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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την αντιμετώπιση του ζητήματος της ασφάλειας των προϊόντων στην ενιαία 
αγορά
(2019/2190(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2001, για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, 

– έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων και 
για την κατάργηση της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με την ευρωπαϊκή 
τυποποίηση, την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 89/686/ΕΟΚ και 
93/15/ΕΟΚ και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 
2009/23/ΕΚ και 2009/105/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 87/95/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου και της απόφασης αριθ. 1673/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, 

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για την εποπτεία της αγοράς και τη συμμόρφωση 
των προϊόντων και για την κατάργηση της οδηγίας 2004/42/ΕΚ και των κανονισμών 
(ΕΚ) αριθ. 765/2008 και (ΕΕ) αριθ. 305/2011, 

– έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2016, σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο 
ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση (οδηγία 
ΑΔΠ), 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με τις 
διαδικασίες αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων: πώς θα διασφαλιστεί η προστασία 
των καταναλωτών και η ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων και υπηρεσιών1, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με μια 
ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική για την τεχνητή νοημοσύνη και τη 
ρομποτική2, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Δεκεμβρίου 2018, σχετικά με την τεχνολογία 
Blockchain: μια μακρόπνοη εμπορική πολιτική3, 

1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0032.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0081.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0528.
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– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Δεκεμβρίου 2018, σχετικά με τη δέσμη 
μέτρων για την ενιαία αγορά4, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 3ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με τις τεχνολογίες 
κατανεμημένου καθολικού (DLT) και το σύστημα blockchain: οικοδόμηση 
εμπιστοσύνης με αποδιαμεσολάβηση5, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 4ης Ιουλίου 2017, σχετικά με τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα για τον 21ο αιώνα6, 

– έχοντας υπόψη το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2020, της 29ης 
Ιανουαρίου 2020 - Μια Ένωση που επιδιώκει περισσότερα (COM(2020)0037), 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 19ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με τις 
επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης, του διαδικτύου των πραγμάτων και της 
ρομποτικής στην ασφάλεια και την ευθύνη (COM(2020)0064), 

– έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής, της 19ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά 
με την τεχνητή νοημοσύνη - Η ευρωπαϊκή προσέγγιση της αριστείας και της 
εμπιστοσύνης (COM(2020)0065), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά 
με τη διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης (COM(2020)0067), 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2020, σχετικά με 
μακροπρόθεσμο σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της εφαρμογής και της επιβολής των 
κανόνων της ενιαίας αγοράς (COM(2020)0094), 

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας για αξιόπιστη τεχνητή 
νοημοσύνη που παρουσιάστηκαν από την ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου 
της Επιτροπής για την τεχνητή νοημοσύνη στις 8 Απριλίου 2019, 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 8ης Απριλίου 2019, σχετικά με την 
οικοδόμηση εμπιστοσύνης στην ανθρωποκεντρική τεχνητή νοημοσύνη 
(COM(2019)0168), 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου της 
Επιτροπής για την τεχνητή νοημοσύνη, με τίτλο «Πολιτική και επενδυτικές συστάσεις 
για αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη», που δημοσιεύθηκε στις 26 Ιουνίου 2019, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού,

– έχοντας υπόψη την έκθεση Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών (A9-0000/2020),

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 

4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0511.
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0373.
6 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0278.



PR\1198086EL.docx 5/13 PE647.016v01-00

EL

περίπου το ένα τέταρτο του ΑΕγχΠ της ΕΕ και τα τρία τέταρτα του ενδοενωσιακού 
εμπορίου· 

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· 

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· 

Ασφάλεια όλων των προϊόντων

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· 

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· 

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· 

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 
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επιδιωκόμενο σκοπό· 

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· 

Τήρηση των κανόνων για την ασφάλεια των προϊόντων

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· 

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· 

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· 

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· 

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· 

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· 

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 
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υφιστάμενους κινδύνους, χωρίς να παρεμποδίζεται η καινοτομία· 

Αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς

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· 

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)· 

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· 

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· 

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· 

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· 

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

Ασφαλή προϊόντα σε επιγραμμικές αγορές

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 

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.
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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· 

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· 

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· 

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· 

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· 

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· 

Πρόγραμμα τυποποίησης της Επιτροπής για το 2020 και ιχνηλασιμότητα

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· 

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 
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προϊόντων· 

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· 

Ανακλήσεις 

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· 

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· 

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· 

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· 

°

° °

34. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η ενιαία αγορά αποτελεί προϋπόθεση για το εμπόριο εκατομμυρίων προϊόντων εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα προϊόντα αυτά είναι ασφαλή και ότι, 
κατά συνέπεια, προστατεύεται η υγεία των καταναλωτών. Η εισηγήτρια είναι πεπεισμένη ότι 
χρειάζεται να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για να ενισχυθεί η ασφάλεια των 
προϊόντων και να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών. 
Η υφιστάμενη νομοθεσία για την ασφάλεια των προϊόντων πρέπει να αξιολογηθεί και να 
προσαρμοστεί, ώστε να ληφθεί υπόψη ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Η απαίτηση αυτή 
αφορά τόσο την ειδική για τον τομέα νομοθεσία, όπως για παράδειγμα η οδηγία για τα 
μηχανήματα8, η οδηγία για τον ραδιοεξοπλισμό9, η οδηγία για τη χαμηλή τάση10 και η οδηγία 
για τα παιχνίδια11, όσο και την οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων12. Με την εν 
λόγω αναθεώρηση της σχετικής νομοθεσίας πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές 
μπορούν να επωφελούνται από υψηλό επίπεδο ασφάλειας αναφορικά με όλα τα προϊόντα και 
ότι η ασφάλεια αυτή παρακολουθείται αποτελεσματικά. 

Ασφάλεια όλων των προϊόντων

Το 2021 θα τεθεί σε ισχύ ο κανονισμός για την εποπτεία της αγοράς και τη συμμόρφωση των 
προϊόντων (κανονισμός (ΕΕ) 2019/1020). Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να βελτιωθεί 
σημαντικά η εποπτεία της αγοράς, για παράδειγμα μέσω στενότερης διασυνοριακής 
συνεργασίας μεταξύ των αρχών εποπτείας της αγοράς. Ωστόσο, οι βελτιώσεις αυτές αφορούν 
μόνο προϊόντα που υπόκεινται στην ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης. Τα αποκαλούμενα μη 
εναρμονισμένα προϊόντα δεν θα επηρεαστούν, παρά μόνο από ορισμένες ρυθμίσεις ελέγχου. 
Αυτό θα οδηγήσει σε μια απαράδεκτη κατάσταση όπου, για παράδειγμα, για ένα κρεβάτι 
κούκλας, το οποίο, ως παιχνίδι, υπόκειται σε εναρμονισμένους κανόνες, θα ισχύουν 
αυστηρότεροι κανόνες από ό, τι για ένα παιδικό κρεβάτι, το οποίο, ως έπιπλο, 
συγκαταλέγεται στα μη εναρμονισμένα προϊόντα. Συνεπώς, η εισηγήτρια προτείνει να 
προσαρμοστούν οι υφιστάμενοι κανόνες, ώστε τα μη εναρμονισμένα προϊόντα να 
απολαμβάνουν επίσης υψηλό επίπεδο προστασίας.

Απαιτούνται επίσης προσαρμογές, ώστε οι υφιστάμενοι κανόνες ασφάλειας να επεκταθούν σε 
προϊόντα που χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το διαδίκτυο των 
πραγμάτων και η ρομποτική. Επομένως, είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστεί το υφιστάμενο 
νομικό πλαίσιο και να καλυφθούν τα νομοθετικά κενά. Για παράδειγμα, ο υφιστάμενος 
ορισμός του προϊόντος θα πρέπει να προσαρμοστεί. Πρέπει να αποσαφηνιστεί το ζήτημα 
κατά πόσον το λογισμικό ή οι επικαιροποιήσεις θα μπορούσαν να νοηθούν ως αυτοτελή 

8 Οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, σχετικά με τα 
μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ (αναδιατύπωση) (ΕΕ  L 157 της 9.6.2006, σ. 24).
9 Οδηγία 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με 
την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά 
και την κατάργηση της οδηγίας 1999/5/ΕΚ (ΕΕ L 153 της 22.5.2014, σ. 62).
10 Οδηγία 2014/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για 
την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά ηλεκτρολογικού 
υλικού που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσης (ΕΕ ΕΕ L 96 της 29.3.2014, σ. 357).
11 Οδηγία 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, σχετικά με 
την ασφάλεια των παιχνιδιών (ΕΕ L 170 της 30.6.2009, σ. 1).
12 Οδηγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2001, για τη 
γενική ασφάλεια των προϊόντων (ΕΕ L 11 της 15.1.2002, σ. 4).
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προϊόντα, όταν σχετίζονται με την ασφάλεια. Ομοίως, πρέπει να διευκρινιστεί το κατά πόσον 
η χρονική στιγμή της «διάθεσης στην αγορά» θα πρέπει πράγματι να εξακολουθήσει να 
αποτελεί την καθοριστική χρονική στιγμή για την αξιολόγηση της ασφάλειας ενός προϊόντος. 
Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένου ότι, για παράδειγμα, η ικανότητα ενός προϊόντος 
να αναπτύσσεται σε συνάρτηση με τις ιδιότητές του μπορεί να μεταβάλει τις λειτουργίες του 
με την πάροδο του χρόνου. 

Τήρηση των κανόνων για την ασφάλεια των προϊόντων

Η εισηγήτρια πιστεύει ότι τα προϊόντα πρέπει να είναι ασφαλή καθ’ όλη τη διάρκεια του 
κύκλου ζωής τους. Οι κανόνες για την ασφάλεια των προϊόντων που καλύπτουν τις νέες 
τεχνολογίες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ιδιαιτερότητα των εν λόγω τεχνολογιών. Είναι 
αναγκαίο να δημιουργηθεί σε επίπεδο ΕΕ ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο για την τεχνητή 
νοημοσύνη, το οποίο, σύμφωνα με την προσέγγιση βάσει κινδύνου, θα κάνει διάκριση μεταξύ 
της τεχνητής νοημοσύνης χαμηλού κινδύνου και της τεχνητής νοημοσύνης υψηλού κινδύνου, 
προκειμένου να επιτευχθεί ένα συνολικό επίπεδο ασφάλειας και παράλληλα να αποφευχθεί ο 
κατακερματισμός της εσωτερικής αγοράς. Η εισηγήτρια προτείνει να εξεταστούν τα 
υφιστάμενα κριτήρια αξιολόγησης της συμμόρφωσης και να καλυφθούν τα υφιστάμενα κενά 
με τη θέσπιση κατάλληλων μέτρων. Πιστεύει ότι τα προϊόντα χαμηλού κινδύνου που 
βασίζονται σε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, διαδικτύου των πραγμάτων ή ρομποτικής 
θα πρέπει να επωφελούνται από μια απλοποιημένη αξιολόγηση της συμμόρφωσης. 
Είναι επίσης σημαντικό τα μέτρα που θα προταθούν να μην επιβαρύνουν άσκοπα τις 
επιχειρήσεις γενικά και τις ΜΜΕ ειδικότερα, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της 
ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς.

Αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς

Οι καλύτεροι κανόνες για την ασφάλεια των προϊόντων παράγουν ελάχιστα αποτελέσματα, 
εάν η τήρησή τους δεν αποτελεί αντικείμενο αποτελεσματικής παρακολούθησης. Η επιβολή 
των κανόνων για την ασφάλεια των προϊόντων και των κανόνων εποπτείας της αγοράς 
εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Οι εθνικές αρχές εποπτείας της αγοράς, τα 
καθήκοντα των οποίων ενισχύονται από τον κανονισμό (ΕΚ) 1020/2019, διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο αυτό. Οι εν λόγω αρχές επιτελούν εξαιρετικό έργο, αλλά η 
αποτελεσματικότητά τους θα μπορούσε να βελτιωθεί, και, συνεπώς, η εισηγήτρια πιστεύει ότι 
θα πρέπει να διατίθενται επαρκείς πόροι και προσωπικό στις αρχές εποπτείας της αγοράς, 
ώστε αυτές να μπορούν να εκπληρώνουν αποτελεσματικά τον σημαντικό ρόλο τους. Κατά 
την άποψη της εισηγήτριας, είναι επίσης αναγκαίο να αναπτυχθεί στενότερη συνεργασία 
μεταξύ των επιμέρους αρχών εποπτείας της αγοράς, καθώς και μεταξύ των αρχών εποπτείας 
της αγοράς και των τελωνειακών αρχών. Ο καθορισμός ελάχιστης συχνότητας 
δειγματοληψίας και η συστηματική διεξαγωγή ερευνών μέσω ψευδοπελατών («mystery 
shopping») θα μπορούσαν να συμβάλουν στον εντοπισμό μη ασφαλών προϊόντων και να 
διασφαλίσουν την ομοιόμορφη επιβολή των ευρωπαϊκών κανόνων για την ασφάλεια των 
προϊόντων. 
Ειδικότερα, η εισηγήτρια προσδοκά ότι τα προϊόντα που αγοράζονται επιγραμμικά και 
εισάγονται από τρίτες χώρες θα ελέγχονται από τις αρχές εποπτείας της αγοράς με την ίδια 
επιμέλεια. Επί του παρόντος, αυτό δεν πραγματοποιείται σε επαρκή βαθμό και, επομένως, 
απαιτούνται πιο αποτελεσματικοί έλεγχοι, ώστε να βελτιωθεί η ασφάλεια όλων των 
προϊόντων. 
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Ασφαλή προϊόντα σε επιγραμμικές αγορές

Το 2018, το 69 % των χρηστών του διαδικτύου πραγματοποίησαν αγορές μέσω διαδικτύου. Ο 
αριθμός των προϊόντων που πωλούνται επιγραμμικά αυξάνεται κάθε χρόνο. Αυτή η «νέα» 
αγορά δεν πρέπει να υπονομεύει την αρχή της ασφάλειας των προϊόντων. Η εισηγήτρια είναι 
της γνώμης ότι, στο πλαίσιο της προστασίας των καταναλωτών από μη ασφαλή προϊόντα, 
ουδεμία σημασία έχει το κατά πόσον το προϊόν αγοράστηκε επιγραμμικά ή απογραμμικά. 
Οι επιγραμμικές αγορές επιτρέπουν μεν την ταχεία πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, 
συνιστούν ωστόσο κίνδυνο, καθώς δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη για τα προσφερόμενα 
προϊόντα. Η εισηγήτρια υποστηρίζει την άποψη ότι οι επιγραμμικές αγορές θα πρέπει να 
αναλαμβάνουν μεγαλύτερη ευθύνη. Στο πλαίσιο αυτό, οι επιγραμμικές αγορές θα μπορούσαν, 
για παράδειγμα, να αναγνωρίζουν εκ των προτέρων μη ασφαλή προϊόντα ή να 
αντιπαραβάλλουν τα προϊόντα με αντίστοιχα που έχουν αναφερθεί στο σύστημα έγκαιρης 
προειδοποίησης για τα επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα, δηλαδή στην πύλη ασφαλείας 
(Rapex). Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με τη δημιουργία κατάλληλης διεπαφής. Σήμερα, 
τα μη ασφαλή προϊόντα που απομακρύνονται από μια επιγραμμική αγορά επανεμφανίζονται 
σε άλλη. Η αύξηση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των διαδικτυακών αγορών θα 
μπορούσε να συμβάλει στην αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου.

Επιπλέον, οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να επικεντρώσουν τις εργασίες τους στις 
επιγραμμικές αγορές, προκειμένου να επιτευχθεί ισορροπία όσον αφορά το παραδοσιακό 
εμπόριο, και, ως εκ τούτου, όχι μόνο να βελτιωθεί η ασφάλεια των προϊόντων, αλλά επίσης 
να εξασφαλιστεί ο θεμιτός ανταγωνισμός στην αγορά της ΕΕ.

Ιχνηλασιμότητα και ανακλήσεις

Η ιχνηλασιμότητα σε όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού έχει ζωτική σημασία για τη 
βελτίωση της ασφάλειας των προϊόντων. Δεν έχει σημασία αν χρησιμοποιούνται τεχνολογίες 
blockchain ή άλλες. Είναι σημαντικό οι εν λόγω τεχνολογίες να είναι διαλειτουργικές και να 
έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ασφάλειας των προϊόντων, 
ιδίως όσον αφορά τα προϊόντα που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, το διαδίκτυο των 
πραγμάτων ή τη ρομποτική.

Τέλος, η εισηγήτρια επιθυμεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των ανακλήσεων. Οι 
περισσότερες ανακλήσεις δεν περιέρχονται σε γνώση των καταναλωτών, με αποτέλεσμα να 
συνεχίζεται η χρήση επικίνδυνων προϊόντων. Το πρόβλημα αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί το 
συντομότερο δυνατόν και, για τον λόγο αυτό, προτείνεται μια σειρά μέτρων με στόχο την 
αύξηση της αποτελεσματικότητας των ανακλήσεων.

Κατά την άποψη της εισηγήτριας, τα μέτρα που προτείνονται στο πλαίσιο του παρόντος 
σχεδίου έκθεσης θα ενισχύσουν την ασφάλεια των προϊόντων και, κατά συνέπεια, θα 
τονώσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών της ΕΕ στην κοινή ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά, 
μεταξύ άλλων σε περιόδους κρίσης.
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ANNEX: LIST OF ENTITIES OR PERSONS
FROM WHOM THE RAPPORTEUR HAS RECEIVED INPUT

The following list is drawn up on a purely voluntary basis under the exclusive responsibility 
of the rapporteur. The rapporteur has received input from the following entities or persons in 
the preparation of the draft report:

Entity and/or 
person

Independent Retail Europe
Plastics Europe
European Telecommunication Network Operators´ Association
Deutsches Institut für Normung (DIN)
Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC)
European Commission (DG JUST, DG GROW and DG CNECT)
BIC
DEKRA
Bitcom
Digital Europe
Verband neutraler technischer Dienstleister (VdTÜV)
Der Mittelstandsverbund
Bundesverband deutscher Industrie (BDI)
Toy Industrie
Eurochamber
Facebook
Finnish Commerce Federation
French Retail Federation
Markenverband (German Brands Association)


