καλεί περαιτέρω την 
Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία σχετικά 
με υποχρεωτικές απαιτήσεις 
κυβερνασφάλειας και κατάλληλους 
μηχανισμούς εποπτείας της αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 138
Edina Tóth, Tomislav Sokol

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει 
τις προσπάθειές της για την ανάπτυξη ενός 
ευρωπαϊκού συστήματος πιστοποίησης της 
κυβερνοασφάλειας για προϊόντα της 
τεχνητής νοημοσύνης, του διαδικτύου των 
πραγμάτων και της ρομποτικής, και να 
δημιουργήσει υποχρεωτικά συστήματα 

13. καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει 
τις προσπάθειές της για την ανάπτυξη ενός 
ευρωπαϊκού συστήματος πιστοποίησης της 
κυβερνοασφάλειας για προϊόντα της 
τεχνητής νοημοσύνης, του διαδικτύου των 
πραγμάτων και της ρομποτικής, σύμφωνα 
με το πλαίσιο της ΕΕ για την 
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πιστοποίησης για καταναλωτικά προϊόντα 
που θα μπορούν να επικαιροποιούνται 
άμεσα, ώστε να προσαρμόζονται στους 
υφιστάμενους κινδύνους, χωρίς να 
παρεμποδίζεται η καινοτομία·

κυβερνοασφάλεια, και να δημιουργήσει 
υποχρεωτικά συστήματα πιστοποίησης για 
καταναλωτικά προϊόντα που θα μπορούν 
να επικαιροποιούνται άμεσα, ώστε να 
προσαρμόζονται στους υφιστάμενους 
κινδύνους, χωρίς να παρεμποδίζεται η 
καινοτομία· καλεί περαιτέρω την 
Επιτροπή να εκδώσει κατευθυντήριες 
γραμμές σχετικά με απαιτήσεις 
κυβερνασφάλειας και κατάλληλους 
μηχανισμούς εποπτείας της αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 139
Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Karen Melchior, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει 
τις προσπάθειές της για την ανάπτυξη ενός 
ευρωπαϊκού συστήματος πιστοποίησης της 
κυβερνοασφάλειας για προϊόντα της 
τεχνητής νοημοσύνης, του διαδικτύου των 
πραγμάτων και της ρομποτικής, και να 
δημιουργήσει υποχρεωτικά συστήματα 
πιστοποίησης για καταναλωτικά προϊόντα 
που θα μπορούν να επικαιροποιούνται 
άμεσα, ώστε να προσαρμόζονται στους 
υφιστάμενους κινδύνους, χωρίς να 
παρεμποδίζεται η καινοτομία·

13. καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει 
τις προσπάθειές της για την ανάπτυξη ενός 
ευρωπαϊκού συστήματος πιστοποίησης της 
κυβερνοασφάλειας για προϊόντα της 
τεχνητής νοημοσύνης, του διαδικτύου των 
πραγμάτων και της ρομποτικής, και να 
δημιουργήσει συστήματα πιστοποίησης για 
καταναλωτικά προϊόντα που θα μπορούν 
να επικαιροποιούνται άμεσα, ώστε να 
προσαρμόζονται στους υφιστάμενους 
κινδύνους, χωρίς να παρεμποδίζεται η 
καινοτομία·

Or. en

Τροπολογία 140
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Alex Agius 
Saliba, Clara Aguilera, Brando Benifei, Marc Angel, Biljana Borzan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)



AM\1205356EL.docx 81/167 PE652.340v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. ζητεί από την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει στην αναθεώρηση της 
ΟΓΑΠ τη διευκρίνιση για τον τρόπο με 
τον οποίο αποφασίζεται κατά πόσον είναι 
ασφαλές ή ενέχει κινδύνους ένα 
καταναλωτικό προϊόν το οποίο, αν και 
δεν είναι εδώδιμο, μπορεί να θεωρηθεί 
κατά λάθος εδώδιμο ειδικά από τα μικρά 
παιδιά· καλεί μετ’ επιτάσεως την 
Επιτροπή, προβαίνοντας σε κατάλληλη 
αναθεώρηση της ΟΓΑΠ, να καταργήσει 
την οδηγία του Συμβουλίου 87/357/ΕΟΚ 
της 25ης Ιουνίου 1987 για την προσέγγιση 
των νομοθεσιών των κρατών μελών που 
αφορούν τα προϊόντα που, επειδή δεν 
εμφανίζονται υπό την πραγματική τους 
μορφή, θέτουν σε κίνδυνο την υγεία ή την 
ασφάλεια των καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 141
Tomislav Sokol

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι, από την αρχή της κρίσης που 
προκάλεσε η πανδημία, αρκετά κράτη 
μέλη της ΕΕ χρειάστηκε να καταφύγουν 
στην εισαγωγή προστατευτικού ιατρικού 
εξοπλισμού από τρίτες χώρες, όπως 
ιατρικών μασκών, διότι δεν πληρούσαν 
τις απαιτήσεις ασφάλειας, καθώς 
επρόκειτο για ελαττωματικά προϊόντα· 
καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει 
ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια των 
ιατρικών συσκευών κατά την προμήθεια 
εξοπλισμού για περιπτώσεις κρίσης και 
τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού 
αποθεματικού για ιατρικό εξοπλισμό για 
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περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης·

Or. en

Τροπολογία 142
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, Aldo Patriciello, Fulvio 
Martusciello, Giuseppe Milazzo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο 
της πρότασης του πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027, να 
προσφέρει αυξημένους και κατάλληλους 
πόρους για το νέο πρόγραμμα για την 
ενιαία αγορά[1], με στόχο την 
αποτελεσματική στήριξη των 
προσπαθειών των κρατών μελών για την 
ενίσχυση των κρίσιμων δραστηριοτήτων 
για την εποπτεία της αγοράς και την 
ασφάλεια των προϊόντων· [1]πρόγραμμα 
για την ενιαία αγορά, την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
μικρομεσαίων, και τις ευρωπαϊκές 
στατιστικές 2021-2027 2018/0231(COD)

Or. en

Τροπολογία 143
Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini, Raffaele 
Stancanelli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο 
της πρότασης για το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο της περιόδου 
2021-2017, να προσφέρει αυξημένους και 
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επαρκείς πόρους για το νέο πρόγραμμα 
για την ενιαία αγορά[1], με στόχο την 
αποτελεσματική στήριξη των 
προσπαθειών των κρατών μελών για την 
ενίσχυση των κρίσιμων δραστηριοτήτων 
για την εποπτείας της αγοράς και την 
ασφάλεια των προϊόντων· πρόγραμμα για 
την ενιαία αγορά, την ανταγωνιστικότητα 
των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων 
των μικρομεσαίων, και τις ευρωπαϊκές 
στατιστικές 2021-2027 2018/0231(COD)

Or. en

Τροπολογία 144
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, David Cormand, Anna Cavazzini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. τονίζει ότι η χρήση της 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης από 
τρίτους ενισχύει την ασφάλεια και τη 
συμμόρφωση των προϊόντων με τα 
πρότυπα της ΕΕ παρέχοντας 
ανεξάρτητες, αξιόπιστες και αμερόληπτες 
διαδικασίες που θα πρέπει να ενισχυθούν, 
μεταξύ άλλων μέσω δεσμευτικών 
υποχρεώσεων, κατά την αναθεώρηση της 
νομοθεσίας για την ασφάλεια των 
προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 145
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Alex Agius 
Saliba, Clara Aguilera, Brando Benifei, Marc Angel, Sándor Rónai, Biljana Borzan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13β. ζητεί από την Επιτροπή να 
εξετάσει τα «ελκυστικά για τα παιδιά 
προϊόντα», το σχέδιο, η συσκευασία και 
τα χαρακτηριστικά των οποίων μοιάζουν 
με οποιονδήποτε τρόπο με παιχνίδι ή 
αντικείμενο που είναι ελκυστικό για 
παιδιά ή προορίζεται για χρήση από 
αυτά, με στόχο την αξιολόγηση των 
επιπέδων κινδύνου τους και τον 
καθορισμό των κατάλληλων ενεργειών 
για τον μετριασμό του κινδύνου, στο 
πλαίσιο της αναθεώρησης της ΟΓΑΠ·

Or. en

Τροπολογία 146
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, David Cormand, Anna Cavazzini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13β. τονίζει ότι οι δραστηριότητες 
εποπτείας της αγοράς είναι ουσιαστικής 
σημασίας για να διασφαλιστεί ότι μόνο 
ασφαλή προϊόντα κυκλοφορούν στην 
αγορά και ότι οι αποκλίσεις μεταξύ των 
κρατών μελών στην εφαρμογή της 
νομοθεσίας για την εποπτεία της αγοράς 
της ΕΕ θέτουν τους καταναλωτές και τις 
επιχειρήσεις σε μειονεκτική θέση, με 
αποτέλεσμα τη διαμόρφωση άνισων όρων 
ανταγωνισμού και ενός διαφορετικού 
επιπέδου ασφάλειας των προϊόντων σε 
ολόκληρη την εσωτερική αγορά· ζητεί, 
επομένως, συγκεκριμένα μέτρα όπως 
ενιαίους κανόνες σχετικά με τους 
ελέγχους και τις κυρώσεις·

Or. en
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Τροπολογία 147
Jordi Cañas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
αυξήσουν τους πόρους και την 
εμπειρογνωμοσύνη των οικείων αρχών 
εποπτείας της αγοράς, να ενισχύσουν τη 
μεταξύ τους συνεργασία, μεταξύ άλλων σε 
διασυνοριακό επίπεδο, να βελτιώσουν την 
αποδοτικότητα και την 
αποτελεσματικότητα των ελέγχων, να 
στελεχώνουν κατάλληλα τις αρμόδιες 
τελωνειακές αρχές, ώστε να είναι σε θέση 
να εντοπίζουν μη ασφαλή προϊόντα, ιδίως 
από τρίτες χώρες, και να αποτρέπουν την 
κυκλοφορία τους στην εσωτερική αγορά·

14. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
αυξήσουν τους πόρους και την 
εμπειρογνωμοσύνη των οικείων αρχών 
εποπτείας της αγοράς, να ενισχύσουν τη 
μεταξύ τους συνεργασία, μεταξύ άλλων σε 
διασυνοριακό επίπεδο, να βελτιώσουν την 
αποδοτικότητα και την 
αποτελεσματικότητα των ελέγχων, να 
στελεχώνουν κατάλληλα τις αρμόδιες 
τελωνειακές αρχές, ώστε να είναι σε θέση 
να εντοπίζουν μη ασφαλή προϊόντα, ιδίως 
από τρίτες χώρες, και να αποτρέπουν την 
κυκλοφορία τους στην εσωτερική αγορά· 
ζητεί από την Επιτροπή και τις αρχές 
εποπτείας της αγοράς να προσδιορίζουν 
ειδικότερα τα μη ασφαλή προϊόντα που 
είναι, μεταξύ άλλων, παραποιημένα 
προϊόντα, στο σύστημα RAPEX, 
προκειμένου να διαμορφωθεί μια 
καλύτερης και σαφέστερη εικόνα του 
ανησυχητικού φαινομένου της 
παραποίησης και, κατά συνέπεια, να 
εξασφαλιστεί καλύτερη προστασία της 
υγείας και της ασφάλειας των 
καταναλωτών της ΕΕ, ιδίως των 
κατηγοριών καταναλωτών που μπορεί να 
είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι, όπως τα παιδιά 
και οι ηλικιωμένοι·

Or. en

Τροπολογία 148
Dan-Ștefan Motreanu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14



PE652.340v01-00 86/167 AM\1205356EL.docx

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
αυξήσουν τους πόρους και την 
εμπειρογνωμοσύνη των οικείων αρχών 
εποπτείας της αγοράς, να ενισχύσουν τη 
μεταξύ τους συνεργασία, μεταξύ άλλων σε 
διασυνοριακό επίπεδο, να βελτιώσουν την 
αποδοτικότητα και την 
αποτελεσματικότητα των ελέγχων, να 
στελεχώνουν κατάλληλα τις αρμόδιες 
τελωνειακές αρχές, ώστε να είναι σε θέση 
να εντοπίζουν μη ασφαλή προϊόντα, ιδίως 
από τρίτες χώρες, και να αποτρέπουν την 
κυκλοφορία τους στην εσωτερική αγορά·

14. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
αυξήσουν τους πόρους και την 
εμπειρογνωμοσύνη των οικείων αρχών 
εποπτείας της αγοράς, να ενισχύσουν τη 
μεταξύ τους συνεργασία, μεταξύ άλλων σε 
διασυνοριακό επίπεδο, να βελτιώσουν την 
αποδοτικότητα και την 
αποτελεσματικότητα των ελέγχων, να 
στελεχώνουν κατάλληλα τις αρμόδιες 
τελωνειακές αρχές, ώστε να είναι σε θέση 
να εντοπίζουν μη ασφαλή προϊόντα, ιδίως 
από τρίτες χώρες, και να αποτρέπουν την 
κυκλοφορία τους στην εσωτερική αγορά· 
ζητεί από την Επιτροπή και τις αρχές 
εποπτείας της αγοράς να προσδιορίζουν 
ειδικότερα τα μη ασφαλή προϊόντα που 
είναι παραποιημένα προϊόντα στο 
σύστημα RAPEX, προκειμένου να 
διαμορφωθεί μια καλύτερης και 
σαφέστερη εικόνας του φαινομένου 
παραποίησης και, κατ’ επέκταση, να 
εξασφαλιστεί να εξασφαλιστεί καλύτερη 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας 
των καταναλωτών της ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 149
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Alex Agius Saliba, Clara 
Aguilera, Brando Benifei, Marc Angel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
αυξήσουν τους πόρους και την 
εμπειρογνωμοσύνη των οικείων αρχών 
εποπτείας της αγοράς, να ενισχύσουν τη 
μεταξύ τους συνεργασία, μεταξύ άλλων σε 
διασυνοριακό επίπεδο, να βελτιώσουν την 
αποδοτικότητα και την 

14. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
αυξήσουν τους πόρους και την 
εμπειρογνωμοσύνη των οικείων αρχών 
εποπτείας της αγοράς, να ενισχύσουν τη 
μεταξύ τους συνεργασία, μεταξύ άλλων σε 
διασυνοριακό επίπεδο, για να βελτιώσουν 
την αποδοτικότητα και την 



AM\1205356EL.docx 87/167 PE652.340v01-00

EL

αποτελεσματικότητα των ελέγχων, να 
στελεχώνουν κατάλληλα τις αρμόδιες 
τελωνειακές αρχές, ώστε να είναι σε θέση 
να εντοπίζουν μη ασφαλή προϊόντα, ιδίως 
από τρίτες χώρες, και να αποτρέπουν την 
κυκλοφορία τους στην εσωτερική αγορά·

αποτελεσματικότητα των ελέγχων, για να 
στελεχώνουν κατάλληλα τις αρμόδιες 
τελωνειακές αρχές και τις αρχές 
εποπτείας της αγοράς, ώστε να είναι σε 
θέση να εντοπίζουν μη ασφαλή προϊόντα, 
ιδίως από τρίτες χώρες, και να αποτρέπουν 
την κυκλοφορία τους στην εσωτερική 
αγορά· ενθαρρύνει τη χρήση, σε πρώτο 
στάδιο, του ήδη υφιστάμενου σχεδίου 
«Ενιαία Τελωνειακή Θυρίδα: ανταλλαγή 
πιστοποιητικών (CERTEX)», το οποίο 
μπορεί εν συνεχεία να ενισχυθεί μέσω του 
μελλοντικού περιβάλλοντος της Ενιαίας 
Θυρίδας της ΕΕ για τα τελωνειακά 
σχέδια·

Or. en

Τροπολογία 150
Beata Mazurek, Adam Bielan, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
αυξήσουν τους πόρους και την 
εμπειρογνωμοσύνη των οικείων αρχών 
εποπτείας της αγοράς, να ενισχύσουν τη 
μεταξύ τους συνεργασία, μεταξύ άλλων σε 
διασυνοριακό επίπεδο, να βελτιώσουν την 
αποδοτικότητα και την 
αποτελεσματικότητα των ελέγχων, να 
στελεχώνουν κατάλληλα τις αρμόδιες 
τελωνειακές αρχές, ώστε να είναι σε θέση 
να εντοπίζουν μη ασφαλή προϊόντα, ιδίως 
από τρίτες χώρες, και να αποτρέπουν την 
κυκλοφορία τους στην εσωτερική αγορά·

14. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
αυξήσουν τους πόρους και την 
εμπειρογνωμοσύνη των οικείων αρχών 
εποπτείας της αγοράς, να ενισχύσουν τη 
μεταξύ τους συνεργασία, μεταξύ άλλων σε 
διασυνοριακό επίπεδο, να βελτιώσουν την 
αποδοτικότητα και την 
αποτελεσματικότητα των ελέγχων, να 
στελεχώνουν κατάλληλα τις αρμόδιες 
τελωνειακές αρχές, ώστε να είναι σε θέση 
να εντοπίζουν μη ασφαλή προϊόντα, ιδίως 
από τρίτες χώρες, και να αποτρέπουν την 
κυκλοφορία τους στην εσωτερική αγορά· 
τονίζει, σε αυτό το πλαίσιο, ότι είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό οι αρμόδιες αρχές να 
έχουν στη διάθεσή τους σύγχρονο 
εξοπλισμό, καθώς και να 
χρησιμοποιούνται καινοτόμες 
τεχνολογίες·
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Or. pl

Τροπολογία 151
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
αυξήσουν τους πόρους και την 
εμπειρογνωμοσύνη των οικείων αρχών 
εποπτείας της αγοράς, να ενισχύσουν τη 
μεταξύ τους συνεργασία, μεταξύ άλλων σε 
διασυνοριακό επίπεδο, να βελτιώσουν την 
αποδοτικότητα και την 
αποτελεσματικότητα των ελέγχων, να 
στελεχώνουν κατάλληλα τις αρμόδιες 
τελωνειακές αρχές, ώστε να είναι σε θέση 
να εντοπίζουν μη ασφαλή προϊόντα, ιδίως 
από τρίτες χώρες, και να αποτρέπουν την 
κυκλοφορία τους στην εσωτερική αγορά·

14. υπογραμμίζει την έλλειψη 
χρηματοδοτικών και ανθρώπινων πόρων 
που αντιμετωπίζουν τα τελευταία χρόνια 
πολλές αρχές εποπτείας της αγοράς στην 
Ευρώπη· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
αυξήσουν τους πόρους και την 
εμπειρογνωμοσύνη των οικείων αρχών 
εποπτείας της αγοράς, να ενισχύσουν τη 
μεταξύ τους συνεργασία, μεταξύ άλλων σε 
διασυνοριακό επίπεδο, να βελτιώσουν την 
αποδοτικότητα και την 
αποτελεσματικότητα των ελέγχων, να 
στελεχώνουν κατάλληλα τις αρμόδιες 
τελωνειακές αρχές, ώστε να είναι σε θέση 
να εντοπίζουν μη ασφαλή προϊόντα, ιδίως 
από τρίτες χώρες, και να αποτρέπουν την 
κυκλοφορία τους στην εσωτερική αγορά·

Or. en

Τροπολογία 152
Marco Zullo, Tiziana Beghin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
αυξήσουν τους πόρους και την 
εμπειρογνωμοσύνη των οικείων αρχών 
εποπτείας της αγοράς, να ενισχύσουν τη 
μεταξύ τους συνεργασία, μεταξύ άλλων σε 
διασυνοριακό επίπεδο, να βελτιώσουν την 
αποδοτικότητα και την 

14. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
αυξήσουν τους πόρους και την 
εμπειρογνωμοσύνη των οικείων αρχών 
εποπτείας της αγοράς, να ενισχύσουν τη 
μεταξύ τους συνεργασία, μεταξύ άλλων σε 
διασυνοριακό επίπεδο, να βελτιώσουν την 
αποδοτικότητα και την 
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αποτελεσματικότητα των ελέγχων, να 
στελεχώνουν κατάλληλα τις αρμόδιες 
τελωνειακές αρχές, ώστε να είναι σε θέση 
να εντοπίζουν μη ασφαλή προϊόντα, ιδίως 
από τρίτες χώρες, και να αποτρέπουν την 
κυκλοφορία τους στην εσωτερική αγορά·

αποτελεσματικότητα των ελέγχων, με 
ιδιαίτερη προσοχή στις επιγραμμικές 
αγορές, να στελεχώνουν κατάλληλα τις 
αρμόδιες τελωνειακές αρχές, ώστε να είναι 
σε θέση να εντοπίζουν μη ασφαλή 
προϊόντα, ιδίως από τρίτες χώρες, να 
εντοπίζουν την προέλευσή τους, να 
ταυτοποιούν την αλυσίδα εφοδιασμού 
τους και να αποτρέπουν την κυκλοφορία 
τους στην εσωτερική αγορά·

Or. it

Τροπολογία 153
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, 
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Carlo Fidanza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
αυξήσουν τους πόρους και την 
εμπειρογνωμοσύνη των οικείων αρχών 
εποπτείας της αγοράς, να ενισχύσουν τη 
μεταξύ τους συνεργασία, μεταξύ άλλων σε 
διασυνοριακό επίπεδο, να βελτιώσουν την 
αποδοτικότητα και την 
αποτελεσματικότητα των ελέγχων, να 
στελεχώνουν κατάλληλα τις αρμόδιες 
τελωνειακές αρχές, ώστε να είναι σε θέση 
να εντοπίζουν μη ασφαλή προϊόντα, ιδίως 
από τρίτες χώρες, και να αποτρέπουν την 
κυκλοφορία τους στην εσωτερική αγορά·

14. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
αυξήσουν τους πόρους και την 
εμπειρογνωμοσύνη των οικείων αρχών 
εποπτείας της αγοράς, να ενισχύσουν τη 
μεταξύ τους συνεργασία, ιδίως σε 
διασυνοριακό επίπεδο, να βελτιώσουν την 
αποδοτικότητα και την 
αποτελεσματικότητα των 
ελέγχων,ειδικότερα σε σημεία όπως οι 
λιμένες με αυξημένη κίνηση 
εμπορευμάτων, να στελεχώνουν 
κατάλληλα τις αρμόδιες τελωνειακές 
αρχές, ώστε να είναι σε θέση να 
εντοπίζουν μη ασφαλή προϊόντα, ιδίως από 
τρίτες χώρες, να εντοπίζουν την 
προέλευσή τους και να αποτρέπουν και να 
σταματούν την κυκλοφορία τους στην 
εσωτερική αγορά·

Or. en

Τροπολογία 154
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, Aldo Patriciello, Fulvio 
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Martusciello, Giuseppe Milazzo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
αυξήσουν τους πόρους και την 
εμπειρογνωμοσύνη των οικείων αρχών 
εποπτείας της αγοράς, να ενισχύσουν τη 
μεταξύ τους συνεργασία, μεταξύ άλλων σε 
διασυνοριακό επίπεδο, να βελτιώσουν την 
αποδοτικότητα και την 
αποτελεσματικότητα των ελέγχων, να 
στελεχώνουν κατάλληλα τις αρμόδιες 
τελωνειακές αρχές, ώστε να είναι σε θέση 
να εντοπίζουν μη ασφαλή προϊόντα, ιδίως 
από τρίτες χώρες, και να αποτρέπουν την 
κυκλοφορία τους στην εσωτερική αγορά·

14. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
αυξήσουν τους πόρους και την 
εμπειρογνωμοσύνη των οικείων αρχών 
εποπτείας της αγοράς, να ενισχύσουν τη 
μεταξύ τους συνεργασία, μεταξύ άλλων σε 
διασυνοριακό επίπεδο, για να βελτιώσουν 
την αποδοτικότητα και την 
αποτελεσματικότητα των ελέγχων, για να 
στελεχώνουν κατάλληλα τις αρμόδιες 
τελωνειακές αρχές και τις αρχές εποπτείας 
της αγοράς, ώστε να είναι σε θέση να 
εντοπίζουν μη ασφαλή προϊόντα, ιδίως από 
τρίτες χώρες, να εντοπίζουν την 
προέλευσή τους και να αποτρέπουν την 
κυκλοφορία τους στην εσωτερική αγορά, 
μεταξύ άλλων για προϊόντα που 
πωλούνται στο διαδίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 155
Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini, Raffaele 
Stancanelli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
αυξήσουν τους πόρους και την 
εμπειρογνωμοσύνη των οικείων αρχών 
εποπτείας της αγοράς, να ενισχύσουν τη 
μεταξύ τους συνεργασία, μεταξύ άλλων σε 
διασυνοριακό επίπεδο, να βελτιώσουν την 
αποδοτικότητα και την 
αποτελεσματικότητα των ελέγχων, να 
στελεχώνουν κατάλληλα τις αρμόδιες 
τελωνειακές αρχές, ώστε να είναι σε θέση 
να εντοπίζουν μη ασφαλή προϊόντα, ιδίως 

14. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
αυξήσουν τους πόρους και την 
εμπειρογνωμοσύνη των οικείων αρχών 
εποπτείας της αγοράς, να ενισχύσουν τη 
μεταξύ τους συνεργασία, μεταξύ άλλων σε 
διασυνοριακό επίπεδο, για να βελτιώσουν 
την αποδοτικότητα και την 
αποτελεσματικότητα των ελέγχων, για να 
στελεχώνουν κατάλληλα τις αρμόδιες 
τελωνειακές αρχές και τις αρχές εποπτείας 
της αγοράς, ώστε να είναι σε θέση να 
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από τρίτες χώρες, και να αποτρέπουν την 
κυκλοφορία τους στην εσωτερική αγορά·

εντοπίζουν μη ασφαλή προϊόντα, ιδίως από 
τρίτες χώρες, να εντοπίζουν την 
προέλευσή τους και να αποτρέπουν την 
κυκλοφορία τους στην εσωτερική αγορά, 
μεταξύ άλλων για προϊόντα που 
πωλούνται στο διαδίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 156
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, David Cormand, Anna Cavazzini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
αυξήσουν τους πόρους και την 
εμπειρογνωμοσύνη των οικείων αρχών 
εποπτείας της αγοράς, να ενισχύσουν τη 
μεταξύ τους συνεργασία, μεταξύ άλλων σε 
διασυνοριακό επίπεδο, να βελτιώσουν την 
αποδοτικότητα και την 
αποτελεσματικότητα των ελέγχων, να 
στελεχώνουν κατάλληλα τις αρμόδιες 
τελωνειακές αρχές, ώστε να είναι σε θέση 
να εντοπίζουν μη ασφαλή προϊόντα, ιδίως 
από τρίτες χώρες, και να αποτρέπουν την 
κυκλοφορία τους στην εσωτερική αγορά·

14. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
αυξήσουν τους πόρους και την 
εμπειρογνωμοσύνη των οικείων αρχών 
εποπτείας της αγοράς, να ενισχύσουν τη 
μεταξύ τους συνεργασία και να 
αναπτύξουν κοινές δράσεις, μεταξύ άλλων 
σε διασυνοριακό επίπεδο, για να 
βελτιώσουν την αποδοτικότητα και την 
αποτελεσματικότητα των ελέγχων, για να 
στελεχώνουν κατάλληλα τις αρμόδιες 
τελωνειακές αρχές και τις αρχές 
εποπτείας της αγοράς, ώστε να είναι σε 
θέση να εντοπίζουν μη ασφαλή προϊόντα, 
ιδίως από τρίτες χώρες, και να αποτρέπουν 
την κυκλοφορία τους στην εσωτερική 
αγορά·

Or. en

Τροπολογία 157
Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Karen Melchior, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-
Courtin, Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
αυξήσουν τους πόρους και την 
εμπειρογνωμοσύνη των οικείων αρχών 
εποπτείας της αγοράς, να ενισχύσουν τη 
μεταξύ τους συνεργασία, μεταξύ άλλων σε 
διασυνοριακό επίπεδο, να βελτιώσουν την 
αποδοτικότητα και την 
αποτελεσματικότητα των ελέγχων, να 
στελεχώνουν κατάλληλα τις αρμόδιες 
τελωνειακές αρχές, ώστε να είναι σε θέση 
να εντοπίζουν μη ασφαλή προϊόντα, ιδίως 
από τρίτες χώρες, και να αποτρέπουν την 
κυκλοφορία τους στην εσωτερική αγορά·

14. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
συνεργαστεί με τα κράτη μέλη 
προκειμένου να αυξήσουν τους πόρους και 
την εμπειρογνωμοσύνη των οικείων αρχών 
εποπτείας της αγοράς, να ενισχύσουν τη 
μεταξύ τους συνεργασία, μεταξύ άλλων σε 
διασυνοριακό επίπεδο και σε επιγραμμικές 
αγορές, για να βελτιώσουν την 
αποδοτικότητα και την 
αποτελεσματικότητα των ελέγχων, για να 
στελεχώνουν κατάλληλα τις αρμόδιες 
τελωνειακές αρχές και τις αρχές εποπτείας 
της αγοράς, ώστε να είναι σε θέση να 
εντοπίζουν μη ασφαλή προϊόντα και να 
αποτρέπουν την κυκλοφορία τους στην 
εσωτερική αγορά·

Or. en

Τροπολογία 158
Brando Benifei, Maria-Manuel Leitão-Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. υπογραμμίζει τη σημασία του 
προγράμματος για την ενιαία αγορά για 
το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για το 
2021-2027 όσον αφορά τη στήριξη της 
αποτελεσματικής εποπτείας της αγοράς 
και της ασφάλειας των προϊόντων σε 
ολόκληρη την Ένωση, καθώς και τη 
συμβολή στις προσπάθειες 
καταπολέμησης των παραποιημένων 
προϊόντων, προκειμένου να εξασφαλιστεί 
ότι κυκλοφορούν στην αγορά της Ένωσης 
μόνο ασφαλή και συμμορφούμενα 
προϊόντα που προσφέρουν ένα υψηλό 
επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, 
συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων 
που πωλούνται επιγραμμικά, καθώς και 
να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη ομοιογένεια 
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και ικανότητα των αρχών εποπτείας της 
αγοράς σε ολόκληρη την Ένωση· 
επαναλαμβάνει ως προς αυτό την 
έκκλησή του προς την Επιτροπή και το 
Συμβούλιο για την παροχή επαρκών 
πόρων και την πρόβλεψη ειδικού 
κονδυλίου στον προϋπολογισμό για την 
εποπτεία της αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 159
Jordi Cañas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. υπογραμμίζει ότι η εισαγωγή 
παραποιημένων προϊόντων που 
προκύπτει από αστοχίες στην εποπτεία 
της αγοράς έχει επίσης επιπτώσεις σε 
πολλούς άλλους τομείς πολιτικής που 
είναι σημαντικοί για τους πολίτες της ΕΕ, 
όπως η προστασία της διανοητικής 
ιδιοκτησίας, οι οποίοι έχουν μεγάλη 
οικονομική και πολιτιστική αξία, και 
καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να 
επιβάλει με αποτελεσματικό τρόπο την 
εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας 
και να εναρμονίσει τους τελωνειακούς 
ελέγχους σε ολόκληρη την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 160
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Alex Agius Saliba, Clara 
Aguilera, Brando Benifei, Marc Angel, Sándor Rónai, Biljana Borzan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. ενθαρρύνει την ενίσχυση της 
συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών 
που διαθέτουν εξουσίες που σχετίζονται 
με την ασφάλεια των προϊόντων, όπως οι 
αρχές προστασίας του καταναλωτή, οι 
αρχές προστασίας δεδομένων, οι αρχές 
κυβερνοασφάλειας, οι αρχές 
τηλεπικοινωνίας, οι αρχές εποπτείας της 
αγοράς και οι τελωνειακές αρχές, με 
στόχο τη διασφάλιση της κατάλληλης 
εφαρμογής όλων των πτυχών που 
σχετίζονται με τους καταναλωτές και 
αφορούν την ασφάλεια των προϊόντων 
και τα δικαιώματα των καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 161
Edina Tóth, Tomislav Sokol

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. ενθαρρύνει την ενίσχυση της 
αμοιβαίας συνεργασίας μεταξύ εθνικών 
αρχών και οργανισμών που σχετίζονται 
με την ασφάλεια των προϊόντων, όπως οι 
αρχές προστασίας του καταναλωτή, οι 
αρχές κυβερνοασφάλειας, οι αρχές 
προστασίας δεδομένων και οι 
τελωνειακές αρχές, με στόχο τη 
διασφάλιση της κατάλληλης εφαρμογής 
όλων των σχετικών πτυχών που αφορούν 
τα δικαιώματα των καταναλωτών και 
την ασφάλεια των προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 162
Jordi Cañas
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14β. τονίζει ότι ο μεγάλος αριθμός 
αποκλίσεων στο επίπεδο και την 
ποιότητα των ελέγχων των προϊόντων 
από τρίτες χώρες και οι διαφορές στις 
τελωνειακές διαδικασίες και τις πολιτικές 
κυρώσεων στα σημεία εισόδου στην 
τελωνειακή ένωση της ΕΕ οδηγούν συχνά 
όχι μόνο σε στρεβλώσεις στις εμπορικές 
ροές, αλλά και σε μεγάλους κινδύνους για 
την υγεία και την ασφάλεια των 
καταναλωτών στην ευρωπαϊκή ενιαία 
αγορά· υπογραμμίζει ότι μια 
συντονισμένη και εναρμονισμένη 
προσέγγιση είναι ζωτικής σημασίας για 
τη εξασφάλιση μιας αδιάκοπης ροής 
προμήθειας προϊόντων σε όλα τα κράτη 
μέλη, την αντιμετώπιση πιθανών 
ελλείψεων με αποτελεσματικό και ταχύ 
τρόπο, ενώ παράλληλα θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο 
ελέγχων ασφάλειας με τους οποίους θα 
μπορούν να εντοπίζονται και να 
αποτρέπονται τυχόν υγειονομικοί, 
φυτοϋγειονομικοί και βιολογικοί κίνδυνοι 
από εισαγωγές από τρίτες χώρες· επιμένει 
ότι η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει ότι 
οι τελωνειακοί έλεγχοι σε ολόκληρη την 
ΕΕ ακολουθούν τα ίδια πρότυπα, μέσω 
ενός άμεσου ενιαίου μηχανισμού 
τελωνειακού ελέγχου, σε συντονισμό με 
τα κράτη μέλη και σε πλήρη 
συμμόρφωση με την αρχή της 
επικουρικότητας·

Or. en

Τροπολογία 163
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Evelyne Gebhardt, Adriana Maldonado López, Alex Agius Saliba, Clara 
Aguilera, Brando Benifei, Marc Angel, Sándor Rónai
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14β. ενθαρρύνει τη χρήση νέων 
τεχνολογιών όπως οι τεχνολογίες 
αλυσίδας συστοιχιών (blockchain) στον 
τομέα της εποπτείας της αγοράς, με 
στόχο τη βελτίωση της ιχνηλασιμότητας 
των προϊόντων, ιδίως μέσω του 
εντοπισμού παραποιημένων προϊόντων· 
ενθαρρύνει περαιτέρω τη χρήση 
εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης από τις 
αρχές εποπτείας της αγοράς ώστε η 
ανάλυση δεδομένων να μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τον μετριασμό του 
κινδύνου και την ενίσχυση της εποπτείας, 
καθώς και για τη διευκόλυνση της 
συνεργασίας όσον αφορά τα δεδομένα·

Or. en

Τροπολογία 164
Arba Kokalari, Henna Virkkunen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί μετ’ επιτάσεως τα κράτη 
μέλη να καθορίσουν μια ελάχιστη 
συχνότητα δειγματοληψίας· και ζητεί από 
τις αρχές εποπτείας της αγοράς να 
διενεργούν σε τακτική βάση, τουλάχιστον 
μία φορά το χρόνο, και ανά τομέα, 
έρευνες αγοράς μέσω ψευδοπελατών 
(«mystery shopping»), ιδίως για τις 
κατηγορίες προϊόντων με τις 
περισσότερες κοινοποιήσεις στην πύλη 
ασφαλείας (Rapex)·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 165
Beata Mazurek, Adam Bielan, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί μετ’ επιτάσεως τα κράτη 
μέλη να καθορίσουν μια ελάχιστη 
συχνότητα δειγματοληψίας· και ζητεί από 
τις αρχές εποπτείας της αγοράς να 
διενεργούν σε τακτική βάση, τουλάχιστον 
μία φορά το χρόνο, και ανά τομέα, έρευνες 
αγοράς μέσω ψευδοπελατών («mystery 
shopping»), ιδίως για τις κατηγορίες 
προϊόντων με τις περισσότερες 
κοινοποιήσεις στην πύλη ασφαλείας 
(Rapex)·

15. καλεί μετ’ επιτάσεως τα κράτη 
μέλη να διεξαγάγουν σχετικές μελέτες 
προκειμένου να προσδιορίσουν κατά 
πόσον πρέπει να καθορίσουν μια ελάχιστη 
συχνότητα δειγματοληψίας· και ζητεί από 
τις αρχές εποπτείας της αγοράς να 
διενεργούν σε τακτική βάση και ανά 
τομέα, έρευνες αγοράς μέσω 
ψευδοπελατών («mystery shopping»), 
ιδίως για τις κατηγορίες προϊόντων με τις 
περισσότερες κοινοποιήσεις στην πύλη 
ασφαλείας (Rapex)·

Or. pl

Τροπολογία 166
Brando Benifei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί μετ’ επιτάσεως τα κράτη 
μέλη να καθορίσουν μια ελάχιστη 
συχνότητα δειγματοληψίας· και ζητεί από 
τις αρχές εποπτείας της αγοράς να 
διενεργούν σε τακτική βάση, τουλάχιστον 
μία φορά το χρόνο, και ανά τομέα, έρευνες 
αγοράς μέσω ψευδοπελατών («mystery 
shopping»), ιδίως για τις κατηγορίες 
προϊόντων με τις περισσότερες 
κοινοποιήσεις στην πύλη ασφαλείας 
(Rapex)·

15. καλεί μετ’ επιτάσεως τα κράτη 
μέλη να καθορίσουν μια ελάχιστη 
συχνότητα δειγματοληψίας· και ζητεί από 
τις αρχές εποπτείας της αγοράς να 
διενεργούν σε τακτική βάση, τουλάχιστον 
μία φορά το χρόνο, και ανά τομέα, έρευνες 
αγοράς μέσω ψευδοπελατών («mystery 
shopping»), ιδίως για προϊόντα που 
ενέχουν σοβαρό κίνδυνο και για τις 
κατηγορίες προϊόντων με τις περισσότερες 
κοινοποιήσεις στην πύλη ασφαλείας 
(Rapex), καθώς και να λαμβάνουν 
κατάλληλα μέτρα όπως ο περιορισμός, η 
αναστολή ή η απαγόρευση της 
κυκλοφορίας ή διάθεσης στην αγορά 
οποιουδήποτε προϊόντος ενέχει σοβαρό 
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κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των 
καταναλωτών· τονίζει ότι είναι 
σημαντικό οι αρχές εποπτείας της αγοράς 
να επιβάλλουν κατά τρόπο 
αποτελεσματικό κυρώσεις στους 
παραβάτες και να εξασφαλίζουν 
τουλάχιστον την αντιστάθμιση των 
οικονομικών πλεονεκτημάτων που 
επιδιώκονται μέσω της παράβασης·

Or. en

Τροπολογία 167
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, David Cormand, Anna Cavazzini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί μετ’ επιτάσεως τα κράτη 
μέλη να καθορίσουν μια ελάχιστη 
συχνότητα δειγματοληψίας· και ζητεί από 
τις αρχές εποπτείας της αγοράς να 
διενεργούν σε τακτική βάση, τουλάχιστον 
μία φορά το χρόνο, και ανά τομέα, 
έρευνες αγοράς μέσω ψευδοπελατών 
(«mystery shopping»), ιδίως για τις 
κατηγορίες προϊόντων με τις περισσότερες 
κοινοποιήσεις στην πύλη ασφαλείας 
(Rapex)·

15. καλεί μετ’ επιτάσεως την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
καθορίσουν μια ελάχιστη συχνότητα 
δειγματοληψίας· και ζητεί από τις αρχές 
εποπτείας της αγοράς να διενεργούν σε 
τακτική βάση ανά τομέα έρευνες αγοράς 
μέσω ψευδοπελατών («mystery shopping») 
για τα προϊόντα που αντιπροσωπεύουν 
σημαντικά ποσοστά κάθε τύπου 
προϊόντος που κυκλοφορεί στην αγορά· 
προσθέτει ότι θα πρέπει να δίνεται 
ιδιαίτερη προσοχή στις κατηγορίες 
προϊόντων με τις περισσότερες 
κοινοποιήσεις στην πύλη ασφαλείας 
(Rapex) και να λαμβάνονται κατάλληλα 
περιοριστικά μέτρα σε περίπτωση 
κινδύνου·

Or. en

Τροπολογία 168
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Alex Agius 
Saliba, Clara Aguilera, Brando Benifei, Marc Angel, Sándor Rónai
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί μετ’ επιτάσεως τα κράτη 
μέλη να καθορίσουν μια ελάχιστη 
συχνότητα δειγματοληψίας· και ζητεί από 
τις αρχές εποπτείας της αγοράς να 
διενεργούν σε τακτική βάση, τουλάχιστον 
μία φορά το χρόνο, και ανά τομέα, έρευνες 
αγοράς μέσω ψευδοπελατών («mystery 
shopping»), ιδίως για τις κατηγορίες 
προϊόντων με τις περισσότερες 
κοινοποιήσεις στην πύλη ασφαλείας 
(Rapex)·

15. καλεί μετ’ επιτάσεως τα κράτη 
μέλη να καθορίσουν μια ελάχιστη 
συχνότητα δειγματοληψίας· και ζητεί από 
τις αρχές εποπτείας της αγοράς να 
διενεργούν σε τακτική βάση ή σε 
συγκεκριμένες ημέρες, όπως το δίκτυο 
συνεργασίας για την προστασία του 
καταναλωτή, και ανά τομέα, έρευνες 
αγοράς μέσω ψευδοπελατών («mystery 
shopping»), ιδίως για τις κατηγορίες 
προϊόντων με τις περισσότερες 
κοινοποιήσεις στην πύλη ασφαλείας 
(Rapex)· συνιστά τα εν λόγω μέτρα να 
βασίζονται σε εργαλεία ανάλυσης 
δεδομένων με στόχο τη βελτιστοποίηση 
της απόδοσης·

Or. en

Τροπολογία 169
Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Karen Melchior, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-
Courtin, Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. καλεί μετ’ επιτάσεως τα κράτη 
μέλη να καθορίσουν μια ελάχιστη 
συχνότητα δειγματοληψίας· και ζητεί από 
τις αρχές εποπτείας της αγοράς να 
διενεργούν σε τακτική βάση, τουλάχιστον 
μία φορά το χρόνο, και ανά τομέα, έρευνες 
αγοράς μέσω ψευδοπελατών («mystery 
shopping»), ιδίως για τις κατηγορίες 
προϊόντων με τις περισσότερες 
κοινοποιήσεις στην πύλη ασφαλείας 
(Rapex)·

15. καλεί μετ’ επιτάσεως τα κράτη 
μέλη να καθορίσουν μια ελάχιστη 
συχνότητα δειγματοληψίας· και ζητεί από 
τις αρχές εποπτείας της αγοράς να 
διενεργούν σε τακτική βάση, τουλάχιστον 
μία φορά το χρόνο, και ανά τομέα, έρευνες 
αγοράς μέσω ψευδοπελατών («mystery 
shopping»), μεταξύ άλλων και σε 
προϊόντα από επιγραμμικές αγορές, ιδίως 
για τις κατηγορίες προϊόντων με τις 
περισσότερες κοινοποιήσεις στην πύλη 
ασφαλείας (Rapex)·

Or. en
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Τροπολογία 170
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, David Cormand, Anna Cavazzini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. υπενθυμίζει ότι οι περιβαλλοντικές 
απαιτήσεις και οι απαιτήσεις 
βιωσιμότητας που περιλαμβάνονται στη 
νομοθεσία που αφορά τα προϊόντα 
αποτελούν επίσης μέρος του πλαισίου 
ασφάλειας της ΕΕ ώστε να αποφεύγεται η 
έκθεση των καταναλωτών σε επιβλαβείς 
και τοξικές ουσίες· καλεί τα κράτη μέλη 
να διαθέσουν πρόσθετους πόρους για την 
εφαρμογή και επιβολή αυτών των 
απαιτήσεων με την υποστήριξη της 
Επιτροπής·

Or. en

Τροπολογία 171
Vlad-Marius Botoş, Karen Melchior, Liesje Schreinemacher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. ζητεί από την Επιτροπή να 
αξιοποιήσει την αναθεώρηση της ΟΓΑΠ 
για να διευκρινίσει ότι οι αρχές εποπτείας 
της αγοράς θα πρέπει να επικοινωνούν με 
τον αρμόδιο οικονομικό φορέα με την 
ακόλουθη σειρά: εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπος εγκατεστημένος στην ΕΕ 
με εντολή από τον κατασκευαστή, 
κατασκευαστής εγκατεστημένος στην 
ΕΕ, εισαγωγέας και διανομέας ή πάροχος 
υπηρεσιών διεκπεραίωσης παραγγελιών·

Or. en
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Τροπολογία 172
Dan-Ștefan Motreanu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την Επιτροπή να εκδώσει 
ταχέως εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με 
τον κανονισμό 2019/1020, και ιδίως το 
άρθρο 25 αυτού, οι οποίες να καθορίζουν 
κριτήρια αναφοράς και τεχνικές για τους 
ελέγχους σε εναρμονισμένα και μη 
εναρμονισμένα προϊόντα, και να 
συμπεριλάβει ελάχιστες απαιτήσεις όσον 
αφορά τους ελέγχους σε προϊόντα που 
εισέρχονται στην αγορά της Ένωσης, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεπής, 
αποτελεσματική και ομοιόμορφη επιβολή 
του ενωσιακού δικαίου·

16. καλεί την Επιτροπή να εκδώσει 
ταχέως εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με 
τον κανονισμό 2019/1020, και ιδίως το 
άρθρο 25 αυτού, οι οποίες να καθορίζουν 
κριτήρια αναφοράς και τεχνικές για τους 
ελέγχους σε εναρμονισμένα και μη 
εναρμονισμένα προϊόντα, και να 
συμπεριλάβει ελάχιστες απαιτήσεις όσον 
αφορά τους ελέγχους σε προϊόντα που 
εισέρχονται στην αγορά της Ένωσης, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεπής, 
αποτελεσματική και ομοιόμορφη επιβολή 
του ενωσιακού δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένων ελέγχων σχετικά 
με το κατά πόσον τα προϊόντα είναι 
παραποιημένα·

Or. en

Τροπολογία 173
Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Karen Melchior, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-
Courtin, Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. καλεί την Επιτροπή να εκδώσει 
ταχέως εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με 
τον κανονισμό 2019/1020, και ιδίως το 
άρθρο 25 αυτού, οι οποίες να καθορίζουν 
κριτήρια αναφοράς και τεχνικές για τους 
ελέγχους σε εναρμονισμένα και μη 
εναρμονισμένα προϊόντα, και να 
συμπεριλάβει ελάχιστες απαιτήσεις όσον 
αφορά τους ελέγχους σε προϊόντα που 

16. καλεί την Επιτροπή να εκδώσει 
ταχέως εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με 
τον κανονισμό 2019/1020, και ιδίως το 
άρθρο 25 αυτού, οι οποίες να καθορίζουν 
κριτήρια αναφοράς και τεχνικές για τους 
ελέγχους σε εναρμονισμένα και μη 
εναρμονισμένα προϊόντα και να 
συμπεριλάβει ελάχιστες απαιτήσεις όσον 
αφορά την κλίμακα και τη συχνότητα των 
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εισέρχονται στην αγορά της Ένωσης, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεπής, 
αποτελεσματική και ομοιόμορφη επιβολή 
του ενωσιακού δικαίου·

ελέγχων σε προϊόντα που εισέρχονται στην 
αγορά της Ένωσης, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η συνεπής, αποτελεσματική 
και ομοιόμορφη επιβολή του ενωσιακού 
δικαίου·

Or. en

Τροπολογία 174
Vlad-Marius Botoş

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. καλεί την Επιτροπή να απαιτήσει 
από τους οικονομικούς φορείς που θέτουν 
σε κυκλοφορία προϊόντα στην αγορά της 
ΕΕ να διαθέτουν στο κοινό και στις αρχές 
εποπτείας της αγοράς καταλόγους με τα 
μοντέλα των προϊόντων τους και τις 
τεχνικές προδιαγραφές τους μαζί με 
εικόνες, ώστε να αποτρέπεται η 
παράκαμψη των ελέγχων.

Or. en

Τροπολογία 175
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Alex Agius 
Saliba, Clara Aguilera, Brando Benifei, Marc Angel, Sándor Rónai, Biljana Borzan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει ότι τα προϊόντα που 
αγοράζουν οι καταναλωτές απευθείας από 
οικονομικούς φορείς εκτός ΕΕ πρέπει να 
υπόκεινται σε αποτελεσματικούς ελέγχους· 
καλεί τις αρχές εποπτείας της αγοράς να 
διενεργούν επαρκείς ελέγχους για τα εν 

17. τονίζει ότι τα προϊόντα που 
αγοράζουν οι καταναλωτές απευθείας από 
οικονομικούς φορείς εκτός ΕΕ πρέπει να 
υπόκεινται σε αποτελεσματικούς ελέγχους· 
καλεί τις τελωνειακές αρχές και τις αρχές 
εποπτείας της αγοράς να διενεργούν 
επαρκείς ελέγχους για τα εν λόγω 
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λόγω προϊόντα· προϊόντα· ζητεί να επιβληθεί στους 
οικονομικοί φορείς εκτός της ΕΕ η 
υποχρέωση να ορίζουν έναν 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στην 
εσωτερική αγορά της ΕΕ για όλα τα 
προϊόντα που απευθύνονται στους 
καταναλωτές, με στόχο τη διευκόλυνση 
της λογοδοσίας και την ενίσχυση της 
ασφάλειας των προϊόντων και της 
προστασίας των καταναλωτών· καλεί, 
επίσης, τις επιγραμμικές αγορές να 
διενεργούν συμπληρωματικούς ελέγχους 
ώστε να εξακριβώνουν κατά πόσον οι 
έμποροι εκτός της ΕΕ με τους οποίους 
συνεργάζονται, που απευθύνονται σε 
Ευρωπαίους καταναλωτές, είτε έχουν 
ορίσει έναν εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο είτε έχουν δημιουργήσει 
υποκατάστημα εντός της ΕΕ· καλεί 
μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να θεωρεί 
τις επιγραμμικές αγορές υπεύθυνες για 
ζημίες και εγγυήσεις, με την επιφύλαξη 
της δυνατότητας να ζητείται 
αποκατάσταση εκ των υστέρων από τον 
έμπορο, εάν αποδειχθεί ότι δεν 
εκπλήρωσε την εν λόγω υποχρέωσή του·

Or. en

Τροπολογία 176
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, Aldo Patriciello, Fulvio 
Martusciello, Giuseppe Milazzo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει ότι τα προϊόντα που 
αγοράζουν οι καταναλωτές απευθείας από 
οικονομικούς φορείς εκτός ΕΕ πρέπει να 
υπόκεινται σε αποτελεσματικούς ελέγχους· 
καλεί τις αρχές εποπτείας της αγοράς να 
διενεργούν επαρκείς ελέγχους για τα εν 
λόγω προϊόντα·

17. τονίζει ότι τα προϊόντα που 
αγοράζουν οι καταναλωτές απευθείας από 
οικονομικούς φορείς εκτός ΕΕ πρέπει να 
υπόκεινται σε αποτελεσματικούς ελέγχους, 
μεταξύ άλλων ως προς την ποιότητα της 
διαδικασίας παραγωγής των προϊόντων 
σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο της 
ΕΕ και ως προς την προέλευση· καλεί τις 
αρχές εποπτείας της αγοράς να διενεργούν 
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επαρκείς ελέγχους για τα εν λόγω 
προϊόντα·

Or. en

Τροπολογία 177
Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini, Raffaele 
Stancanelli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει ότι τα προϊόντα που 
αγοράζουν οι καταναλωτές απευθείας από 
οικονομικούς φορείς εκτός ΕΕ πρέπει να 
υπόκεινται σε αποτελεσματικούς ελέγχους· 
καλεί τις αρχές εποπτείας της αγοράς να 
διενεργούν επαρκείς ελέγχους για τα εν 
λόγω προϊόντα·

17. τονίζει ότι τα προϊόντα που 
αγοράζουν οι καταναλωτές απευθείας από 
οικονομικούς φορείς εκτός ΕΕ πρέπει να 
υπόκεινται σε αποτελεσματικούς ελέγχους, 
μεταξύ άλλων ως προς την ποιότητα της 
διαδικασίας παραγωγής των προϊόντων 
σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο της 
ΕΕ και ως προς την προέλευση· καλεί τις 
αρχές εποπτείας της αγοράς να διενεργούν 
επαρκείς ελέγχους για τα εν λόγω 
προϊόντα·

Or. en

Τροπολογία 178
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, 
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Carlo Fidanza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει ότι τα προϊόντα που 
αγοράζουν οι καταναλωτές απευθείας από 
οικονομικούς φορείς εκτός ΕΕ πρέπει να 
υπόκεινται σε αποτελεσματικούς ελέγχους· 
καλεί τις αρχές εποπτείας της αγοράς να 
διενεργούν επαρκείς ελέγχους για τα εν 
λόγω προϊόντα·

17. τονίζει ότι τα προϊόντα που 
αγοράζουν οι καταναλωτές απευθείας από 
οικονομικούς φορείς εκτός ΕΕ πρέπει να 
υπόκεινται σε αποτελεσματικούς ελέγχους 
ως προς την ποιότητα, την προέλευση και 
τη συμμόρφωση με το κανονιστικό 
πλαίσιο της ΕΕ· καλεί τις αρχές εποπτείας 
της αγοράς να διενεργούν επαρκείς 
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ελέγχους για τα εν λόγω προϊόντα και να 
διατηρούν ενημερωμένο το σύστημα 
ICSMS·

Or. en

Τροπολογία 179
Marco Zullo, Tiziana Beghin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει ότι τα προϊόντα που 
αγοράζουν οι καταναλωτές απευθείας από 
οικονομικούς φορείς εκτός ΕΕ πρέπει να 
υπόκεινται σε αποτελεσματικούς ελέγχους· 
καλεί τις αρχές εποπτείας της αγοράς να 
διενεργούν επαρκείς ελέγχους για τα εν 
λόγω προϊόντα·

17. τονίζει ότι τα προϊόντα που 
αγοράζουν οι καταναλωτές απευθείας από 
οικονομικούς φορείς εκτός ΕΕ πρέπει να 
υπόκεινται σε αποτελεσματικούς ελέγχους 
προέλευσης, ποιότητας και συμμόρφωσης 
με το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ· καλεί 
τις αρχές εποπτείας της αγοράς να 
διενεργούν επαρκείς ελέγχους για τα εν 
λόγω προϊόντα·

Or. it

Τροπολογία 180
Brando Benifei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει ότι τα προϊόντα που 
αγοράζουν οι καταναλωτές απευθείας από 
οικονομικούς φορείς εκτός ΕΕ πρέπει να 
υπόκεινται σε αποτελεσματικούς ελέγχους· 
καλεί τις αρχές εποπτείας της αγοράς να 
διενεργούν επαρκείς ελέγχους για τα εν 
λόγω προϊόντα·

17. τονίζει ότι τα προϊόντα που 
αγοράζουν οι καταναλωτές απευθείας από 
οικονομικούς φορείς εκτός ΕΕ πρέπει να 
υπόκεινται σε αποτελεσματικούς ελέγχους 
ως προς την προέλευση και τη 
συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο 
της ΕΕ· καλεί τις αρχές εποπτείας της 
αγοράς να διενεργούν επαρκείς ελέγχους 
για τα εν λόγω προϊόντα·

Or. en
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Τροπολογία 181
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει ότι τα προϊόντα που 
αγοράζουν οι καταναλωτές απευθείας από 
οικονομικούς φορείς εκτός ΕΕ πρέπει να 
υπόκεινται σε αποτελεσματικούς ελέγχους· 
καλεί τις αρχές εποπτείας της αγοράς να 
διενεργούν επαρκείς ελέγχους για τα εν 
λόγω προϊόντα·

17. τονίζει ότι τα προϊόντα που 
αγοράζουν οι καταναλωτές απευθείας από 
οικονομικούς φορείς εκτός ΕΕ πρέπει να 
υπόκεινται σε αποτελεσματικούς ελέγχους· 
καλεί τις αρχές εποπτείας της αγοράς να 
διενεργούν επαρκείς ελέγχους για τα εν 
λόγω προϊόντα και να ελέγχουν πιο ενεργά 
τις επιγραμμικές αγορές προκειμένου να 
ενισχυθεί ο βαθμός ευθύνης τους·

Or. en

Τροπολογία 182
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, David Cormand, Anna Cavazzini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. τονίζει ότι τα προϊόντα που 
αγοράζουν οι καταναλωτές απευθείας από 
οικονομικούς φορείς εκτός ΕΕ πρέπει να 
υπόκεινται σε αποτελεσματικούς ελέγχους· 
καλεί τις αρχές εποπτείας της αγοράς να 
διενεργούν επαρκείς ελέγχους για τα εν 
λόγω προϊόντα·

17. τονίζει ότι τα προϊόντα που 
αγοράζουν οι καταναλωτές απευθείας από 
οικονομικούς φορείς εκτός ΕΕ πρέπει να 
υπόκεινται σε αποτελεσματικούς ελέγχους· 
καλεί τις αρχές εποπτείας της αγοράς και 
τις τελωνειακές αρχές να διενεργούν 
επαρκείς ελέγχους για τα εν λόγω 
προϊόντα·

Or. en

Τροπολογία 183
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Marc Angel, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Sylvie Guillaume, Clara Aguilera, Sándor 
Rónai, Adriana Maldonado López
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. παρατηρεί ότι δεν υπάρχουν 
ολοκληρωμένα και αξιόπιστα στοιχεία 
σχετικά με την ασφάλεια των άμεσων 
εισαγωγών από τρίτες χώρες, συνεπώς 
καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
διεξαγάγει, σε συνεργασία με τις αρχές 
εποπτείας της αγοράς, έρευνα για την 
ασφάλεια των προϊόντων η οποία θα είναι 
άμεσα διαθέσιμη για τους καταναλωτές 
των επιγραμμικών πλατφορμών ή αγορών 
από πωλητές σε τρίτες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 184
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17α. οι Ευρωπαίοι καταναλωτές 
παρατήρησαν ότι τα επικίνδυνα προϊόντα 
προέρχονται συχνότερα από μη 
ευρωπαϊκές χώρες. Στο εξής, τα προϊόντα 
ορισμένων τρίτων χωρών θα πρέπει να 
ελέγχονται κατά προτεραιότητα από τις 
εθνικές αρχές και την Επιτροπή.

Or. fr

Τροπολογία 185
Marco Zullo, Tiziana Beghin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. ζητεί από την Επιτροπή να 
συνεργάζεται με τις ρυθμιστικές αρχές 
τρίτων χωρών, να ανταλλάσσει με αυτές 
πληροφορίες σχετικά με την εποπτεία της 
αγοράς για επικίνδυνα προϊόντα και να 
συμπεριλάβει την εποπτεία της αγοράς σε 
όλες τις διμερείς εμπορικές συμφωνίες·

18. ζητεί από την Επιτροπή να 
συνεργάζεται με τις ρυθμιστικές αρχές 
τρίτων χωρών, να ανταλλάσσει με αυτές 
πληροφορίες σχετικά με την εποπτεία της 
αγοράς για επικίνδυνα και πιθανώς 
επικίνδυνα προϊόντα και να συμπεριλάβει 
την εποπτεία της αγοράς σε όλες τις 
διμερείς εμπορικές συμφωνίες, ώστε να 
υπόκεινται εταιρείες εκτός ΕΕ, οι οποίες 
πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες στην 
εσωτερική αγορά, στις ίδιες υποχρεώσεις 
με τις εταιρείες στην ΕΕ·

Or. it

Τροπολογία 186
Dan-Ștefan Motreanu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. ζητεί από την Επιτροπή να 
συνεργάζεται με τις ρυθμιστικές αρχές 
τρίτων χωρών, να ανταλλάσσει με αυτές 
πληροφορίες σχετικά με την εποπτεία της 
αγοράς για επικίνδυνα προϊόντα και να 
συμπεριλάβει την εποπτεία της αγοράς σε 
όλες τις διμερείς εμπορικές συμφωνίες·

18. ζητεί από την Επιτροπή να 
συνεργάζεται με τις ρυθμιστικές αρχές 
τρίτων χωρών, να ανταλλάσσει με αυτές 
πληροφορίες σχετικά με την εποπτεία της 
αγοράς για επικίνδυνα προϊόντα, μεταξύ 
άλλων σχετικά με το κατά πόσον τα 
προϊόντα είναι παραποιημένα, και να 
συμπεριλάβει την εποπτεία της αγοράς σε 
όλες τις διμερείς εμπορικές συμφωνίες·

Or. en

Τροπολογία 187
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Alex Agius Saliba, Clara 
Aguilera, Brando Benifei, Marc Angel, Sándor Rónai, Biljana Borzan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. ζητεί από την Επιτροπή να 
συνεργάζεται με τις ρυθμιστικές αρχές 
τρίτων χωρών, να ανταλλάσσει με αυτές 
πληροφορίες σχετικά με την εποπτεία της 
αγοράς για επικίνδυνα προϊόντα και να 
συμπεριλάβει την εποπτεία της αγοράς σε 
όλες τις διμερείς εμπορικές συμφωνίες·

18. ζητεί από την Επιτροπή να 
συνεργάζεται με τις ρυθμιστικές αρχές 
τρίτων χωρών, να ανταλλάσσει με αυτές 
πληροφορίες σχετικά με την εποπτεία της 
αγοράς για επικίνδυνα προϊόντα και να 
συμπεριλάβει διατάξεις σχετικά με την 
εποπτεία της αγοράς και την επιβολή σε 
όλες τις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 188
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, David Cormand, Anna Cavazzini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. ζητεί από την Επιτροπή να 
συνεργάζεται με τις ρυθμιστικές αρχές 
τρίτων χωρών, να ανταλλάσσει με αυτές 
πληροφορίες σχετικά με την εποπτεία της 
αγοράς για επικίνδυνα προϊόντα και να 
συμπεριλάβει την εποπτεία της αγοράς σε 
όλες τις διμερείς εμπορικές συμφωνίες·

18. ζητεί από την Επιτροπή να 
συνεργάζεται με τις ρυθμιστικές αρχές 
τρίτων χωρών, να ανταλλάσσει με αυτές 
πληροφορίες σχετικά με την εποπτεία της 
αγοράς για επικίνδυνα προϊόντα και να 
συμπεριλάβει διατάξεις που σχετίζονται 
με την εποπτεία της αγοράς σε όλες τις 
διμερείς εμπορικές συμφωνίες·

Or. en

Τροπολογία 189
Jordi Cañas, Vlad-Marius Botoş

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. ζητεί από την Επιτροπή να 
συνεργάζεται με τις ρυθμιστικές αρχές 
τρίτων χωρών, να ανταλλάσσει με αυτές 
πληροφορίες σχετικά με την εποπτεία της 

18. ζητεί από την Επιτροπή να 
συνεργάζεται με τις ρυθμιστικές αρχές 
τρίτων χωρών, να ανταλλάσσει με αυτές 
πληροφορίες σχετικά με την εποπτεία της 
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αγοράς για επικίνδυνα προϊόντα και να 
συμπεριλάβει την εποπτεία της αγοράς σε 
όλες τις διμερείς εμπορικές συμφωνίες·

αγοράς για επικίνδυνα προϊόντα και να 
συμπεριλάβει την εποπτεία της αγοράς σε 
όλες τις συμφωνίες ελεύθερων 
συναλλαγών·

Or. en

Τροπολογία 190
Vlad-Marius Botoş, Liesje Schreinemacher, Dita Charanzová, Karen Melchior, Svenja 
Hahn, Jordi Cañas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. ζητεί από την Επιτροπή να 
διερευνήσει το ενδεχόμενο οι 
προμηθευτές που είναι εγκατεστημένοι σε 
τρίτη χώρα να πρέπει να ορίζουν έναν 
νόμιμο εκπρόσωπο, εγκατεστημένο στην 
Ένωση, ο οποίος θα μπορεί να λογοδοτεί 
για την πώληση σε Ευρωπαίους 
καταναλωτές προϊόντων που δεν 
συμμορφώνονται με τους ενωσιακούς 
κανόνες ασφάλειας·

Or. en

Τροπολογία 191
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Alex Agius Saliba, Clara 
Aguilera, Brando Benifei, Marc Angel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή 
να βελτιώσει, σε ευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο, τη συνεργασία μεταξύ αρχών 
προστασίας των καταναλωτών, αρχών 
εποπτείας της αγοράς και τελωνειακών 
αρχών, ώστε να καταστεί δυνατή η ταχεία 

19. καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή 
να βελτιώσει, σε ευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο, τη συνεργασία μεταξύ αρχών 
προστασίας των καταναλωτών, αρχών 
προστασίας των δεδομένων, αρχών 
κυβερνοασφάλειας, αρχών 
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διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με μη 
ασφαλή προϊόντα·

τηλεπικοινωνιών, αρχών εποπτείας της 
αγοράς και τελωνειακών αρχών, ώστε να 
καταστεί δυνατή η ταχεία διαβίβαση 
πληροφοριών σχετικά με μη ασφαλή 
προϊόντα· καλεί μετ’ επιτάσεως την 
Επιτροπή, με βάση το πλαίσιο που 
παρέχει ο κανονισμός 2019/1020, να 
διασφαλίσει τη χρήση του συστήματος 
πληροφοριών και επικοινωνίας για την 
εποπτεία της αγοράς (ICSMS) που θα 
πρέπει να λειτουργεί παράλληλα με το 
κοινό σύστημα διαχείρισης κινδύνων 
(CRMS), με στόχο την αύξηση του 
επιπέδου συνεργασίας και ανταλλαγής 
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών 
και της Επιτροπής·

Or. en

Τροπολογία 192
Brando Benifei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή 
να βελτιώσει, σε ευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο, τη συνεργασία μεταξύ αρχών 
προστασίας των καταναλωτών, αρχών 
εποπτείας της αγοράς και τελωνειακών 
αρχών, ώστε να καταστεί δυνατή η ταχεία 
διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με μη 
ασφαλή προϊόντα·

19. καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή 
να βελτιώσει, σε ευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο, τη συνεργασία μεταξύ αρχών 
προστασίας των καταναλωτών, αρχών 
εποπτείας της αγοράς και τελωνειακών 
αρχών, ώστε να καταστεί δυνατή η ταχεία 
διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με μη 
ασφαλή προϊόντα, καθώς και τον 
συντονισμό των μέτρων επιβολής, και να 
διαθέσει στο κοινό πληροφορίες σχετικά 
με ελέγχους και κυρώσεις, 
συμπεριλαμβανομένης μιας μαύρης 
λίστας οικονομικών φορέων της Ένωσης 
που έχει διαπιστωθεί επανειλημμένα ότι 
παραβιάζουν σκόπιμα τη νομοθεσία της 
ΕΕ·

Or. en



PE652.340v01-00 112/167 AM\1205356EL.docx

EL

Τροπολογία 193
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, David Cormand, Anna Cavazzini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή 
να βελτιώσει, σε ευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο, τη συνεργασία μεταξύ αρχών 
προστασίας των καταναλωτών, αρχών 
εποπτείας της αγοράς και τελωνειακών 
αρχών, ώστε να καταστεί δυνατή η ταχεία 
διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με μη 
ασφαλή προϊόντα·

19. καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή 
να βελτιώσει, σε ευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο, τη συνεργασία μεταξύ αρχών 
προστασίας των καταναλωτών, αρχών 
εποπτείας της αγοράς, τελωνειακών αρχών 
και άλλων αρμόδιων αρχών που 
ασχολούνται με ζητήματα ασφάλειας που 
εγείρουν οι αναδυόμενες τεχνολογίες, 
όπως η προστασία δεδομένων και η 
ιδιωτικότητα, καθώς και η 
κυβερνοασφάλεια, ώστε να καταστεί 
δυνατή η ταχεία διαβίβαση πληροφοριών 
σχετικά με μη ασφαλή προϊόντα και ο 
συντονισμός των μέτρων επιβολής, όπως 
οι έλεγχοι και οι κυρώσεις· `

Or. en

Τροπολογία 194
Marco Zullo, Tiziana Beghin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή 
να βελτιώσει, σε ευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο, τη συνεργασία μεταξύ αρχών 
προστασίας των καταναλωτών, αρχών 
εποπτείας της αγοράς και τελωνειακών 
αρχών, ώστε να καταστεί δυνατή η ταχεία 
διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με μη 
ασφαλή προϊόντα·

19. καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή 
να βελτιώσει, σε ευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο, τη συνεργασία μεταξύ αρχών 
προστασίας των καταναλωτών, αρχών 
εποπτείας της αγοράς και τελωνειακών 
αρχών, ώστε να καταστεί δυνατή η 
διασφάλιση ενιαίων ελέγχων σε όλα τα 
σημεία εισόδου στην Ένωση και να 
επιτραπεί η ταχεία διαβίβαση 
πληροφοριών σχετικά με μη ασφαλή 
προϊόντα, καθώς και έλεγχοι ποιότητας 
για προϊόντα που προέρχονται από τρίτες 
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χώρες·

Or. it

Τροπολογία 195
Vlad-Marius Botoş, Karen Melchior, Dita Charanzová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή 
να βελτιώσει, σε ευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο, τη συνεργασία μεταξύ αρχών 
προστασίας των καταναλωτών, αρχών 
εποπτείας της αγοράς και τελωνειακών 
αρχών, ώστε να καταστεί δυνατή η ταχεία 
διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με μη 
ασφαλή προϊόντα·

19. καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή 
να βελτιώσει, σε ευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο, τη συνεργασία μεταξύ αρχών 
προστασίας των καταναλωτών, αρχών 
εποπτείας της αγοράς και τελωνειακών 
αρχών καθώς και των καταναλωτών, 
ώστε να καταστεί δυνατή η ταχεία 
διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με μη 
ασφαλή προϊόντα και ο συντονισμός των 
μέτρων επιβολής, καθώς και να διαθέσει 
στο ευρύ κοινό πληροφορίες σχετικά με 
ελέγχους και κυρώσεις, 
συμπεριλαμβανομένης μιας μαύρης 
λίστας των κατά συρροή παραβατών·

Or. en

Τροπολογία 196
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, Aldo Patriciello, Fulvio 
Martusciello, Giuseppe Milazzo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή 
να βελτιώσει, σε ευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο, τη συνεργασία μεταξύ αρχών 
προστασίας των καταναλωτών, αρχών 
εποπτείας της αγοράς και τελωνειακών 
αρχών, ώστε να καταστεί δυνατή η ταχεία 
διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με μη 

19. καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή 
να βελτιώσει, σε ευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο, τη συνεργασία μεταξύ αρχών 
προστασίας των καταναλωτών, αρχών 
εποπτείας της αγοράς και τελωνειακών 
αρχών, ώστε να καταστεί δυνατή η ταχεία 
διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με μη 
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ασφαλή προϊόντα· ασφαλή προϊόντα και σχετικά με ελέγχους 
ποιότητας της διαδικασίας παραγωγής 
των προϊόντων που δεν προέρχονται από 
την ΕΕ, η οποία θα πρέπει να 
συμμορφώνεται με το κανονιστικό 
πλαίσιο της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 197
Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini, Raffaele 
Stancanelli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή 
να βελτιώσει, σε ευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο, τη συνεργασία μεταξύ αρχών 
προστασίας των καταναλωτών, αρχών 
εποπτείας της αγοράς και τελωνειακών 
αρχών, ώστε να καταστεί δυνατή η ταχεία 
διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με μη 
ασφαλή προϊόντα·

19. καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή 
να βελτιώσει, σε ευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο, τη συνεργασία μεταξύ αρχών 
προστασίας των καταναλωτών, αρχών 
εποπτείας της αγοράς και τελωνειακών 
αρχών, ώστε να καταστεί δυνατή η ταχεία 
διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με μη 
ασφαλή προϊόντα και σχετικά με ελέγχους 
ποιότητας της διαδικασίας παραγωγής 
των προϊόντων που δεν προέρχονται από 
την ΕΕ, η οποία θα πρέπει να 
συμμορφώνεται με το κανονιστικό 
πλαίσιο της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 198
Dan-Ștefan Motreanu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή 
να βελτιώσει, σε ευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο, τη συνεργασία μεταξύ αρχών 

19. καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή 
να βελτιώσει, σε ευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο, τη συνεργασία μεταξύ αρχών 
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προστασίας των καταναλωτών, αρχών 
εποπτείας της αγοράς και τελωνειακών 
αρχών, ώστε να καταστεί δυνατή η ταχεία 
διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με μη 
ασφαλή προϊόντα·

προστασίας των καταναλωτών, αρχών 
εποπτείας της αγοράς και τελωνειακών 
αρχών, ώστε να καταστεί δυνατή η ταχεία 
διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με μη 
ασφαλή προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων 
των παραποιημένων προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 199
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, 
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Carlo Fidanza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή 
να βελτιώσει, σε ευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο, τη συνεργασία μεταξύ αρχών 
προστασίας των καταναλωτών, αρχών 
εποπτείας της αγοράς και τελωνειακών 
αρχών, ώστε να καταστεί δυνατή η ταχεία 
διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με μη 
ασφαλή προϊόντα·

19. καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή 
να βελτιώσει και να εντείνει, σε 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, τη 
συνεργασία μεταξύ αρχών προστασίας των 
καταναλωτών, αρχών εποπτείας της 
αγοράς και τελωνειακών αρχών, ώστε να 
καταστεί δυνατή η ταχεία διαβίβαση 
πληροφοριών σχετικά με μη ασφαλή 
προϊόντα·

Or. en

Τροπολογία 200
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, Aldo Patriciello, Fulvio 
Martusciello, Giuseppe Milazzo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. καλεί τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν τη συνεργασία τους για την 
εναρμόνιση τόσο της διακυβέρνησης όσο 
και των εξουσιών των αρχών εποπτείας 
της αγοράς· επιμένει ότι, για να 
αποφευχθούν ο δυσανάλογος φόρτος και 
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τα εμπόδια για την επιχειρηματική 
δραστηριότητα, η εν λόγω διαδικασία 
εναρμόνισης πρέπει να πραγματοποιηθεί 
λαμβανομένης υπόψη της αρχής της 
αναλογικότητας, ιδίως όσον αφορά τις 
εξουσίες των αρχών εποπτείας της 
αγοράς και την αποτελεσματική 
ανεξαρτησία τους·

Or. en

Τροπολογία 201
Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini, Raffaele 
Stancanelli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. καλεί τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν τη συνεργασία τους για την 
εναρμόνιση τόσο της διακυβέρνησης όσο 
και των εξουσιών των αρχών εποπτείας 
της αγοράς· επιμένει ότι, για να 
αποφευχθούν ο δυσανάλογος φόρτος και 
τα εμπόδια για την επιχειρηματική 
δραστηριότητα, η εν λόγω διαδικασία 
εναρμόνισης πρέπει να πραγματοποιηθεί 
λαμβανομένης υπόψη της αρχής της 
αναλογικότητας, ιδίως όσον αφορά τις 
εξουσίες των αρχών εποπτείας της 
αγοράς και την αποτελεσματική 
ανεξαρτησία τους·

Or. en

Τροπολογία 202
Brando Benifei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. τονίζει ότι είναι σημαντικό τα 
κράτη μέλη να ενισχύσουν τη συνεργασία 
και να εναρμονίσουν περαιτέρω τη 
διακυβέρνηση και τις εξουσίες των 
αντίστοιχων αρχών εποπτείας της αγοράς 
με στόχο τον περιορισμό του υφιστάμενου 
κατακερματισμού όσον αφορά την 
επιβολή της νομοθεσίας εναρμόνισης της 
Ένωσης, ο οποίος πιθανότατα υπονομεύει 
τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού 
μεταξύ των επιχειρήσεων και δημιουργεί 
πιθανές ανισορροπίες στο επίπεδο της 
ασφάλειας των προϊόντων σε ολόκληρη 
την Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 203
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, David Cormand, Anna Cavazzini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. υπογραμμίζει ότι η πρόσβαση στη 
σχετική τεκμηρίωση αποτελεί βασικό 
στοιχείο για τις αρχές εποπτείας της 
αγοράς προκειμένου να μπορούν να 
πραγματοποιούν τις δραστηριότητές τους 
και να αξιολογούν τη συμμόρφωση των 
προϊόντων με τους σχετικούς κανόνες 
ασφάλειας· τονίζει ότι, στην περίπτωση 
των προϊόντων που διαθέτουν 
ενσωματωμένη τεχνολογία τεχνητής 
νοημοσύνης και των συνδεδεμένων 
συσκευών, είναι σημαντικό οι αρχές 
εποπτείας της αγοράς να έχουν πρόσβαση 
στην τεκμηρίωση του λογισμικού, στα 
σύνολα δεδομένων και στην αλγοριθμική 
λήψη αποφάσεων·

Or. en
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Τροπολογία 204
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, David Cormand, Anna Cavazzini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19β. επαναλαμβάνει την έκκλησή του 
για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του 
προγράμματος δραστηριοτήτων για την 
ενιαία αγορά του ΠΔΠ, για την ενίσχυση 
των αρμοδιοτήτων των αρχών εποπτείας 
της αγοράς σε όλη την εσωτερική αγορά 
και για τη διασφάλιση της επιβολής των 
κανόνων·

Or. en

Τροπολογία 205
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. αναμένει από την Επιτροπή να 
δώσει προτεραιότητα στην ασφάλεια των 
προϊόντων στο πλαίσιο του σχεδίου 
δράσης της για τα τελωνεία·

20. αναμένει από την Επιτροπή να 
δώσει προτεραιότητα στην ασφάλεια των 
προϊόντων στο πλαίσιο του σχεδίου 
δράσης της για τα τελωνεία, διότι τα 
τελωνεία είναι υψίστης σημασίας για την 
αποτελεσματική επιβολή της προστασίας 
των καταναλωτών στην ΕΕ· καλεί, 
επομένως, να κράτη μέλη να κατανείμουν 
επαρκείς πόρους στις τελωνειακές 
υπηρεσίες τους και καλεί μετ’ επιτάσεως 
τα μέρη των διοργανικών 
διαπραγματεύσεων να αποτρέψουν τη 
μείωση των κονδυλίων για τα τελωνειακά 
προγράμματα του ΠΔΔ·

Or. en
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Τροπολογία 206
Christel Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. αναμένει από την Επιτροπή να 
δώσει προτεραιότητα στην ασφάλεια των 
προϊόντων στο πλαίσιο του σχεδίου 
δράσης της για τα τελωνεία·

20. καλεί μετ’ επιτάσεως την 
Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στην 
ασφάλεια των προϊόντων στο πλαίσιο του 
σχεδίου δράσης της για τα τελωνεία·

Or. en

Τροπολογία 207
Brando Benifei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. καλεί μετ’ επιτάσεως την 
Επιτροπή να εναρμονίσει περαιτέρω τη 
μεθοδολογία και τα κριτήρια εκτίμησης 
των κινδύνων σε όλα τα κράτη μέλη 
προκειμένου να εξασφαλιστούν ισότιμοι 
όροι ανταγωνισμού για όλους τους 
οικονομικούς φορείς· καλεί την Επιτροπή 
να λάβει κάθε κατάλληλο μέτρο για την 
αποτροπή της διάθεσης προϊόντων που 
ενέχουν σοβαρό κίνδυνο, με στόχο την 
εξασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου 
προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, 
όταν υφίστανται αποδείξεις ότι ο 
κίνδυνος δεν μπορεί να περιοριστεί 
ικανοποιητικά μέσω μέτρων που 
λαμβάνονται από τα κράτη μέλη· 

Or. en

Τροπολογία 208
Vlad-Marius Botoş, Karen Melchior, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-
Courtin, Svenja Hahn, Jordi Cañas, Liesje Schreinemacher
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. καλεί μετ’ επιτάσεως την 
Επιτροπή να εναρμονίσει περαιτέρω τη 
μεθοδολογία και τα κριτήρια εκτίμησης 
των κινδύνων σε όλα τα κράτη μέλη 
προκειμένου να εξασφαλιστούν ισότιμοι 
όροι ανταγωνισμού για όλους τους 
οικονομικούς φορείς·

Or. en

Τροπολογία 209
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. δηλώνει εκ νέου ότι οι πόροι που 
κατανέμονται στις τελωνειακές αρχές δεν 
θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για 
άλλους σκοπούς πέραν της εποπτείας 
προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 210
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Alex Agius 
Saliba, Clara Aguilera, Brando Benifei, Marc Angel, Sándor Rónai, Biljana Borzan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. ζητεί από την Επιτροπή να 
εφαρμόσει στις επιγραμμικές αγορές 
κανόνες που να καλύπτουν όλους τους 
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φορείς που προσφέρουν προϊόντα σε 
καταναλωτές εντός της Ένωση, μεταξύ 
άλλων εάν είναι εγκατεστημένοι εκτός της 
Ένωσης, με στόχο την καλύτερη 
καταπολέμηση του φαινομένου πώλησης 
μη ασφαλών προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 211
Beata Mazurek, Adam Bielan, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. επιδοκιμάζει τη δέσμευση για την 
ασφάλεια των προϊόντων7 που 
προορίζονται για επιγραμμικές αγορές, 
αλλά υπογραμμίζει τον προαιρετικό 
χαρακτήρα της· καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει τον ρόλο που θα μπορούσαν 
να διαδραματίσουν οι αγορές στη 
βελτίωση του εντοπισμού μη ασφαλών 
προϊόντων, και να προτείνει να θεσπιστούν 
υποχρεωτικοί κανόνες για την ευθύνη τους, 
λαμβάνοντας υπόψη τον ειδικό ρόλο των 
ΜΜΕ στο πλαίσιο του νόμου για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες, καθώς και να 
αναθεωρηθούν η ΟΓΑΠ και κάθε άλλη 
σχετική νομοθεσία·

21. επιδοκιμάζει τη δέσμευση για την 
ασφάλεια των προϊόντων7 που 
προορίζονται για επιγραμμικές αγορές, 
αλλά υπογραμμίζει τον προαιρετικό 
χαρακτήρα της και την περιορισμένη 
συμμετοχή των φορέων της αγοράς· 
καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει άλλες 
επιγραμμικές αγορές να συμμετάσχουν 
στην πρωτοβουλία, και στη συνέχεια να 
αξιολογήσει τον ρόλο που θα μπορούσαν 
να διαδραματίσουν οι αγορές στη 
βελτίωση του εντοπισμού μη ασφαλών 
προϊόντων, και, εάν είναι τεχνικά εφικτό 
και απαραίτητο, να προτείνει να 
θεσπιστούν υποχρεωτικοί κανόνες για την 
ευθύνη τους, λαμβάνοντας υπόψη τον 
ειδικό ρόλο των ΜΜΕ στο πλαίσιο του 
νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες, καθώς 
και να αναθεωρηθούν η ΟΓΑΠ και κάθε 
άλλη σχετική νομοθεσία· καλεί την 
Επιτροπή, εάν ο νέος κανονισμός 
θεωρηθεί αιτιολογημένος, να επιβάλει 
ίσες υποχρεώσεις τόσο στις αγορές που 
είναι εγκατεστημένες στην Ευρώπη όσο 
και σε φορείς που είναι εγκατεστημένοι 
εκτός Ευρώπης αλλά προσφέρουν τα 
προϊόντα τους στην κοινή αγορά·

__________________ __________________

7 Η δέσμευση για την ασφάλεια των 7 Η δέσμευση για την ασφάλεια των 



PE652.340v01-00 122/167 AM\1205356EL.docx

EL

προϊόντων είναι μια προαιρετική δέσμευση 
που αναλαμβάνουν οι διαδικτυακές αγορές 
όσον αφορά την ασφάλεια των μη 
εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων που 
πωλούνται επιγραμμικά από τρίτους 
πωλητές από τον Ιούνιο του 2018.

προϊόντων είναι μια προαιρετική δέσμευση 
που αναλαμβάνουν οι διαδικτυακές αγορές 
όσον αφορά την ασφάλεια των μη 
εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων που 
πωλούνται επιγραμμικά από τρίτους 
πωλητές από τον Ιούνιο του 2018.

Or. pl

Τροπολογία 212
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, David Cormand, Anna Cavazzini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. επιδοκιμάζει τη δέσμευση για την 
ασφάλεια των προϊόντων7 που 
προορίζονται για επιγραμμικές αγορές, 
αλλά υπογραμμίζει τον προαιρετικό 
χαρακτήρα της· καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει τον ρόλο που θα μπορούσαν 
να διαδραματίσουν οι αγορές στη 
βελτίωση του εντοπισμού μη ασφαλών 
προϊόντων, και να προτείνει να θεσπιστούν 
υποχρεωτικοί κανόνες για την ευθύνη 
τους, λαμβάνοντας υπόψη τον ειδικό ρόλο 
των ΜΜΕ στο πλαίσιο του νόμου για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες, καθώς και να 
αναθεωρηθούν η ΟΓΑΠ και κάθε άλλη 
σχετική νομοθεσία·

21. τονίζει ότι θα πρέπει να 
προσφέρονται στους καταναλωτές 
ασφαλή προϊόντα ανεξάρτητα από το αν 
η αγορά πραγματοποιείται επιγραμμικά ή 
απογραμμικά, ενώ παράλληλα 
επιδοκιμάζει τη δέσμευση για την 
ασφάλεια των προϊόντων7 που 
προορίζονται για επιγραμμικές αγορές, 
υπογραμμίζει τον προαιρετικό χαρακτήρα 
της, ο οποίος, όπως έχει αποδειχθεί, δεν 
επαρκεί για την εξασφάλιση της διάθεσης 
στην αγορά μόνο ασφαλών προϊόντων· 
καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τον 
ρόλο που θα μπορούσαν να 
διαδραματίσουν οι αγορές στον 
περιορισμό της διανομής μη ασφαλών 
προϊόντων, και να προτείνει να θεσπιστούν 
δεσμευτικοί κανόνες για τις υποχρεώσεις 
και την ευθύνη τους στο πλαίσιο του 
νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες, καθώς 
και να αναθεωρηθούν η ΟΓΑΠ και κάθε 
άλλη σχετική νομοθεσία·

__________________ __________________
7 Η δέσμευση για την ασφάλεια των 
προϊόντων είναι μια προαιρετική δέσμευση 
που αναλαμβάνουν οι διαδικτυακές αγορές 
όσον αφορά την ασφάλεια των μη 
εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων που 
πωλούνται επιγραμμικά από τρίτους 

7 Η δέσμευση για την ασφάλεια των 
προϊόντων είναι μια προαιρετική δέσμευση 
που αναλαμβάνουν οι διαδικτυακές αγορές 
όσον αφορά την ασφάλεια των μη 
εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων που 
πωλούνται επιγραμμικά από τρίτους 
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πωλητές από τον Ιούνιο του 2018. πωλητές από τον Ιούνιο του 2018.

Or. en

Τροπολογία 213
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Sylvie 
Guillaume, Adriana Maldonado López, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, Brando 
Benifei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. επιδοκιμάζει τη δέσμευση για την 
ασφάλεια των προϊόντων7 που 
προορίζονται για επιγραμμικές αγορές, 
αλλά υπογραμμίζει τον προαιρετικό 
χαρακτήρα της· καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει τον ρόλο που θα μπορούσαν 
να διαδραματίσουν οι αγορές στη 
βελτίωση του εντοπισμού μη ασφαλών 
προϊόντων, και να προτείνει να θεσπιστούν 
υποχρεωτικοί κανόνες για την ευθύνη τους, 
λαμβάνοντας υπόψη τον ειδικό ρόλο των 
ΜΜΕ στο πλαίσιο του νόμου για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες, καθώς και να 
αναθεωρηθούν η ΟΓΑΠ και κάθε άλλη 
σχετική νομοθεσία·

21. σημειώνει τη δέσμευση για την 
ασφάλεια των προϊόντων7 που 
προορίζονται για επιγραμμικές αγορές, 
αλλά υπογραμμίζει τον προαιρετικό 
χαρακτήρα της, το περιορισμένο πεδίο 
εφαρμογής της και την έλλειψη πιο 
αναλυτικών βασικών δεικτών επιδόσεων 
(KPI) για την εξασφάλιση μιας 
ουσιαστικής αξιολόγησης των 
προσπαθειών και των αποτελεσμάτων 
των υπογραφόντων· καλεί την Επιτροπή 
να αξιολογήσει τον ρόλο που θα 
μπορούσαν να διαδραματίσουν οι αγορές 
στη βελτίωση του εντοπισμού μη ασφαλών 
προϊόντων, και να προτείνει να θεσπιστούν 
υποχρεωτικοί κανόνες για τις υποχρεώσεις 
και την ευθύνη τους στο πλαίσιο του 
νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες, καθώς 
και να αναθεωρηθούν η ΟΓΑΠ και κάθε 
άλλη σχετική νομοθεσία·

__________________ __________________
7 Η δέσμευση για την ασφάλεια των 
προϊόντων είναι μια προαιρετική δέσμευση 
που αναλαμβάνουν οι διαδικτυακές αγορές 
όσον αφορά την ασφάλεια των μη 
εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων που 
πωλούνται επιγραμμικά από τρίτους 
πωλητές από τον Ιούνιο του 2018.

7 Η δέσμευση για την ασφάλεια των 
προϊόντων είναι μια προαιρετική δέσμευση 
που αναλαμβάνουν οι διαδικτυακές αγορές 
όσον αφορά την ασφάλεια των μη 
εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων που 
πωλούνται επιγραμμικά από τρίτους 
πωλητές από τον Ιούνιο του 2018.

Or. en
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Τροπολογία 214
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Marc Angel, Andreas Schieder, Alex Agius 
Saliba, Brando Benifei, Sylvie Guillaume, Clara Aguilera, Adriana Maldonado López

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. επιδοκιμάζει τη δέσμευση για την 
ασφάλεια των προϊόντων7 που 
προορίζονται για επιγραμμικές αγορές, 
αλλά υπογραμμίζει τον προαιρετικό 
χαρακτήρα της· καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει τον ρόλο που θα μπορούσαν 
να διαδραματίσουν οι αγορές στη 
βελτίωση του εντοπισμού μη ασφαλών 
προϊόντων, και να προτείνει να θεσπιστούν 
υποχρεωτικοί κανόνες για την ευθύνη τους, 
λαμβάνοντας υπόψη τον ειδικό ρόλο των 
ΜΜΕ στο πλαίσιο του νόμου για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες, καθώς και να 
αναθεωρηθούν η ΟΓΑΠ και κάθε άλλη 
σχετική νομοθεσία·

21. επιδοκιμάζει τη δέσμευση για την 
ασφάλεια των προϊόντων7 που 
προορίζονται για επιγραμμικές αγορές, 
ωστόσο υπογραμμίζει τον προαιρετικό 
χαρακτήρα της και την απουσία 
συμμετοχής επιγραμμικών αγορών, η 
οποία έχει ως αποτέλεσμα τη μη 
εκπροσώπηση του εν λόγω τομέα· καλεί 
την Επιτροπή να αξιολογήσει τον ρόλο που 
θα μπορούσε να διαδραματίσει η αλυσίδα 
παραγωγής και εφοδιασμού, 
συμπεριλαμβανομένων των αγορών και 
των παρόχων υπηρεσιών διεκπεραίωσης 
παραγγελιών, στη βελτίωση του 
εντοπισμού μη ασφαλών προϊόντων, και να 
προτείνει να θεσπιστούν υποχρεωτικοί 
κανόνες για την ευθύνη τους και τη 
διασφάλιση σαφούς και τυποποιημένης 
ενημέρωσης των καταναλωτών σε 
επιγραμμικές αγορές σχετικά με την 
τοποθεσία του προϊόντος, τον έμπορο 
λιανικής και τα δικαιώματά τους ως 
καταναλωτών, στο πλαίσιο του νόμου για 
τις ψηφιακές υπηρεσίες, καθώς και να 
αναθεωρηθούν η ΟΓΑΠ και κάθε άλλη 
σχετική νομοθεσία·

__________________ __________________
7 Η δέσμευση για την ασφάλεια των 
προϊόντων είναι μια προαιρετική δέσμευση 
που αναλαμβάνουν οι διαδικτυακές αγορές 
όσον αφορά την ασφάλεια των μη 
εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων που 
πωλούνται επιγραμμικά από τρίτους 
πωλητές από τον Ιούνιο του 2018.

7 Η δέσμευση για την ασφάλεια των 
προϊόντων είναι μια προαιρετική δέσμευση 
που αναλαμβάνουν οι διαδικτυακές αγορές 
όσον αφορά την ασφάλεια των μη 
εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων που 
πωλούνται επιγραμμικά από τρίτους 
πωλητές από τον Ιούνιο του 2018.

Or. en
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Τροπολογία 215
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. επιδοκιμάζει τη δέσμευση για την 
ασφάλεια των προϊόντων7 που 
προορίζονται για επιγραμμικές αγορές, 
αλλά υπογραμμίζει τον προαιρετικό 
χαρακτήρα της· καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει τον ρόλο που θα μπορούσαν 
να διαδραματίσουν οι αγορές στη 
βελτίωση του εντοπισμού μη ασφαλών 
προϊόντων, και να προτείνει να 
θεσπιστούν υποχρεωτικοί κανόνες για την 
ευθύνη τους, λαμβάνοντας υπόψη τον 
ειδικό ρόλο των ΜΜΕ στο πλαίσιο του 
νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες, καθώς 
και να αναθεωρηθούν η ΟΓΑΠ και κάθε 
άλλη σχετική νομοθεσία·

21. επιδοκιμάζει τη δέσμευση για την 
ασφάλεια των προϊόντων7 που 
προορίζονται για επιγραμμικές αγορές, 
αλλά καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η 
προαιρετική δέσμευση από τις 
επιγραμμικές αγορές δεν επαρκεί· καλεί 
την Επιτροπή να προτείνει να θεσπιστούν 
υποχρεωτικοί κανόνες για την ευθύνη και 
την υποχρέωση αποζημίωσης των 
επιγραμμικών αγορών για μη ασφαλή 
προϊόντα που προσφέρονται σε αυτές, 
λαμβάνοντας υπόψη τον ειδικό ρόλο των 
ΜΜΕ στο πλαίσιο του νόμου για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες, καθώς και να 
αναθεωρηθούν η ΟΓΑΠ και κάθε άλλη 
σχετική νομοθεσία·

__________________ __________________
7 Η δέσμευση για την ασφάλεια των 
προϊόντων είναι μια προαιρετική δέσμευση 
που αναλαμβάνουν οι διαδικτυακές αγορές 
όσον αφορά την ασφάλεια των μη 
εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων που 
πωλούνται επιγραμμικά από τρίτους 
πωλητές από τον Ιούνιο του 2018.

7 Η δέσμευση για την ασφάλεια των 
προϊόντων είναι μια προαιρετική δέσμευση 
που αναλαμβάνουν οι διαδικτυακές αγορές 
όσον αφορά την ασφάλεια των μη 
εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων που 
πωλούνται επιγραμμικά από τρίτους 
πωλητές από τον Ιούνιο του 2018.

Or. en

Τροπολογία 216
Dita Charanzová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. επιδοκιμάζει τη δέσμευση για την 
ασφάλεια των προϊόντων7 που 
προορίζονται για επιγραμμικές αγορές, 

21. επιδοκιμάζει τη δέσμευση για την 
ασφάλεια των προϊόντων7 που 
προορίζονται για επιγραμμικές αγορές, 
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αλλά υπογραμμίζει τον προαιρετικό 
χαρακτήρα της· καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει τον ρόλο που θα μπορούσαν 
να διαδραματίσουν οι αγορές στη 
βελτίωση του εντοπισμού μη ασφαλών 
προϊόντων, και να προτείνει να 
θεσπιστούν υποχρεωτικοί κανόνες για την 
ευθύνη τους, λαμβάνοντας υπόψη τον 
ειδικό ρόλο των ΜΜΕ στο πλαίσιο του 
νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες, καθώς 
και να αναθεωρηθούν η ΟΓΑΠ και κάθε 
άλλη σχετική νομοθεσία·

αλλά υπογραμμίζει τον προαιρετικό 
χαρακτήρα της· καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει τον ρόλο που θα μπορούσαν 
να διαδραματίσουν οι αγορές στη 
βελτίωση του εντοπισμού μη ασφαλών 
προϊόντων, και, εάν χρειάζεται, να 
αξιολογήσει πιθανούς κανόνες για την 
ευθύνη τους·

__________________ __________________
7 Η δέσμευση για την ασφάλεια των 
προϊόντων είναι μια προαιρετική δέσμευση 
που αναλαμβάνουν οι διαδικτυακές αγορές 
όσον αφορά την ασφάλεια των μη 
εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων που 
πωλούνται επιγραμμικά από τρίτους 
πωλητές από τον Ιούνιο του 2018.

7 Η δέσμευση για την ασφάλεια των 
προϊόντων είναι μια προαιρετική δέσμευση 
που αναλαμβάνουν οι διαδικτυακές αγορές 
όσον αφορά την ασφάλεια των μη 
εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων που 
πωλούνται επιγραμμικά από τρίτους 
πωλητές από τον Ιούνιο του 2018.

Or. en

Τροπολογία 217
Arba Kokalari, Henna Virkkunen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. σημειώνει τη θετική συμβολή και 
τις δυνατότητες που παρέχουν οι 
επιγραμμικές αγορές τόσο για τους 
εμπόρους λιανικής όσο και για τους 
καταναλωτές· επισημαίνει την ανάγκη 
εξασφάλισης ισότιμων όρων 
ανταγωνισμού μεταξύ των πλατφορμών 
της ΕΕ και τρίτων χωρών όσον αφορά τη 
συμμόρφωση με τους ενωσιακούς 
κανόνες για την ασφάλεια των προϊόντων 
και τα δικαιώματα των καταναλωτών· 
καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι 
αγορές τρίτων χωρών που πωλούν 
προϊόντα σε καταναλωτές της ΕΕ 
υπόκεινται στις ίδιες απαιτήσεις δέουσας 
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επιμέλειας και στους ίδιους κανόνες 
ευθύνης που ισχύουν για παρόμοιους 
οικονομικούς φορείς της ΕΕ, ιδίως για 
εισαγωγείς, διανομείς και πωλητές· καλεί 
μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να 
διερευνήσει τρόπους πιθανής ενίσχυσης 
της συνεισφοράς στα προγράμματα 
διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού από 
πωλητές τρίτων χωρών·

Or. en

Τροπολογία 218
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. εκφράζει την ανησυχία του για την 
ποσότητα μη ασφαλών προϊόντων που 
πωλούνται σε επιγραμμικές αγορές· καλεί 
μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή, σε 
συνεργασία με οργανώσεις καταναλωτών, 
να ενημερώσει καλύτερα τους 
καταναλωτές σχετικά με τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα ασφάλειας και τους πιθανούς 
κινδύνους που ενέχει η αγορά προϊόντων 
τρίτων χωρών σε επιγραμμικές αγορές·

Or. en

Τροπολογία 219
Vlad-Marius Botoş, Karen Melchior, Svenja Hahn, Liesje Schreinemacher, Stéphanie 
Yon-Courtin, Sandro Gozi, Jordi Cañas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ενθαρρύνει τις επιγραμμικές 
αγορές να αντιδρούν το ταχύτερο δυνατό 
στις κοινοποιήσεις από το Rapex και να 

22. σημειώνει ότι, ενώ οι 
επιγραμμικές πλατφόρμες, όπως οι 
επιγραμμικές αγορές, έχουν ωφελήσει 
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συνεργάζονται αποτελεσματικά με τις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
αποσύροντας αμέσως τα μη ασφαλή 
προϊόντα και λαμβάνοντας μέτρα για την 
αποφυγή της επανεμφάνισής τους· ζητεί 
από την Επιτροπή να εκδώσει 
κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο με 
τον οποίο οι επιγραμμικές αγορές 
μπορούν να αντιμετωπίζουν 
αποτελεσματικά τα μη ασφαλή προϊόντα·

τόσο τους εμπόρους λιανικής πώλησης 
όσο και τους καταναλωτές μέσω της 
βελτίωσης των επιλογών και της μείωσης 
των τιμών, παράλληλα ένας ολοένα και 
μεγαλύτερος αριθμός μη 
συμμορφούμενων πωλητών, ιδίως από 
τρίτες χώρες, προσφέρουν μη ασφαλή ή 
παράνομα προϊόντα στην ευρωπαϊκή 
αγορά και, συνεπώς, καλεί 
μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να θεσπίσει 
κανονισμούς προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η συνεργασία των 
επιγραμμικών αγορών ώστε να αντιδρούν 
το ταχύτερο δυνατό στις κοινοποιήσεις από 
το Rapex και να συνεργάζονται 
αποτελεσματικά με τις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών αποσύροντας αμέσως τα μη 
ασφαλή προϊόντα και λαμβάνοντας μέτρα 
για την αποφυγή της επανεμφάνισής τους·

Or. en

Τροπολογία 220
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, David Cormand, Anna Cavazzini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ενθαρρύνει τις επιγραμμικές 
αγορές να αντιδρούν το ταχύτερο δυνατό 
στις κοινοποιήσεις από το Rapex και να 
συνεργάζονται αποτελεσματικά με τις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
αποσύροντας αμέσως τα μη ασφαλή 
προϊόντα και λαμβάνοντας μέτρα για την 
αποφυγή της επανεμφάνισής τους· ζητεί 
από την Επιτροπή να εκδώσει 
κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο με 
τον οποίο οι επιγραμμικές αγορές μπορούν 
να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τα μη 
ασφαλή προϊόντα·

22. καλεί τις επιγραμμικές αγορές να 
αντιδρούν το ταχύτερο δυνατό στις 
κοινοποιήσεις από το Rapex και να 
συνεργάζονται αποτελεσματικά με τις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, καθώς 
και με τις οργανώσεις καταναλωτών όταν 
ειδοποιούνται από αυτές σχετικά με τον 
κίνδυνο που ενέχει ένα προϊόν 
αποσύροντας αμέσως τα μη ασφαλή 
προϊόντα και λαμβάνοντας μέτρα για την 
αποφυγή της επανεμφάνισής τους· ζητεί 
από την Επιτροπή να υποχρεώσει τις 
επιγραμμικές αγορές να αντιμετωπίζουν 
αποτελεσματικά τα μη ασφαλή προϊόντα 
και να τα αποσύρουν εντός 24 ωρών από 
την κοινοποίηση·
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Or. en

Τροπολογία 221
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ενθαρρύνει τις επιγραμμικές 
αγορές να αντιδρούν το ταχύτερο δυνατό 
στις κοινοποιήσεις από το Rapex και να 
συνεργάζονται αποτελεσματικά με τις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
αποσύροντας αμέσως τα μη ασφαλή 
προϊόντα και λαμβάνοντας μέτρα για την 
αποφυγή της επανεμφάνισής τους· ζητεί 
από την Επιτροπή να εκδώσει 
κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο με 
τον οποίο οι επιγραμμικές αγορές μπορούν 
να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τα μη 
ασφαλή προϊόντα·

22. καλεί μετ’ επιτάσεως τις 
επιγραμμικές αγορές να αντιδρούν το 
ταχύτερο δυνατό στις κοινοποιήσεις από το 
Rapex και να συνεργάζονται 
αποτελεσματικά με τις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών αποσύροντας αμέσως τα μη 
ασφαλή προϊόντα και λαμβάνοντας μέτρα 
για την αποφυγή της επανεμφάνισής τους· 
ζητεί από την Επιτροπή να εκδώσει 
κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο με 
τον οποίο οι επιγραμμικές αγορές μπορούν 
να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τα μη 
ασφαλή προϊόντα· ζητεί από τις αρχές 
των κρατών μελών να εξετάζουν πιο 
ενδελεχώς τις επιγραμμικές αγορές για να 
διασφαλίζεται η λογοδοσία τους·

Or. en

Τροπολογία 222
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Alex Agius 
Saliba, Clara Aguilera, Brando Benifei, Marc Angel, Biljana Borzan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ενθαρρύνει τις επιγραμμικές 
αγορές να αντιδρούν το ταχύτερο δυνατό 
στις κοινοποιήσεις από το Rapex και να 
συνεργάζονται αποτελεσματικά με τις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
αποσύροντας αμέσως τα μη ασφαλή 

22. καλεί τις επιγραμμικές αγορές να 
αντιδρούν το ταχύτερο δυνατό στις 
κοινοποιήσεις από το Rapex, καθώς και 
στις ειδοποιήσεις από καταναλωτές και 
οργανώσεις καταναλωτών, και να 
συνεργάζονται αποτελεσματικά και 
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προϊόντα και λαμβάνοντας μέτρα για την 
αποφυγή της επανεμφάνισής τους· ζητεί 
από την Επιτροπή να εκδώσει 
κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο με 
τον οποίο οι επιγραμμικές αγορές 
μπορούν να αντιμετωπίζουν 
αποτελεσματικά τα μη ασφαλή προϊόντα·

προληπτικά με τις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών αποσύροντας αμέσως τα μη 
ασφαλή προϊόντα, κοινοποιώντας 
σχετικές πληροφορίες για αυτά και 
λαμβάνοντας μέτρα για την αποφυγή της 
επανεμφάνισής τους·

Or. en

Τροπολογία 223
Beata Mazurek, Adam Bielan, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. ενθαρρύνει τις επιγραμμικές αγορές 
να αντιδρούν το ταχύτερο δυνατό στις 
κοινοποιήσεις από το Rapex και να 
συνεργάζονται αποτελεσματικά με τις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
αποσύροντας αμέσως τα μη ασφαλή 
προϊόντα και λαμβάνοντας μέτρα για την 
αποφυγή της επανεμφάνισής τους· ζητεί 
από την Επιτροπή να εκδώσει 
κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο με 
τον οποίο οι επιγραμμικές αγορές μπορούν 
να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τα μη 
ασφαλή προϊόντα·

22. ενθαρρύνει τις επιγραμμικές αγορές 
να αντιδρούν το ταχύτερο δυνατό στις 
κοινοποιήσεις από το Rapex και να 
συνεργάζονται αποτελεσματικά με τις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
αποσύροντας τα μη ασφαλή προϊόντα 
χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή της 
κοινοποίησης πληροφοριών σχετικά με 
αυτά και λαμβάνοντας μέτρα για την 
αποφυγή της επανεμφάνισής τους· ζητεί 
από την Επιτροπή να εκδώσει 
κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο με 
τον οποίο οι επιγραμμικές αγορές μπορούν 
να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τα μη 
ασφαλή προϊόντα·

Or. pl

Τροπολογία 224
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. σημειώνει ότι οι επιγραμμικές 
αγορές συχνά χρησιμοποιούνται για την 
πώληση παραποιημένων προϊόντων από 
τρίτες χώρες· ζητεί από την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει την καταπολέμηση της 
πρακτικής πώλησης παραποιημένων 
προϊόντων ως προτεραιότητα στη 
θέσπιση ενός νομικού πλαισίου για την 
ευθύνη και τη λογοδοσία των 
επιγραμμικών αγορών·

Or. en

Τροπολογία 225
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Alex Agius 
Saliba, Clara Aguilera, Brando Benifei, Marc Angel, Sándor Rónai, Biljana Borzan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. ζητεί από τις διαδικτυακές αγορές 
να ενισχύσουν τη συνεργασία τους, να 
συμβουλεύονται το Rapex πριν από τη 
διάθεση προϊόντων στους δικτυακούς 
τόπους τους, να ανταλλάσσουν 
πληροφορίες σχετικά με τους πωλητές που 
παραβιάζουν τους κανόνες, να λαμβάνουν 
αποτελεσματικά μέτρα εναντίον των ίδιων 
και της αλυσίδας εφοδιασμού τους, και να 
αναπτύξουν ένα εύκολα προσβάσιμο 
εργαλείο για την υποβολή καταγγελιών 
από καταναλωτές σχετικά με μη ασφαλή 
προϊόντα·

23. ζητεί από την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι οι διαδικτυακές αγορές 
θα ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ τους 
και με τις αρμόδιες αρχές, θα 
συμβουλεύονται το Rapex πριν από τη 
διάθεση προϊόντων στους δικτυακούς 
τόπους τους, θα αποσύρουν ταχύτατα 
προϊόντα που προσδιορίζονται ως μη 
ασφαλή από το Rapex, θα ανταλλάσσουν 
πληροφορίες σχετικά με τους πωλητές που 
παραβιάζουν τους κανόνες, θα λαμβάνουν 
αποτελεσματικά και αποτρεπτικά μέτρα 
εναντίον των ίδιων και της αλυσίδας 
εφοδιασμού τους, θα θέσουν σε εφαρμογή 
ένα ισχυρό σύστημα ταυτοποίησης 
χρηστών σύμφωνα με την αρχή της 
πληροφόρησης σχετικά με τους 
επιχειρηματικούς πελάτες και τις 
διαδικασίες επαλήθευσης προϊόντων και 
θα αναπτύξουν ένα εύκολα προσβάσιμο 
εργαλείο για την υποβολή καταγγελιών 
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από καταναλωτές σχετικά με μη ασφαλή 
προϊόντα·

Or. en

Τροπολογία 226
Edina Tóth, Tomislav Sokol

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. ζητεί από τις διαδικτυακές αγορές 
να ενισχύσουν τη συνεργασία τους, να 
συμβουλεύονται το Rapex πριν από τη 
διάθεση προϊόντων στους δικτυακούς 
τόπους τους, να ανταλλάσσουν 
πληροφορίες σχετικά με τους πωλητές που 
παραβιάζουν τους κανόνες, να λαμβάνουν 
αποτελεσματικά μέτρα εναντίον των ίδιων 
και της αλυσίδας εφοδιασμού τους, και να 
αναπτύξουν ένα εύκολα προσβάσιμο 
εργαλείο για την υποβολή καταγγελιών 
από καταναλωτές σχετικά με μη ασφαλή 
προϊόντα·

23. ζητεί από την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι οι διαδικτυακές αγορές θα 
ενισχύσουν τη συνεργασία τους με τις 
αρμόδιες αρχές, θα συμβουλεύονται το 
Rapex πριν από τη διάθεση προϊόντων 
στους δικτυακούς τόπους τους, θα 
αποσύρουν ταχύτατα μη ασφαλή 
προϊόντα, θα ανταλλάσσουν πληροφορίες 
σχετικά με τους πωλητές που παραβιάζουν 
τους κανόνες, θα λαμβάνουν 
αποτελεσματικά μέτρα εναντίον των ίδιων 
και της αλυσίδας εφοδιασμού τους, θα 
εφαρμόσουν ένα ισχυρό σύστημα 
ταυτοποίησης χρηστών σύμφωνα με τις 
διαδικασίες επαλήθευσης προϊόντων και 
θα αναπτύξουν, επίσης, ένα εύκολα 
προσβάσιμο εργαλείο για την υποβολή 
καταγγελιών από καταναλωτές σχετικά με 
μη ασφαλή προϊόντα·

Or. en

Τροπολογία 227
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, David Cormand, Anna Cavazzini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. ζητεί από τις διαδικτυακές αγορές 
να ενισχύσουν τη συνεργασία τους, να 

23. ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να ενισχύσουν την εποπτεία 
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συμβουλεύονται το Rapex πριν από τη 
διάθεση προϊόντων στους δικτυακούς 
τόπους τους, να ανταλλάσσουν 
πληροφορίες σχετικά με τους πωλητές που 
παραβιάζουν τους κανόνες, να λαμβάνουν 
αποτελεσματικά μέτρα εναντίον των ίδιων 
και της αλυσίδας εφοδιασμού τους, και να 
αναπτύξουν ένα εύκολα προσβάσιμο 
εργαλείο για την υποβολή καταγγελιών 
από καταναλωτές σχετικά με μη ασφαλή 
προϊόντα·

της αγοράς για τις επιγραμμικές αγορές, 
μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής 
κατάλληλων εργαλείων, καθώς και της 
ενίσχυσης της συνεργασίας τους μέσω 
κοινών δράσεων, να συμβουλεύονται το 
Rapex πριν από τη διάθεση προϊόντων 
στους δικτυακούς τόπους τους, να 
ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με 
τους πωλητές που παραβιάζουν τους 
κανόνες, να λαμβάνουν αποτελεσματικά 
μέτρα εναντίον των ίδιων και της αλυσίδας 
εφοδιασμού τους, και να αναπτύξουν ένα 
εύκολα προσβάσιμο ενωσιακό εργαλείο 
για την υποβολή καταγγελιών από 
καταναλωτές σχετικά με μη ασφαλή 
προϊόντα·

Or. en

Τροπολογία 228
Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Karen Melchior, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-
Courtin, Svenja Hahn, Jordi Cañas, Liesje Schreinemacher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. ζητεί από τις διαδικτυακές αγορές 
να ενισχύσουν τη συνεργασία τους, να 
συμβουλεύονται το Rapex πριν από τη 
διάθεση προϊόντων στους δικτυακούς 
τόπους τους, να ανταλλάσσουν 
πληροφορίες σχετικά με τους πωλητές που 
παραβιάζουν τους κανόνες, να λαμβάνουν 
αποτελεσματικά μέτρα εναντίον των ίδιων 
και της αλυσίδας εφοδιασμού τους, και να 
αναπτύξουν ένα εύκολα προσβάσιμο 
εργαλείο για την υποβολή καταγγελιών 
από καταναλωτές σχετικά με μη ασφαλή 
προϊόντα·

23. τονίζει ότι η Επιτροπή θα πρέπει 
να θεσπίσει σαφείς κατευθυντήριες 
γραμμές για τις διαδικτυακές αγορές 
προκειμένου να ενισχύσουν τη συνεργασία 
τους, να συμβουλεύονται το Rapex πριν 
από τη διάθεση προϊόντων στους 
δικτυακούς τόπους τους, να ανταλλάσσουν 
πληροφορίες σχετικά με τους πωλητές που 
παραβιάζουν τους κανόνες, να λαμβάνουν 
αποτελεσματικά μέτρα εναντίον των ίδιων 
και της αλυσίδας εφοδιασμού τους, και να 
αναπτύξουν ένα εύκολα προσβάσιμο 
εργαλείο για την υποβολή καταγγελιών 
από καταναλωτές σχετικά με μη ασφαλή 
προϊόντα· 

Or. en
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Τροπολογία 229
Beata Mazurek, Adam Bielan, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. ζητεί από τις διαδικτυακές αγορές 
να ενισχύσουν τη συνεργασία τους, να 
συμβουλεύονται το Rapex πριν από τη 
διάθεση προϊόντων στους δικτυακούς 
τόπους τους, να ανταλλάσσουν 
πληροφορίες σχετικά με τους πωλητές που 
παραβιάζουν τους κανόνες, να λαμβάνουν 
αποτελεσματικά μέτρα εναντίον των ίδιων 
και της αλυσίδας εφοδιασμού τους, και να 
αναπτύξουν ένα εύκολα προσβάσιμο 
εργαλείο για την υποβολή καταγγελιών 
από καταναλωτές σχετικά με μη ασφαλή 
προϊόντα·

23. ζητεί από τις διαδικτυακές αγορές 
να ενισχύσουν τη συνεργασία τους, να 
ενθαρρύνουν τους εμπόρους να πωλούν 
σε μια συγκεκριμένη αγορά, να 
συμβουλεύονται το σύστημα Rapex πριν 
από τη διάθεση προϊόντων στους 
δικτυακούς τόπους τους, να ανταλλάσσουν 
πληροφορίες σχετικά με τους πωλητές που 
παραβιάζουν τους κανόνες, να λαμβάνουν 
αποτελεσματικά μέτρα εναντίον των ίδιων 
και της αλυσίδας εφοδιασμού τους, και να 
αναπτύξουν ένα εύκολα προσβάσιμο 
εργαλείο για την υποβολή καταγγελιών 
από καταναλωτές σχετικά με μη ασφαλή 
προϊόντα·

Or. pl

Τροπολογία 230
Arba Kokalari, Henna Virkkunen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να υποχρεώσουν τις 
επιγραμμικές αγορές να δημιουργήσουν 
διεπαφή με το Rapex, προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα που 
διατίθενται προς πώληση είναι ασφαλή, 
και να συμπεριλάβουν στους δικτυακούς 
τόπους τους έναν σύνδεσμο προς το 
Rapex, ώστε να αυξηθεί η ενημέρωση 
σχετικά με την εν λόγω πλατφόρμα·

24. καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν την 
πιθανότητα να συστήσουν στις 
επιγραμμικές αγορές να δημιουργήσουν 
διεπαφή με το Rapex, προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα που 
διατίθενται προς πώληση είναι ασφαλή, 
και να συμπεριλάβουν στους δικτυακούς 
τόπους τους έναν σύνδεσμο προς το 
Rapex, ώστε να αυξηθεί η ενημέρωση 
σχετικά με την εν λόγω πλατφόρμα·

Or. en
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Τροπολογία 231
Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Karen Melchior, Liesje Schreinemacher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να υποχρεώσουν τις 
επιγραμμικές αγορές να δημιουργήσουν 
διεπαφή με το Rapex, προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα που 
διατίθενται προς πώληση είναι ασφαλή, 
και να συμπεριλάβουν στους δικτυακούς 
τόπους τους έναν σύνδεσμο προς το 
Rapex, ώστε να αυξηθεί η ενημέρωση 
σχετικά με την εν λόγω πλατφόρμα·

24. καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή 
να αξιολογήσει με ποιον τρόπο οι 
επιγραμμικές αγορές θα μπορούσαν να 
βελτιώσουν τη διασυνδεσιμότητά τους με 
το σύστημα Rapex, προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα που 
διατίθενται προς πώληση είναι ασφαλή, 
και να υποχρεούνται να συμπεριλάβουν 
στους δικτυακούς τόπους τους έναν 
σύνδεσμο προς το Rapex, ώστε να αυξηθεί 
η ενημέρωση σχετικά με την εν λόγω 
πλατφόρμα·

Or. en

Τροπολογία 232
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, David Cormand, Anna Cavazzini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να υποχρεώσουν τις 
επιγραμμικές αγορές να δημιουργήσουν 
διεπαφή με το Rapex, προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα που 
διατίθενται προς πώληση είναι ασφαλή, 
και να συμπεριλάβουν στους δικτυακούς 
τόπους τους έναν σύνδεσμο προς το 
Rapex, ώστε να αυξηθεί η ενημέρωση 
σχετικά με την εν λόγω πλατφόρμα·

24. καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να υποχρεώσουν τις 
επιγραμμικές αγορές να δημιουργήσουν 
διεπαφή με το Rapex που θα τους 
ενημερώνει ότι ένα προϊόν έχει 
κοινοποιηθεί στο σύστημα, προκειμένου 
να διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα που 
διατίθενται προς πώληση είναι ασφαλή, 
και να συμπεριλάβουν στους δικτυακούς 
τόπους τους έναν σύνδεσμο προς το 
Rapex, ώστε να αυξηθεί η ενημέρωση 
σχετικά με την εν λόγω πλατφόρμα·

 Or. en
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Τροπολογία 233
Beata Mazurek, Adam Bielan, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να υποχρεώσουν τις 
επιγραμμικές αγορές να δημιουργήσουν 
διεπαφή με το Rapex, προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα που 
διατίθενται προς πώληση είναι ασφαλή, 
και να συμπεριλάβουν στους δικτυακούς 
τόπους τους έναν σύνδεσμο προς το 
Rapex, ώστε να αυξηθεί η ενημέρωση 
σχετικά με την εν λόγω πλατφόρμα·

24. καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να υποχρεώσουν τις 
επιγραμμικές αγορές να δημιουργήσουν 
διεπαφή με το Rapex, υπό την 
προϋπόθεση ότι θα είναι εκσυγχρονισμένη 
και συμβατή, για παράδειγμα μέσω μιας 
διεπαφής προγράμματος εφαρμογής, 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα 
προϊόντα που διατίθενται προς πώληση 
είναι ασφαλή, και να συμπεριλάβουν στους 
δικτυακούς τόπους τους έναν σύνδεσμο 
προς το Rapex, ώστε να αυξηθεί η 
ενημέρωση σχετικά με την εν λόγω 
πλατφόρμα·

Or. pl

Τροπολογία 234
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, Aldo Patriciello, Fulvio 
Martusciello, Giuseppe Milazzo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να ενισχύσουν την αλληλεξάρτηση 
και την αλληλεπίδραση μεταξύ των 
εθνικών και ενωσιακών βάσεων 
δεδομένων σχετικά με τα παράνομα και 
μη ασφαλή προϊόντα, με στόχο τη 
δημιουργία χρήσιμων συνεργειών και τη 
διευκόλυνση της ροής πληροφοριών σε 
ολόκληρη την ενιαία αγορά·

Or. en
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Τροπολογία 235
Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini, Raffaele 
Stancanelli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να ενισχύσουν την αλληλεξάρτηση 
και την αλληλεπίδραση μεταξύ των 
εθνικών και ενωσιακών βάσεων 
δεδομένων σχετικά με τα παράνομα και 
μη ασφαλή προϊόντα, με στόχο τη 
δημιουργία χρήσιμων συνεργειών και τη 
διευκόλυνση της ροής πληροφοριών σε 
ολόκληρη την ενιαία αγορά·

Or. en

Τροπολογία 236
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Marc Angel, Andreas Schieder, Alex Agius 
Saliba, Brando Benifei, Sylvie Guillaume, Clara Aguilera, Sándor Rónai, Adriana 
Maldonado López

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. ζητεί από την Επιτροπή να 
αξιολογήσει την ανάγκη να απαιτηθεί από 
τις επιγραμμικές πλατφόρμες να θέσουν σε 
εφαρμογή αποτελεσματικές και 
κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας για να 
αντιμετωπίσουν την εμφάνιση 
διαφημίσεων μη ασφαλών προϊόντων·

25. ζητεί από την Επιτροπή να 
απαιτήσει από τις επιγραμμικές 
πλατφόρμες και τις επιγραμμικές αγορές 
να θέσουν σε εφαρμογή αποτελεσματικές 
και κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας για να 
αντιμετωπίσουν την εμφάνιση 
διαφημίσεων μη ασφαλών προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 237
Anne-Sophie Pelletier
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. ζητεί από την Επιτροπή να 
αξιολογήσει την ανάγκη να απαιτηθεί από 
τις επιγραμμικές πλατφόρμες να θέσουν σε 
εφαρμογή αποτελεσματικές και 
κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας για να 
αντιμετωπίσουν την εμφάνιση 
διαφημίσεων μη ασφαλών προϊόντων·

25. ζητεί από την Επιτροπή να 
προτείνει τη θέσπιση υποχρέωσης για τις 
επιγραμμικές πλατφόρμες και τις 
επιγραμμικές αγορές να θέσουν σε 
εφαρμογή αποτελεσματικές και 
κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας για να 
αντιμετωπίσουν την εμφάνιση 
διαφημίσεων μη ασφαλών προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 238
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, Aldo Patriciello, Fulvio 
Martusciello, Giuseppe Milazzo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. ζητεί από την Επιτροπή να 
αξιολογήσει την ανάγκη να απαιτηθεί από 
τις επιγραμμικές πλατφόρμες να θέσουν σε 
εφαρμογή αποτελεσματικές και 
κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας για να 
αντιμετωπίσουν την εμφάνιση 
διαφημίσεων μη ασφαλών προϊόντων·

25. ζητεί από την Επιτροπή να 
αξιολογήσει την ανάγκη να απαιτηθεί από 
τις επιγραμμικές πλατφόρμες να θέσουν σε 
εφαρμογή αποτελεσματικές και 
κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας για να 
αντιμετωπίσουν την εμφάνιση 
διαφημίσεων μη ασφαλών προϊόντων, να 
παρέχουν αξιόπιστες πληροφορίες στους 
καταναλωτές και να εγγυώνται την 
ποιότητα της διαδικασίας παραγωγής 
προϊόντων σύμφωνα με το κανονιστικό 
πλαίσιο της ΕΕ, με στόχο την προστασία 
των καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 239
Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini, Raffaele 
Stancanelli
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. ζητεί από την Επιτροπή να 
αξιολογήσει την ανάγκη να απαιτηθεί από 
τις επιγραμμικές πλατφόρμες να θέσουν σε 
εφαρμογή αποτελεσματικές και 
κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας για να 
αντιμετωπίσουν την εμφάνιση 
διαφημίσεων μη ασφαλών προϊόντων·

25. ζητεί από την Επιτροπή να 
αξιολογήσει την ανάγκη να απαιτηθεί από 
τις επιγραμμικές πλατφόρμες να θέσουν σε 
εφαρμογή αποτελεσματικές και 
κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας για να 
αντιμετωπίσουν την εμφάνιση 
διαφημίσεων μη ασφαλών προϊόντων, να 
παρέχουν αξιόπιστες πληροφορίες στους 
καταναλωτές και να εγγυώνται την 
ποιότητα της διαδικασίας παραγωγής 
προϊόντων σύμφωνα με το κανονιστικό 
πλαίσιο της ΕΕ, με στόχο την προστασία 
των καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 240
Beata Mazurek, Adam Bielan, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. ζητεί από την Επιτροπή να 
αξιολογήσει την ανάγκη να απαιτηθεί από 
τις επιγραμμικές πλατφόρμες να θέσουν σε 
εφαρμογή αποτελεσματικές και 
κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας για να 
αντιμετωπίσουν την εμφάνιση 
διαφημίσεων μη ασφαλών προϊόντων·

25. ζητεί από την Επιτροπή να 
αξιολογήσει την ανάγκη να απαιτηθεί από 
τις επιγραμμικές πλατφόρμες να θέσουν σε 
εφαρμογή αποτελεσματικές και 
κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας για να 
αντιμετωπίσουν την εμφάνιση 
διαφημίσεων μη ασφαλών προϊόντων· 
τονίζει ότι μια τέτοια γνώμη θα πρέπει να 
υποστηρίζεται από μια διεξοδική 
αξιολόγηση του αντικτύπου των εν λόγω 
διατάξεων, συμπεριλαμβανομένου του 
πιθανού κόστους για τις διαδικτυακές 
αγορές·

Or. pl
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Τροπολογία 241
Marco Zullo, Tiziana Beghin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. ζητεί από την Επιτροπή να 
αξιολογήσει την ανάγκη να απαιτηθεί από 
τις επιγραμμικές πλατφόρμες να θέσουν σε 
εφαρμογή αποτελεσματικές και 
κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας για να 
αντιμετωπίσουν την εμφάνιση 
διαφημίσεων μη ασφαλών προϊόντων·

25. ζητεί από την Επιτροπή να 
αξιολογήσει την ανάγκη να απαιτηθεί από 
τις επιγραμμικές πλατφόρμες να θέσουν σε 
εφαρμογή αποτελεσματικές και 
κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας για να 
αντιμετωπίσουν την εμφάνιση 
διαφημίσεων μη ασφαλών προϊόντων και 
να παρέχουν αξιόπιστες πληροφορίες 
στους καταναλωτές, διασφαλίζοντας την 
ποιότητα και την ασφάλεια των 
προϊόντων που πωλούνται στο διαδίκτυο·

Or. it

Τροπολογία 242
Brando Benifei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. ζητεί από την Επιτροπή να 
αξιολογήσει την ανάγκη να απαιτηθεί από 
τις επιγραμμικές πλατφόρμες να θέσουν σε 
εφαρμογή αποτελεσματικές και 
κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας για να 
αντιμετωπίσουν την εμφάνιση 
διαφημίσεων μη ασφαλών προϊόντων·

25. ζητεί από την Επιτροπή να 
αξιολογήσει την ανάγκη να απαιτηθεί από 
τις επιγραμμικές πλατφόρμες να θέσουν σε 
εφαρμογή αποτελεσματικές και 
κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας για να 
αντιμετωπίσουν την εμφάνιση 
διαφημίσεων μη ασφαλών προϊόντων, να 
παρέχουν στους καταναλωτές αξιόπιστες 
πληροφορίες και να διασφαλίζουν την 
ασφάλεια των προϊόντων που πωλούνται 
επιγραμμικά·

Or. en
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Τροπολογία 243
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Alex Agius Saliba, Clara 
Aguilera, Brando Benifei, Marc Angel, Sándor Rónai, Biljana Borzan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. ζητεί από την Επιτροπή να 
αξιολογήσει την ανάγκη να απαιτηθεί από 
τις επιγραμμικές πλατφόρμες να θέσουν σε 
εφαρμογή αποτελεσματικές και 
κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας για να 
αντιμετωπίσουν την εμφάνιση 
διαφημίσεων μη ασφαλών προϊόντων·

25. ζητεί από την Επιτροπή να 
απαιτήσει από τις επιγραμμικές 
πλατφόρμες να θέσουν σε εφαρμογή 
αποτελεσματικές και κατάλληλες δικλείδες 
ασφαλείας για να αντιμετωπίσουν την 
εμφάνιση και την προώθηση μη ασφαλών 
προϊόντων, μεταξύ άλλων μέσω 
διαφημίσεων ή παραπλανητικών 
εγγυήσεων και δηλώσεων από 
προμηθευτές ή πελάτες·

Or. en

Τροπολογία 244
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, 
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Carlo Fidanza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. ζητεί από την Επιτροπή να 
αξιολογήσει την ανάγκη να απαιτηθεί από 
τις επιγραμμικές πλατφόρμες να θέσουν σε 
εφαρμογή αποτελεσματικές και 
κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας για να 
αντιμετωπίσουν την εμφάνιση 
διαφημίσεων μη ασφαλών προϊόντων·

25. ζητεί από την Επιτροπή να 
αξιολογήσει την ανάγκη να απαιτηθεί από 
τις επιγραμμικές πλατφόρμες να θέσουν σε 
εφαρμογή αποτελεσματικές και 
κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας για να 
αντιμετωπίσουν την εμφάνιση 
διαφημίσεων μη ασφαλών προϊόντων και 
να αποκλείουν την εμφάνιση 
παραπλανητικών διαφημίσεων αυτών 
των προϊόντων·

Or. en
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Τροπολογία 245
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, David Cormand, Anna Cavazzini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. ζητεί από την Επιτροπή να 
αξιολογήσει την ανάγκη να απαιτηθεί από 
τις επιγραμμικές πλατφόρμες να θέσουν σε 
εφαρμογή αποτελεσματικές και 
κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας για να 
αντιμετωπίσουν την εμφάνιση 
διαφημίσεων μη ασφαλών προϊόντων·

25. ζητεί από την Επιτροπή να 
αξιολογήσει την ανάγκη να απαιτηθεί από 
τις επιγραμμικές πλατφόρμες να θέσουν σε 
εφαρμογή αποτελεσματικές και 
κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας για να 
απαγορεύσουν την εμφάνιση διαφημίσεων 
μη ασφαλών προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 246
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, Aldo Patriciello, Fulvio 
Martusciello, Giuseppe Milazzo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
και να αξιολογήσει εάν μια έγκαιρη 
διαδικασία για τον αποκλεισμό των 
πληρωμών για μη ασφαλή προϊόντα που 
πωλούνται επιγραμμικά θα μπορούσε να 
αποτελέσει αποτελεσματικό εργαλείο για 
την ενίσχυση των δράσεων 
καταπολέμησης της επιγραμμικής 
πώλησης μη ασφαλών προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 247
Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini, Raffaele 
Stancanelli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
και να αξιολογήσει εάν μια έγκαιρη 
διαδικασία για τον αποκλεισμό των 
πληρωμών για μη ασφαλή προϊόντα που 
πωλούνται επιγραμμικά θα μπορούσε να 
αποτελέσει αποτελεσματικό εργαλείο για 
την ενίσχυση των δράσεων 
καταπολέμησης της επιγραμμικής 
πώλησης μη ασφαλών προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 248
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, 
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Carlo Fidanza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. καλεί τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν τη σύνδεση και την 
αλληλεπίδραση μεταξύ των υφιστάμενων 
εθνικών και ευρωπαϊκών δημόσιων 
βάσεων δεδομένων παράνομων και μη 
ασφαλών προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 249
Brando Benifei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να ενισχύσουν τη συνοχή και την 
αλληλεπίδραση μεταξύ ευρωπαϊκών και 
εθνικών δημόσιων βάσεων δεδομένων για 
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παράνομα προϊόντα.

Or. en

Τροπολογία 250
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί την Επιτροπή να 
διαπραγματευτεί με τον ΠΟΕ μια 
φιλόδοξη συμφωνία για το ηλεκτρονικό 
εμπόριο, προκειμένου να τηρούνται 
καλύτερα οι κανόνες για την ασφάλεια 
των προϊόντων στο διαδίκτυο σε 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 251
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Alex Agius 
Saliba, Clara Aguilera, Brando Benifei, Marc Angel, Biljana Borzan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
τυποποίησης για το 2020 αντιμετωπίζει τις 
προκλήσεις που προκύπτουν στο πλαίσιο 
της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, όπως η 
τεχνητή νοημοσύνη, το διαδίκτυο των 
πραγμάτων, η προστασία των δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων 
υγείας, η κυβερνοασφάλεια και η 
αυτοματοποιημένη κινητικότητα· ζητεί 
από την Επιτροπή να καθορίσει πρότυπα 
για την ανάπτυξη διαλειτουργικών 
τεχνολογιών που θα διασφαλίσουν την 

27. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
τυποποίησης για το 2020 αντιμετωπίζει τις 
προκλήσεις που προκύπτουν στο πλαίσιο 
της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, όπως η 
τεχνητή νοημοσύνη, το διαδίκτυο των 
πραγμάτων, η προστασία των δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων 
υγείας, η κυβερνοασφάλεια και η 
αυτοματοποιημένη κινητικότητα· ζητεί 
από την Επιτροπή να απαιτήσει πρότυπα 
για τη διασφάλιση της ασφαλούς χρήσης 
νέων και διαλειτουργικών ψηφιακών 
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ασφάλεια των αναδυόμενων τεχνολογιών 
σε ολόκληρη την ΕΕ·

τεχνολογιών σε ομοιόμορφη βάση σε 
ολόκληρη την ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να 
ζητήσει την εφαρμογή εναρμονισμένων 
προτύπων για τις τεχνολογίες που 
συνδέονται με νομοθετικές πράξεις όπως 
η οδηγία για τα μηχανήματα, η οδηγία για 
τον ραδιοεξοπλισμό και η οδηγία για τα 
παιχνίδια, όταν ενημερώνονται· καλεί, 
επίσης, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να υποστηρίξουν τη συστηματική 
συμμετοχή ενώσεων καταναλωτών στα 
όργανα τυποποίησης·

Or. en

Τροπολογία 252
Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Karen Melchior, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-
Courtin, Liesje Schreinemacher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
τυποποίησης για το 2020 αντιμετωπίζει τις 
προκλήσεις που προκύπτουν στο πλαίσιο 
της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, όπως η 
τεχνητή νοημοσύνη, το διαδίκτυο των 
πραγμάτων, η προστασία των δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων 
υγείας, η κυβερνοασφάλεια και η 
αυτοματοποιημένη κινητικότητα· ζητεί 
από την Επιτροπή να καθορίσει πρότυπα 
για την ανάπτυξη διαλειτουργικών 
τεχνολογιών που θα διασφαλίσουν την 
ασφάλεια των αναδυόμενων τεχνολογιών 
σε ολόκληρη την ΕΕ·

27. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
τυποποίησης για το 2020 αντιμετωπίζει τις 
προκλήσεις που προκύπτουν στο πλαίσιο 
της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, όπως η 
τεχνητή νοημοσύνη, το διαδίκτυο των 
πραγμάτων, η προστασία των δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων 
υγείας, η κυβερνοασφάλεια και η 
αυτοματοποιημένη κινητικότητα· ζητεί 
από την Επιτροπή να δώσει εντολή στη 
Cen και τη Cenelec να καθορίσουν 
πρότυπα, μεταξύ άλλων και για 
παραδοσιακούς τομείς που δεν 
χρησιμοποιούσαν ΤΠ στο παρελθόν, για 
την ανάπτυξη διαλειτουργικών 
τεχνολογιών που θα διασφαλίσουν την 
ασφάλεια των αναδυόμενων τεχνολογιών 
σε ολόκληρη την ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 253
Beata Mazurek, Adam Bielan, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
τυποποίησης για το 2020 αντιμετωπίζει τις 
προκλήσεις που προκύπτουν στο πλαίσιο 
της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, όπως η 
τεχνητή νοημοσύνη, το διαδίκτυο των 
πραγμάτων, η προστασία των δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων 
υγείας, η κυβερνοασφάλεια και η 
αυτοματοποιημένη κινητικότητα· ζητεί 
από την Επιτροπή να καθορίσει πρότυπα 
για την ανάπτυξη διαλειτουργικών 
τεχνολογιών που θα διασφαλίσουν την 
ασφάλεια των αναδυόμενων τεχνολογιών 
σε ολόκληρη την ΕΕ·

27. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
τυποποίησης για το 2020 αντιμετωπίζει τις 
προκλήσεις που προκύπτουν στο πλαίσιο 
της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, όπως η 
τεχνητή νοημοσύνη, το διαδίκτυο των 
πραγμάτων, η προστασία των δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων 
υγείας, η κυβερνοασφάλεια και η 
αυτοματοποιημένη κινητικότητα· ζητεί 
από την Επιτροπή να υποστηρίξει τη 
διαδικασία διαμόρφωσης προτύπων για 
την ανάπτυξη διαλειτουργικών 
τεχνολογιών που θα διασφαλίσουν την 
ασφάλεια των αναδυόμενων τεχνολογιών 
σε ολόκληρη την ΕΕ·

Or. pl

Τροπολογία 254
Arba Kokalari, Henna Virkkunen

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
τυποποίησης για το 2020 αντιμετωπίζει τις 
προκλήσεις που προκύπτουν στο πλαίσιο 
της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, όπως η 
τεχνητή νοημοσύνη, το διαδίκτυο των 
πραγμάτων, η προστασία των δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων 
υγείας, η κυβερνοασφάλεια και η 
αυτοματοποιημένη κινητικότητα· ζητεί 
από την Επιτροπή να καθορίσει πρότυπα 
για την ανάπτυξη διαλειτουργικών 

27. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
τυποποίησης για το 2020 αντιμετωπίζει τις 
προκλήσεις που προκύπτουν στο πλαίσιο 
της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, όπως η 
τεχνητή νοημοσύνη, το διαδίκτυο των 
πραγμάτων, η προστασία των δεδομένων, 
συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων 
υγείας, η κυβερνοασφάλεια και η 
αυτοματοποιημένη κινητικότητα· ζητεί τον 
καθορισμό προτύπων για την ανάπτυξη 
διαλειτουργικών τεχνολογιών που θα 
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τεχνολογιών που θα διασφαλίσουν την 
ασφάλεια των αναδυόμενων τεχνολογιών 
σε ολόκληρη την ΕΕ·

διασφαλίσουν την ασφάλεια των 
αναδυόμενων τεχνολογιών σε ολόκληρη 
την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 255
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, David Cormand, Anna Cavazzini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. θεωρεί ότι στο πλαίσιο των 
εργασιών τυποποίησης θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη πτυχές βιωσιμότητας 
κατά την ανάπτυξη προτύπων για τα 
προϊόντα, ώστε να αποφευχθεί η χρήση 
επιβλαβών και τοξικών ουσιών που 
δημιουργούν σοβαρό κίνδυνο ήδη από το 
στάδιο του σχεδιασμού, με στόχο τη 
διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου 
ασφάλειας για τους καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 256
Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Karen Melchior, Liesje Schreinemacher, Svenja 
Hahn, Stéphanie Yon-Courtin, Sandro Gozi

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. τονίζει ότι η ασφάλεια των 
προϊόντων θα πρέπει να αποτελεί 
προτεραιότητα για την Επιτροπή κατά 
την αναθεώρηση της νομοθεσίας για την 
κάλυψη των κινδύνων ασφάλειας που 
οφείλονται σε συνδεδεμένα προϊόντα και 
στους κινδύνους παρείσφρησης·

Or. en
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Τροπολογία 257
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, Aldo Patriciello, Fulvio 
Martusciello, Giuseppe Milazzo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. τονίζει ότι η ιχνηλασιμότητα κατά 
μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού έχει 
καίρια σημασία για τη βελτίωση της 
ασφάλειας των προϊόντων, δεδομένου ότι η 
σαφήνεια και η αξιοπιστία των 
πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα 
ενισχύουν τη θέση των καταναλωτών, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 
αναπηρίες, οι οποίοι μπορούν να κάνουν 
επιλογές μετά λόγου γνώσεως, και 
επιτρέπει στις αρχές εποπτείας της αγοράς 
να ασκούν τις δραστηριότητές τους· ζητεί 
από την Επιτροπή να επικαιροποιήσει 
αναλόγως τους κανόνες για τις απαιτήσεις 
ιχνηλασιμότητας των μη εναρμονισμένων 
προϊόντων·

28. τονίζει ότι η ιχνηλασιμότητα κατά 
μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού έχει 
καίρια σημασία για τη βελτίωση της 
ασφάλειας και της ποιότητας της 
διαδικασίας παραγωγής των προϊόντων, 
της μη συμμόρφωσης με το κανονιστικό 
πλαίσιο της ΕΕ, και της προστασίας των 
καταναλωτών της ΕΕ, δεδομένου ότι η 
σαφήνεια και η αξιοπιστία των 
πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα, 
όπως η υποχρεωτική ένδειξη της χώρας 
προέλευσης, ενισχύουν τη θέση των 
καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων των 
ατόμων με αναπηρίες, οι οποίοι μπορούν 
να κάνουν επιλογές μετά λόγου γνώσεως, 
και επιτρέπει στις αρχές εποπτείας της 
αγοράς να ασκούν τις δραστηριότητές 
τους· ζητεί από την Επιτροπή να 
επικαιροποιήσει αναλόγως τους κανόνες 
για τις απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας των μη 
εναρμονισμένων προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 258
Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini, Raffaele 
Stancanelli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. τονίζει ότι η ιχνηλασιμότητα κατά 
μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού έχει 
καίρια σημασία για τη βελτίωση της 

28. τονίζει ότι η ιχνηλασιμότητα κατά 
μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού έχει 
καίρια σημασία για τη βελτίωση της 
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ασφάλειας των προϊόντων, δεδομένου ότι η 
σαφήνεια και η αξιοπιστία των 
πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα 
ενισχύουν τη θέση των καταναλωτών, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 
αναπηρίες, οι οποίοι μπορούν να κάνουν 
επιλογές μετά λόγου γνώσεως, και 
επιτρέπει στις αρχές εποπτείας της αγοράς 
να ασκούν τις δραστηριότητές τους· ζητεί 
από την Επιτροπή να επικαιροποιήσει 
αναλόγως τους κανόνες για τις απαιτήσεις 
ιχνηλασιμότητας των μη εναρμονισμένων 
προϊόντων·

ασφάλειας και της ποιότητας της 
διαδικασίας παραγωγής των προϊόντων, 
της μη συμμόρφωσης με το κανονιστικό 
πλαίσιο της ΕΕ, και της προστασίας των 
καταναλωτών της ΕΕ, δεδομένου ότι η 
σαφήνεια και η αξιοπιστία των 
πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα, 
όπως η υποχρεωτική ένδειξη της χώρας 
προέλευσης, ενισχύουν τη θέση των 
καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων των 
ατόμων με αναπηρίες, οι οποίοι μπορούν 
να κάνουν επιλογές μετά λόγου γνώσεως, 
και επιτρέπει στις αρχές εποπτείας της 
αγοράς να ασκούν τις δραστηριότητές 
τους· ζητεί από την Επιτροπή να 
επικαιροποιήσει αναλόγως τους κανόνες 
για τις απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας των μη 
εναρμονισμένων προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 259
Brando Benifei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. τονίζει ότι η ιχνηλασιμότητα κατά 
μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού έχει 
καίρια σημασία για τη βελτίωση της 
ασφάλειας των προϊόντων, δεδομένου ότι η 
σαφήνεια και η αξιοπιστία των 
πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα 
ενισχύουν τη θέση των καταναλωτών, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 
αναπηρίες, οι οποίοι μπορούν να κάνουν 
επιλογές μετά λόγου γνώσεως, και 
επιτρέπει στις αρχές εποπτείας της αγοράς 
να ασκούν τις δραστηριότητές τους· ζητεί 
από την Επιτροπή να επικαιροποιήσει 
αναλόγως τους κανόνες για τις απαιτήσεις 
ιχνηλασιμότητας των μη εναρμονισμένων 
προϊόντων·

28. τονίζει ότι η ιχνηλασιμότητα κατά 
μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού έχει 
καίρια σημασία για τη βελτίωση της 
ασφάλειας των προϊόντων και της 
προστασίας των καταναλωτών, 
δεδομένου ότι η σαφήνεια και η αξιοπιστία 
των πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα 
ενισχύουν τη θέση των καταναλωτών, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 
αναπηρίες, οι οποίοι μπορούν να κάνουν 
επιλογές μετά λόγου γνώσεως, και 
επιτρέπει στις αρχές εποπτείας της αγοράς 
να ασκούν τις δραστηριότητές τους· ζητεί 
από την Επιτροπή να αξιολογήσει με ποιον 
τρόπο η χρήση νέων τεχνολογιών, όπως 
οι κωδικοί QR στις συσκευασίες των 
προϊόντων, θα μπορούσε να βελτιώσει 
την ενημέρωση των καταναλωτών 



PE652.340v01-00 150/167 AM\1205356EL.docx

EL

σχετικά με βασικές πτυχές του προϊόντος, 
όπως η προέλευσή του· ζητεί από την 
Επιτροπή να επικαιροποιήσει αναλόγως 
τους κανόνες για τις απαιτήσεις 
ιχνηλασιμότητας των μη εναρμονισμένων 
προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 260
Marco Zullo, Tiziana Beghin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. τονίζει ότι η ιχνηλασιμότητα κατά 
μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού έχει 
καίρια σημασία για τη βελτίωση της 
ασφάλειας των προϊόντων, δεδομένου ότι η 
σαφήνεια και η αξιοπιστία των 
πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα 
ενισχύουν τη θέση των καταναλωτών, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 
αναπηρίες, οι οποίοι μπορούν να κάνουν 
επιλογές μετά λόγου γνώσεως, και 
επιτρέπει στις αρχές εποπτείας της αγοράς 
να ασκούν τις δραστηριότητές τους· ζητεί 
από την Επιτροπή να επικαιροποιήσει 
αναλόγως τους κανόνες για τις απαιτήσεις 
ιχνηλασιμότητας των μη εναρμονισμένων 
προϊόντων·

28. τονίζει ότι η ιχνηλασιμότητα κατά 
μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού έχει 
καίρια σημασία για τη βελτίωση της 
ασφάλειας των προϊόντων, είτε στις 
παραδοσιακές είτε στις επιγραμμικές 
αγορές, δεδομένου ότι η σαφήνεια και η 
αξιοπιστία των πληροφοριών σχετικά με τα 
προϊόντα ενισχύουν τη θέση των 
καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων των 
ατόμων με αναπηρίες, οι οποίοι μπορούν 
να κάνουν επιλογές μετά λόγου γνώσεως, 
και επιτρέπει στις αρχές εποπτείας της 
αγοράς να ασκούν τις δραστηριότητές 
τους· ζητεί από την Επιτροπή να 
επικαιροποιήσει αναλόγως τους κανόνες 
για τις απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας των μη 
εναρμονισμένων προϊόντων, 
καθιερώνοντας την υποχρέωση 
γεωγραφικής ένδειξης για μη γεωργικά 
προϊόντα·

Or. it

Τροπολογία 261
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, 
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Carlo Fidanza
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. τονίζει ότι η ιχνηλασιμότητα κατά 
μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού έχει 
καίρια σημασία για τη βελτίωση της 
ασφάλειας των προϊόντων, δεδομένου ότι η 
σαφήνεια και η αξιοπιστία των 
πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα 
ενισχύουν τη θέση των καταναλωτών, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 
αναπηρίες, οι οποίοι μπορούν να κάνουν 
επιλογές μετά λόγου γνώσεως, και 
επιτρέπει στις αρχές εποπτείας της αγοράς 
να ασκούν τις δραστηριότητές τους· ζητεί 
από την Επιτροπή να επικαιροποιήσει 
αναλόγως τους κανόνες για τις απαιτήσεις 
ιχνηλασιμότητας των μη εναρμονισμένων 
προϊόντων·

28. τονίζει ότι η ιχνηλασιμότητα κατά 
μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού έχει 
καίρια σημασία για τη βελτίωση της 
ασφάλειας και της ποιότητας των 
προϊόντων, δεδομένου ότι η σαφήνεια και 
η αξιοπιστία των πληροφοριών σχετικά με 
τα προϊόντα ενισχύουν τη θέση των 
καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων των 
ατόμων με αναπηρίες, οι οποίοι μπορούν 
να κάνουν επιλογές μετά λόγου γνώσεως, 
και επιτρέπει στις αρχές εποπτείας της 
αγοράς να ασκούν τις δραστηριότητές 
τους· ζητεί από την Επιτροπή να 
επικαιροποιήσει αναλόγως τους κανόνες 
για τις απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας των μη 
εναρμονισμένων προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 262
Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini, Raffaele 
Stancanelli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. εμμένει στη σημασία της παροχής 
σχετικών πληροφοριών στους 
καταναλωτές για τη βελτίωση της 
ασφάλειας των προϊόντων εντός της 
εσωτερικής αγοράς, μεταξύ άλλων μέσω 
της συμπλήρωσης των βασικών 
απαιτήσεων ιχνηλασιμότητας με 
απαραίτητα στοιχεία όπως η ένδειξη της 
χώρας προέλευσης ενός προϊόντος 
σύμφωνα με τους μη προτιμησιακούς 
κανόνες προέλευσης του τελωνειακού 
κώδικα της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να 
εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης ενός 
υποχρεωτικού ενωσιακού συστήματος για 
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αυτό τον σκοπό· υπογραμμίζει ότι αυτός ο 
στόχος θα πρέπει να επιδιωχθεί και με 
την υποστήριξη των ψηφιακών 
τεχνολογιών·

Or. en

Τροπολογία 263
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, Aldo Patriciello, Fulvio 
Martusciello, Giuseppe Milazzo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. εμμένει στη σημασία της παροχής 
σχετικών πληροφοριών στους 
καταναλωτές για τη βελτίωση της 
ασφάλειας των προϊόντων εντός της 
εσωτερικής αγοράς, μεταξύ άλλων μέσω 
της συμπλήρωσης των βασικών 
απαιτήσεων ιχνηλασιμότητας με 
απαραίτητα στοιχεία όπως η ένδειξη της 
χώρας προέλευσης ενός προϊόντος· καλεί 
την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο 
θέσπισης ενός υποχρεωτικού ενωσιακού 
συστήματος για αυτό τον σκοπό· 
υπογραμμίζει ότι αυτός ο στόχος θα 
πρέπει να επιδιωχθεί και με την 
υποστήριξη των ψηφιακών τεχνολογιών·

Or. en

Τροπολογία 264
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, 
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Carlo Fidanza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. τονίζει ότι η απουσία 
υποχρεωτικών ενωσιακών κανόνων 
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σχετικά με την επισήμανση της 
προέλευσης των προϊόντων και των 
βασικών συστατικών τους δημιουργεί 
αβεβαιότητα για τους καταναλωτές, οι 
οποίοι συχνά παραπλανούνται από την 
ίδια τη συσκευασία· επισημαίνει ότι ένα 
ενωσιακό αποτελεσματικό και δεσμευτικό 
σύστημα ιχνηλασιμότητας θα μπορούσε 
να εξασφαλίσει ένα υψηλότερο επίπεδο 
ασφάλειας των καταναλωτών για όλα τα 
προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά 
της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 265
Marco Zullo, Tiziana Beghin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. θεωρεί ότι μια ετικέτα ικανή να 
αναφέρει με σαφήνεια τη γεωγραφική 
προέλευση ενός δεδομένου προϊόντος και 
τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάστηκε, 
θα προστατεύσει τις επιχειρήσεις, την 
απασχόληση και τους καταναλωτές, 
καθώς θα μειώσει την πιθανότητα 
απάτης και παραποίησης προϊόντων·

Or. it

Τροπολογία 266
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. υπογραμμίζει ότι η 
ιχνηλασιμότητα των προϊόντων σε όλο το 
μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού είναι 
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απαραίτητη για την ενημέρωση του 
καταναλωτή σχετικά με τις κοινωνικές, 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις και την 
ασφάλεια των προϊόντων και της 
παραγωγής τους·

Or. fr

Τροπολογία 267
Dan-Ștefan Motreanu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. ζητεί από την Επιτροπή να 
αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο η 
τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού και 
το σύστημα blockchain θα μπορούσαν να 
ενισχύσουν την ασφάλεια των προϊόντων 
βελτιώνοντας την ιχνηλασιμότητα των 
προϊόντων σε όλο το μήκος της αλυσίδας 
εφοδιασμού, μεταξύ άλλων μέσω της 
τυποποίησής τους·

29. ζητεί από την Επιτροπή να 
αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο η 
τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού και 
το σύστημα blockchain θα μπορούσαν να 
ενισχύσουν την ασφάλεια των προϊόντων 
βελτιώνοντας την ιχνηλασιμότητα των 
προϊόντων σε όλο το μήκος της αλυσίδας 
εφοδιασμού, μεταξύ άλλων μέσω της 
τυποποίησής τους· υπογραμμίζει την 
εφαρμογή του συστήματος blockhain 
ιδίως για την ενίσχυση της βεβαιότητας 
τόσο για την προέλευση όσο και για τα 
δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας των 
προϊόντων, και, κατά συνέπεια, για τη 
μείωση του κινδύνου των παράνομων 
προϊόντων, μεταξύ άλλων των προϊόντων 
απομίμησης και παραποίησης, που 
εισέρχονται στην αλυσίδα εφοδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 268
Marco Zullo, Tiziana Beghin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. ζητεί από την Επιτροπή να 
αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο η 
τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού και 
το σύστημα blockchain θα μπορούσαν να 
ενισχύσουν την ασφάλεια των προϊόντων 
βελτιώνοντας την ιχνηλασιμότητα των 
προϊόντων σε όλο το μήκος της αλυσίδας 
εφοδιασμού, μεταξύ άλλων μέσω της 
τυποποίησής τους·

29. ζητεί από την Επιτροπή να 
αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο η 
τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού και 
το σύστημα blockchain θα μπορούσαν να 
ενισχύσουν την ασφάλεια των προϊόντων 
βελτιώνοντας την ιχνηλασιμότητα των 
προϊόντων σε όλο το μήκος της αλυσίδας 
εφοδιασμού, μεταξύ άλλων μέσω της 
τυποποίησής τους· η ανάπτυξη 
αξιόπιστων και επαληθεύσιμων 
ηλεκτρονικών πληροφοριών θα 
καθιστούσε τους ελέγχους από τις αρχές 
εποπτείας της αγοράς απλούστερους και 
πιο αποτελεσματικούς·

Or. it

Τροπολογία 269
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Adriana Maldonado López, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, Brando Benifei, 
Sándor Rónai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. ζητεί από την Επιτροπή να 
αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο η 
τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού και 
το σύστημα blockchain θα μπορούσαν να 
ενισχύσουν την ασφάλεια των προϊόντων 
βελτιώνοντας την ιχνηλασιμότητα των 
προϊόντων σε όλο το μήκος της αλυσίδας 
εφοδιασμού, μεταξύ άλλων μέσω της 
τυποποίησής τους·

29. ζητεί από την Επιτροπή να 
αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο η 
τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού και 
το σύστημα blockchain θα μπορούσαν να 
ενισχύσουν την ασφάλεια των προϊόντων 
βελτιώνοντας την ιχνηλασιμότητα των 
προϊόντων σε όλο το μήκος της αλυσίδας 
εφοδιασμού, μεταξύ άλλων μέσω της 
τυποποίησής τους ή χρησιμοποιώντας το 
εργαλείο ανίχνευσης διαδικτύου 
(webcrawler)·

Or. en
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Τροπολογία 270
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, David Cormand, Anna Cavazzini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. ζητεί από την Επιτροπή να 
αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο η 
τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού και 
το σύστημα blockchain θα μπορούσαν να 
ενισχύσουν την ασφάλεια των προϊόντων 
βελτιώνοντας την ιχνηλασιμότητα των 
προϊόντων σε όλο το μήκος της αλυσίδας 
εφοδιασμού, μεταξύ άλλων μέσω της 
τυποποίησής τους·

29. ζητεί από την Επιτροπή να 
αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο η 
τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού θα 
μπορούσε να ενισχύσει την ασφάλεια των 
προϊόντων βελτιώνοντας την 
ιχνηλασιμότητα των προϊόντων σε όλο το 
μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού, μεταξύ 
άλλων μέσω της τυποποίησής τους·

Or. en

Τροπολογία 271
Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Liesje Schreinemacher, Stéphanie Yon-Courtin, 
Sandro Gozi, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29α. αναγνωρίζει ότι η επιτυχία 
οποιουδήποτε προϊόντος ή καινοτομίας 
εξαρτάται από την αξιοπιστία όσον 
αφορά την ποιότητα και την ασφάλεια 
και ότι η ΕΕ πρέπει να αποσκοπεί στη 
διασφάλιση αυτής της αξιοπιστίας, ιδίως 
σε έναν ολοένα και πιο ψηφιακά 
διασυνδεδεμένο κόσμο· ενθαρρύνει την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει 
περαιτέρω την υφιστάμενη επιτυχημένη 
ποιοτική υποδομή, που περιλαμβάνει τη 
μετρολογία, την τυποποίηση, τη 
διαπίστευση, την αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης και την εποπτεία της 
αγοράς, κατόπιν διαβούλευσης με όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να 
αντιμετωπίσει αυτές τις νέες προκλήσεις·
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Or. en

Τροπολογία 272
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, David Cormand, Anna Cavazzini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29α. επισημαίνει ότι πολλά πρότυπα 
δεν συνυπολογίζουν ότι τα δύο φύλα 
ενδέχεται να επηρεάζονται με 
διαφορετικούς τρόπους από τα πρότυπα, 
γεγονός που μπορεί να οδηγήσει για 
ορισμένες κατηγορίες προϊόντων, όπως ο 
προστατευτικός εξοπλισμός, σε 
ανισότητες όσον αφορά την ασφάλεια· 
επικροτεί την υπογραφή της δήλωσης 
προτύπων που ενσωματώνουν τη 
διάσταση του φύλου από περισσότερους 
από 50 φορείς τυποποίησης και την 
ανάπτυξη προτύπων για την 
καταπολέμηση αυτού του χάσματος 
μεταξύ των φύλων· και καλεί 
μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει πτυχές για την 
ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου 
στις εργασίες τυποποίησης·

Or. en

Τροπολογία 273
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Alex Agius Saliba, Clara 
Aguilera, Brando Benifei, Sándor Rónai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29α. ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω την 
υφιστάμενη υποδομή, που περιλαμβάνει 
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τη μετρολογία, την τυποποίηση, τη 
διαπίστευση, την αξιολόγηση 
συμμόρφωσης και την εποπτεία της 
αγοράς, σε διαβούλευση με όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να 
αντιμετωπίσει αυτές τις νέες προκλήσεις 
που σχετίζονται με τις αναδυόμενες 
τεχνολογίες·

Or. en

Τροπολογία 274
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Sylvie 
Guillaume, Adriana Maldonado López, Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, Brando 
Benifei, Sándor Rónai, Biljana Borzan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. σημειώνει ότι η αντίδραση των 
καταναλωτών στις ανακλήσεις είναι 
ανεπαρκής,και ότι εξακολουθούν να 
χρησιμοποιούνται μη ασφαλή προϊόντα, 
παρά το γεγονός ότι έχουν ανακληθεί· 
ζητεί από την Επιτροπή να δημοσιεύσει 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις 
διαδικασίες ανάκλησης, 
συμπεριλαμβανομένου ενός καταλόγου 
σημείων ελέγχου με συγκεκριμένες 
απαιτήσεις, προκειμένου να ενημερωθούν 
περισσότεροι καταναλωτές, λαμβάνοντας 
παράλληλα υπόψη ότι οι ανακλήσεις 
μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικές 
προκλήσεις για τις ΜΜΕ·

30. σημειώνει ότι η αντίδραση των 
καταναλωτών στις ανακλήσεις είναι 
ανεπαρκής,και ότι εξακολουθούν να 
χρησιμοποιούνται μη ασφαλή προϊόντα, 
παρά το γεγονός ότι έχουν ανακληθεί· 
ζητεί από την Επιτροπή να δημοσιεύσει 
κατευθυντήριες γραμμές σε απλή γλώσσα 
σχετικά με τις διαδικασίες ανάκλησης, 
συμπεριλαμβανομένου ενός καταλόγου 
σημείων ελέγχου με συγκεκριμένες 
απαιτήσεις, και να παρέχει σαφείς 
πληροφορίες σχετικά με τα σημεία 
αναφοράς που χρησιμοποιούν οι αρχές 
εποπτείας της αγοράς, προκειμένου να 
ενημερωθούν περισσότεροι καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 275
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, David Cormand, Anna Cavazzini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. σημειώνει ότι η αντίδραση των 
καταναλωτών στις ανακλήσεις είναι 
ανεπαρκής,και ότι εξακολουθούν να 
χρησιμοποιούνται μη ασφαλή προϊόντα, 
παρά το γεγονός ότι έχουν ανακληθεί· 
ζητεί από την Επιτροπή να δημοσιεύσει 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις 
διαδικασίες ανάκλησης, 
συμπεριλαμβανομένου ενός καταλόγου 
σημείων ελέγχου με συγκεκριμένες 
απαιτήσεις, προκειμένου να ενημερωθούν 
περισσότεροι καταναλωτές, λαμβάνοντας 
παράλληλα υπόψη ότι οι ανακλήσεις 
μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικές 
προκλήσεις για τις ΜΜΕ·

30. σημειώνει ότι η αντίδραση των 
καταναλωτών στις ανακλήσεις είναι 
ανεπαρκής,και ότι εξακολουθούν να 
χρησιμοποιούνται μη ασφαλή προϊόντα, 
παρά το γεγονός ότι έχουν ανακληθεί· 
ζητεί από την Επιτροπή να δημοσιεύσει 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις 
διαδικασίες ανάκλησης, 
συμπεριλαμβανομένου ενός καταλόγου 
σημείων ελέγχου με συγκεκριμένες 
απαιτήσεις, προκειμένου να ενημερωθούν 
περισσότεροι καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 276
Salvatore De Meo, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, Aldo Patriciello, Fulvio 
Martusciello, Giuseppe Milazzo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. σημειώνει ότι η αντίδραση των 
καταναλωτών στις ανακλήσεις είναι 
ανεπαρκής,και ότι εξακολουθούν να 
χρησιμοποιούνται μη ασφαλή προϊόντα, 
παρά το γεγονός ότι έχουν ανακληθεί· 
ζητεί από την Επιτροπή να δημοσιεύσει 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις 
διαδικασίες ανάκλησης, 
συμπεριλαμβανομένου ενός καταλόγου 
σημείων ελέγχου με συγκεκριμένες 
απαιτήσεις, προκειμένου να ενημερωθούν 
περισσότεροι καταναλωτές, λαμβάνοντας 
παράλληλα υπόψη ότι οι ανακλήσεις 
μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικές 
προκλήσεις για τις ΜΜΕ·

30. σημειώνει ότι η αντίδραση των 
καταναλωτών στις ανακλήσεις είναι 
ανεπαρκής,και ότι εξακολουθούν να 
χρησιμοποιούνται μη ασφαλή προϊόντα, 
παρά το γεγονός ότι έχουν ανακληθεί· 
ζητεί από την Επιτροπή να δημοσιεύσει 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις 
διαδικασίες ανάκλησης, 
συμπεριλαμβανομένου ενός καταλόγου 
σημείων ελέγχου με συγκεκριμένες 
απαιτήσεις, προκειμένου να ενημερωθούν 
περισσότεροι καταναλωτές, και ιδίως για 
τις πολύ μικρές επιχειρήσεις·

Or. en
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Τροπολογία 277
Carlo Fidanza, Raffaele Fitto, Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Nicola Procaccini, Raffaele 
Stancanelli

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. σημειώνει ότι η αντίδραση των 
καταναλωτών στις ανακλήσεις είναι 
ανεπαρκής,και ότι εξακολουθούν να 
χρησιμοποιούνται μη ασφαλή προϊόντα, 
παρά το γεγονός ότι έχουν ανακληθεί· 
ζητεί από την Επιτροπή να δημοσιεύσει 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις 
διαδικασίες ανάκλησης, 
συμπεριλαμβανομένου ενός καταλόγου 
σημείων ελέγχου με συγκεκριμένες 
απαιτήσεις, προκειμένου να ενημερωθούν 
περισσότεροι καταναλωτές, λαμβάνοντας 
παράλληλα υπόψη ότι οι ανακλήσεις 
μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικές 
προκλήσεις για τις ΜΜΕ·

30. σημειώνει ότι η αντίδραση των 
καταναλωτών στις ανακλήσεις είναι 
ανεπαρκής,και ότι εξακολουθούν να 
χρησιμοποιούνται μη ασφαλή προϊόντα, 
παρά το γεγονός ότι έχουν ανακληθεί· 
ζητεί από την Επιτροπή να δημοσιεύσει 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις 
διαδικασίες ανάκλησης, 
συμπεριλαμβανομένου ενός καταλόγου 
σημείων ελέγχου με συγκεκριμένες 
απαιτήσεις, προκειμένου να ενημερωθούν 
περισσότεροι καταναλωτές, λαμβάνοντας 
παράλληλα υπόψη ότι οι ανακλήσεις 
μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικές 
προκλήσεις για τις ΜΜΕ, και ιδίως για τις 
πολύ μικρές επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 278
Marco Zullo, Tiziana Beghin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. σημειώνει ότι η αντίδραση των 
καταναλωτών στις ανακλήσεις είναι 
ανεπαρκής,και ότι εξακολουθούν να 
χρησιμοποιούνται μη ασφαλή προϊόντα, 
παρά το γεγονός ότι έχουν ανακληθεί· 
ζητεί από την Επιτροπή να δημοσιεύσει 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις 
διαδικασίες ανάκλησης, 
συμπεριλαμβανομένου ενός καταλόγου 

30. σημειώνει ότι η αντίδραση των 
καταναλωτών στις ανακλήσεις είναι 
ανεπαρκής,και ότι εξακολουθούν να 
χρησιμοποιούνται μη ασφαλή προϊόντα, 
παρά το γεγονός ότι έχουν ανακληθεί· 
ζητεί από την Επιτροπή να δημοσιεύσει 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις 
διαδικασίες ανάκλησης, 
συμπεριλαμβανομένου ενός καταλόγου 
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σημείων ελέγχου με συγκεκριμένες 
απαιτήσεις, προκειμένου να ενημερωθούν 
περισσότεροι καταναλωτές, λαμβάνοντας 
παράλληλα υπόψη ότι οι ανακλήσεις 
μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικές 
προκλήσεις για τις ΜΜΕ·

σημείων ελέγχου με συγκεκριμένες 
απαιτήσεις, προκειμένου να ενημερωθούν 
περισσότεροι καταναλωτές, λαμβάνοντας 
παράλληλα υπόψη ότι οι ανακλήσεις 
μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικές 
προκλήσεις για τις πολύ μικρές 
επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ·

Or. it

Τροπολογία 279
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Evelyne Gebhardt, Adriana Maldonado López, Alex Agius Saliba, Clara 
Aguilera, Brando Benifei, Sándor Rónai, Biljana Borzan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. ζητεί από εμπόρους λιανικής, 
επιγραμμικές αγορές και ενώσεις 
καταναλωτών να διαδραματίσουν 
σημαντικότερο ρόλο στις ανακλήσεις μη 
ασφαλών προϊόντων που αγοράζονται 
επιγραμμικά ή απογραμμικά, 
διασφαλίζοντας ότι παρέχονται επαρκείς 
πληροφορίες στους καταναλωτές·

31. ζητεί από εμπόρους λιανικής και 
επιγραμμικές αγορές να διαδραματίσουν 
σημαντικότερο ρόλο στις ανακλήσεις μη 
ασφαλών προϊόντων που αγοράζονται 
επιγραμμικά ή απογραμμικά 
διασφαλίζοντας ότι τα προϊόντα 
αποσύρονται άμεσα από διαδικτυακούς 
καταλόγους και από τα ράφια και να 
υποχρεωθούν οι έμποροι λιανικής και οι 
επιγραμμικές αγορές να ενημερώνουν 
τους καταναλωτές για κάθε ζήτημα 
ασφάλειας και απαιτούμενη πράξη ώστε 
να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική 
υλοποίηση των ανακλήσεων· ζητεί, 
επιπλέον, από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να απαιτούν από τις επιγραμμικές 
αγορές να επαληθεύουν την ταυτότητα 
των χρηστών, των αγοραστών και των 
πωλητών, των ατόμων και των 
επιχειρήσεων, για να είναι σε θέση να 
επικοινωνούν μαζί τους το ταχύτερο 
δυνατόν όταν πρέπει να προβούν σε 
ανακλήσεις·

Or. en
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Τροπολογία 280
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, David Cormand, Anna Cavazzini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. ζητεί από εμπόρους λιανικής, 
επιγραμμικές αγορές και ενώσεις 
καταναλωτών να διαδραματίσουν 
σημαντικότερο ρόλο στις ανακλήσεις μη 
ασφαλών προϊόντων που αγοράζονται 
επιγραμμικά ή απογραμμικά, 
διασφαλίζοντας ότι παρέχονται επαρκείς 
πληροφορίες στους καταναλωτές·

31. ζητεί από εμπόρους λιανικής, 
επιγραμμικές αγορές και ενώσεις 
καταναλωτών να διαδραματίσουν 
σημαντικότερο ρόλο στις ανακλήσεις μη 
ασφαλών προϊόντων που αγοράζονται 
επιγραμμικά ή απογραμμικά, 
διασφαλίζοντας ότι τα προϊόντα 
αποσύρονται ταχύτατα από την 
επιγραμμική αγορά, το αργότερο εντός 24 
ωρών, και ανακαλούνται από τους 
καταναλωτές μέσω νόμιμων 
υποχρεώσεων για επαρκείς πληροφορίες 
και στοχευμένη επικοινωνία·

Or. en

Τροπολογία 281
Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Karen Melchior, Liesje Schreinemacher, Svenja 
Hahn, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. ζητεί από εμπόρους λιανικής, 
επιγραμμικές αγορές και ενώσεις 
καταναλωτών να διαδραματίσουν 
σημαντικότερο ρόλο στις ανακλήσεις μη 
ασφαλών προϊόντων που αγοράζονται 
επιγραμμικά ή απογραμμικά, 
διασφαλίζοντας ότι παρέχονται επαρκείς 
πληροφορίες στους καταναλωτές·

31. ζητεί από εμπόρους λιανικής, 
επιγραμμικές αγορές και ενώσεις 
καταναλωτών να διαδραματίσουν 
σημαντικότερο ρόλο στις ανακλήσεις μη 
ασφαλών προϊόντων που αγοράζονται 
επιγραμμικά ή απογραμμικά, 
διασφαλίζοντας ότι παρέχονται επαρκείς 
πληροφορίες στους καταναλωτές, ζητεί 
από την Επιτροπή να αξιολογήσει με 
ποιον τρόπο οι νέες τεχνολογίες και οι 
αλγόριθμοι μπορούν να καταστήσουν 
αυτήν τη διαδικασία πιο αποτελεσματική 
και να εξασφαλίσουν ότι θα υπάρξει 
απήχηση σε μεγάλο αριθμό 
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επηρεαζόμενων καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 282
Marco Zullo, Tiziana Beghin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. ζητεί από εμπόρους λιανικής, 
επιγραμμικές αγορές και ενώσεις 
καταναλωτών να διαδραματίσουν 
σημαντικότερο ρόλο στις ανακλήσεις μη 
ασφαλών προϊόντων που αγοράζονται 
επιγραμμικά ή απογραμμικά, 
διασφαλίζοντας ότι παρέχονται επαρκείς 
πληροφορίες στους καταναλωτές·

31. ζητεί από εμπόρους λιανικής, 
επιγραμμικές αγορές και ενώσεις 
καταναλωτών να διαδραματίσουν 
σημαντικότερο ρόλο στις ανακλήσεις μη 
ασφαλών προϊόντων που αγοράζονται 
επιγραμμικά ή απογραμμικά, 
διασφαλίζοντας ότι παρέχονται επαρκείς 
και αξιόπιστες πληροφορίες στους 
καταναλωτές·

Or. it

Τροπολογία 283
Vlad-Marius Botoş, Liesje Schreinemacher, Karen Melchior, Sandro Gozi, Stéphanie 
Yon-Courtin, Svenja Hahn, Jordi Cañas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31α. καλεί μετ’ επιτάσεως την 
Επιτροπή να θεσπίσει νομοθεσία που να 
υποχρεώνει τις επιγραμμικές αγορές, 
δεδομένης της άμεσης επικοινωνίας τους 
με τους καταναλωτές, να τους 
ενημερώνουν σε περίπτωση που 
αγοράσουν ένα μη ασφαλές ή μη 
συμμορφούμενο με άλλον τρόπο προϊόν 
από αυτές·

Or. en
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Τροπολογία 284
Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, David Cormand, Anna Cavazzini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη 
διασυνοριακή ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών για ανακλήσεις προϊόντων, να 
αυξήσουν τα ποσοστά καταχώρισης 
προϊόντων, ώστε οι θιγόμενοι 
καταναλωτές να μπορούν να εντοπίζονται 
ευκολότερα, ακόμη και στην περίπτωση 
διασυνοριακών αγορών, και να μπορούν 
οι οικονομικοί φορείς να χρησιμοποιούν 
δεδομένα, όπως για παράδειγμα 
προγράμματα πελατειακής πίστης, για να 
προσεγγίσουν καταναλωτές χωρίς να 
παραβιάζονται οι κανόνες του ΓΚΠΔ·

32. καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη 
διασυνοριακή ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών για ανακλήσεις προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 285
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Alex Agius Saliba, Clara 
Aguilera, Brando Benifei, Marc Angel, Biljana Borzan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη 
διασυνοριακή ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών για ανακλήσεις προϊόντων, να 
αυξήσουν τα ποσοστά καταχώρισης 
προϊόντων, ώστε οι θιγόμενοι καταναλωτές 
να μπορούν να εντοπίζονται ευκολότερα, 
ακόμη και στην περίπτωση διασυνοριακών 
αγορών, και να μπορούν οι οικονομικοί 
φορείς να χρησιμοποιούν δεδομένα, όπως 

32. καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη 
διασυνοριακή ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών για ανακλήσεις προϊόντων, να 
αυξήσουν τα ποσοστά καταχώρισης 
προϊόντων, ώστε οι θιγόμενοι καταναλωτές 
να μπορούν να εντοπίζονται ευκολότερα, 
ακόμη και στην περίπτωση διασυνοριακών 
αγορών, και να μπορούν οι οικονομικοί 
φορείς να χρησιμοποιούν δεδομένα, όπως 
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για παράδειγμα προγράμματα πελατειακής 
πίστης, για να προσεγγίσουν καταναλωτές 
χωρίς να παραβιάζονται οι κανόνες του 
ΓΚΠΔ·

για παράδειγμα προγράμματα πελατειακής 
πίστης, για να προσεγγίσουν καταναλωτές 
χωρίς να παραβιάζονται οι κανόνες του 
ΓΚΠΔ· καλεί τις ενώσεις καταναλωτών 
να ενισχύσουν τη συνεργασία τους με τις 
αρχές εποπτείας της αγοράς σχετικά με 
τις διαδικασίες ανάκλησης 
υποδεικνύοντας τα προϊόντα που 
προσδιορίζονται ως μη ασφαλή στο 
Rapex στους δικτυακούς τόπους τους·

Or. en

Τροπολογία 286
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη 
διασυνοριακή ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών για ανακλήσεις προϊόντων, να 
αυξήσουν τα ποσοστά καταχώρισης 
προϊόντων, ώστε οι θιγόμενοι καταναλωτές 
να μπορούν να εντοπίζονται ευκολότερα, 
ακόμη και στην περίπτωση διασυνοριακών 
αγορών, και να μπορούν οι οικονομικοί 
φορείς να χρησιμοποιούν δεδομένα, όπως 
για παράδειγμα προγράμματα πελατειακής 
πίστης, για να προσεγγίσουν καταναλωτές 
χωρίς να παραβιάζονται οι κανόνες του 
ΓΚΠΔ·

32. καλεί μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη 
διασυνοριακή ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών για ανακλήσεις προϊόντων, να 
αυξήσουν τα ποσοστά καταχώρισης 
προϊόντων, ώστε οι θιγόμενοι καταναλωτές 
να μπορούν να εντοπίζονται ευκολότερα 
και να ενημερώνονται ενεργά, ακόμη και 
στην περίπτωση διασυνοριακών αγορών, 
και να μπορούν οι οικονομικοί φορείς να 
χρησιμοποιούν δεδομένα, όπως για 
παράδειγμα προγράμματα πελατειακής 
πίστης, για να προσεγγίσουν καταναλωτές 
χωρίς να παραβιάζονται οι κανόνες του 
ΓΚΠΔ·

Or. en

Τροπολογία 287
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Maria 
Grapini, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Alex Agius Saliba, Clara 
Aguilera, Brando Benifei, Marc Angel, Sándor Rónai, Biljana Borzan
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
ένα μη επαχθές σύστημα στο πλαίσιο του 
οποίου οι οικονομικοί φορείς θα 
υποβάλλουν στις αρχές εποπτείας της 
αγοράς εκθέσεις ανατροφοδότησης 
σχετικά με ανακλήσεις, προκειμένου να 
αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των εν 
λόγω ανακλήσεων·

33. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να θεσπίσουν ένα απλό και 
εναρμονισμένο σύστημα στο πλαίσιο του 
οποίου οι οικονομικοί φορείς θα 
υποβάλλουν στις αρχές εποπτείας της 
αγοράς εκθέσεις ανατροφοδότησης 
σχετικά με ανακλήσεις, προκειμένου να 
αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των εν 
λόγω ανακλήσεων·

Or. en

Τροπολογία 288
Vlad-Marius Botoş, Karen Melchior, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja 
Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
ένα μη επαχθές σύστημα στο πλαίσιο του 
οποίου οι οικονομικοί φορείς θα 
υποβάλλουν στις αρχές εποπτείας της 
αγοράς εκθέσεις ανατροφοδότησης 
σχετικά με ανακλήσεις, προκειμένου να 
αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των εν 
λόγω ανακλήσεων·

33. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να θεσπίσουν ένα σύστημα στο 
πλαίσιο του οποίου οι οικονομικοί φορείς 
θα υποβάλλουν στις αρχές εποπτείας της 
αγοράς εκθέσεις ανατροφοδότησης 
σχετικά με ανακλήσεις, προκειμένου να 
αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των εν 
λόγω ανακλήσεων·

Or. en

Τροπολογία 289
Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 33
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

33. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
ένα μη επαχθές σύστημα στο πλαίσιο του 
οποίου οι οικονομικοί φορείς θα 
υποβάλλουν στις αρχές εποπτείας της 
αγοράς εκθέσεις ανατροφοδότησης 
σχετικά με ανακλήσεις, προκειμένου να 
αξιολογείται η αποτελεσματικότητα των εν 
λόγω ανακλήσεων·

33. καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
ένα σύστημα στο πλαίσιο του οποίου οι 
οικονομικοί φορείς θα υποβάλλουν στις 
αρχές εποπτείας της αγοράς εκθέσεις 
ανατροφοδότησης σχετικά με ανακλήσεις, 
προκειμένου να αξιολογείται η 
αποτελεσματικότητα των εν λόγω 
ανακλήσεων·

Or. en


