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Τροπολογία: Satu Hassi

Τροπολογία 1
Παράγραφος 1

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την 
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί 
της ουσίας, να προτείνει την απόρριψη της πρότασης της Επιτροπής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απόφαση προτείνεται στο πλαίσιο της επανεξέτασης της "νέας προσέγγισης". Ωστόσο, η 
Επιτροπή, αντί να επανεξετάσει τη νέα προσέγγιση, προσπαθεί να την σταθεροποιήσει και 
μάλιστα να της δώσει προτεραιότητα έναντι της κλασσικής νομοθεσίας. Η νέα προσέγγιση όμως 
δεν προσφέρει το απαραίτητο επίπεδο προστασίας, π.χ. όσον αφορά την ασφάλεια των 
παιχνιδιών ή των ιατρικών συσκευών. Τον Μάιο του 2006, το Κοινοβούλιο ζήτησε να 
περιορισθεί η νέα προσέγγιση αυστηρά στην εναρμόνιση μέτρων καθαρά τεχνικής φύσεως λόγω 
των προβλημάτων ανεπαρκούς διαφάνειας και λογοδοσίας κατά την τυποποίηση. Για το λόγο 
αυτό, η πρόταση πρέπει να απορριφθεί.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
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Τροπολογία: Renate Sommer

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 15

(15) Επειδή ορισμένα καθήκοντα μπορούν 
να εκτελεστούν μόνο από τον 
κατασκευαστή, είναι ανάγκη να γίνει σαφής 
διάκριση μεταξύ του κατασκευαστή και των 
λοιπών φορέων στο υπόλοιπο τμήμα της 
αλυσίδας διανομής. Είναι συνεπώς ανάγκη 
να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ του 
εισαγωγέα και του διανομέα, δεδομένου ότι 
ο εισαγωγέας εισάγει προϊόντα από τις 
τρίτες χώρες στην κοινοτική αγορά. Πρέπει, 
συνεπώς, να εξασφαλίσει ότι τα προϊόντα 
αυτά συμμορφώνονται με τις εφαρμοστέες 
κοινοτικές απαιτήσεις.

(15) Επειδή ορισμένα καθήκοντα μπορούν 
να εκτελεστούν μόνο από τον 
κατασκευαστή, είναι ανάγκη να γίνει σαφής 
διάκριση μεταξύ του κατασκευαστή και των 
λοιπών φορέων στο υπόλοιπο τμήμα της 
αλυσίδας διανομής. Είναι συνεπώς ανάγκη 
να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ του 
εισαγωγέα και του διανομέα, δεδομένου ότι 
ο εισαγωγέας διαθέτει προϊόντα από τις 
τρίτες χώρες στην κοινοτική αγορά. Πρέπει, 
συνεπώς, να εξασφαλίσει ότι τα προϊόντα 
αυτά συμμορφώνονται με τις εφαρμοστέες 
νομοθετικές διατάξεις.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή στη διατύπωση της αιτιολογικής σκέψης 14, καθώς και στον ορισμό της έννοιας 
«εισαγωγέας» στο άρθρο 2 του κανονισμού (CΟΜ(2007)037).

Τροπολογία: Renate Sommer

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 17

(17) Επειδή οι εισαγωγείς και οι διανομείς 
είναι φορείς που δραστηριοποιούνται σε 
επόμενο στάδιο της αλυσίδας δεν μπορούν, 
υπό κανονικές συνθήκες, να υποχρεωθούν 
να εξασφαλίσουν οι ίδιοι ότι ο σχεδιασμός 
και η παραγωγή του προϊόντος 
συμμορφώνονται με τις εφαρμοστέες 
απαιτήσεις. Οι υποχρεώσεις τους σε σχέση 
με τη συμμόρφωση του προϊόντος πρέπει να 
περιορίζονται σε ορισμένα μέτρα ελέγχου με 
τα οποία θα επιβεβαιώνουν ότι ο 
κατασκευαστής έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του, παραδείγματος χάριν να 
επαληθεύουν εάν το προϊόν φέρει την
απαιτούμενη σήμανση συμμόρφωσης και 
εάν έχουν προσκομιστεί τα απαιτούμενα 

(17) Επειδή οι εισαγωγείς και οι διανομείς 
είναι φορείς που δραστηριοποιούνται σε 
επόμενο στάδιο της αλυσίδας δεν μπορούν, 
υπό κανονικές συνθήκες, να υποχρεωθούν 
να εξασφαλίσουν οι ίδιοι ότι ο σχεδιασμός 
και η παραγωγή του προϊόντος 
συμμορφώνονται με τις εφαρμοστέες 
απαιτήσεις. Οι υποχρεώσεις τους σε σχέση 
με τη συμμόρφωση του προϊόντος πρέπει να 
περιορίζονται σε ορισμένα μέτρα ελέγχου με 
τα οποία θα επιβεβαιώνουν ότι ο 
κατασκευαστής έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του, παραδείγματος χάριν να 
επαληθεύουν εάν το προϊόν φέρει την 
απαιτούμενη σήμανση συμμόρφωσης και 
εάν έχουν προσκομιστεί τα απαιτούμενα 
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έγγραφα. Ωστόσο, μπορεί να αναμένεται 
τόσο από τους εισαγωγείς όσο και από τους 
διανομείς να ενεργούν με τη δέουσα 
προσοχή ως προς τις εφαρμοστέες 
απαιτήσεις όταν διαθέτουν ή καθιστούν 
διαθέσιμα προϊόντα στην αγορά.

έγγραφα. Ωστόσο, οι εισαγωγείς και οι 
διανομείς πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα 
προϊόντα που διαθέτουν ή καθιστούν 
διαθέσιμα στην κοινοτική αγορά 
συμμορφώνονται με τις ισχύουσες 
νομοθετικές διατάξεις.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή στη διατύπωση της αιτιολογικής σκέψης 14.

Τροπολογία: Renate Sommer

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

(18a) Οι εισαγωγείς και διανομείς δεν 
πρέπει να τροποποιούν τα στοιχεία 
εσωτερικού σχεδιασμού ενός προϊόντος,
χωρίς να ενημερώνουν τον κατασκευαστή, 
καθόσον αυτό μπορεί να επηρεάσει την 
αξιολόγηση κινδύνου και μπορεί να 
καταστήσει άκυρη την τεχνική 
τεκμηρίωση και τη δήλωση συμμόρφωσης 
του κατασκευαστή.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι διανομείς, για λόγους εξοικονόμησης χρόνου ή χρημάτων, αντί να επιστρέψουν το προϊόν 
στον κατασκευαστή, για να επιφέρει αυτός τις αναγκαίες τροποποιήσεις, μπορεί να 
αποφασίσουν να προσπαθήσουν οι ίδιοι να επιφέρουν τροποποιήσεις. Εάν δεν υπάρχει 
κατανόηση του σχεδιασμού του προϊόντος, οι τροποποιήσεις αυτές θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν τη λειτουργία των συστημάτων ή των κυκλωμάτων ασφαλείας. Με τον τρόπο αυτό, 
μία συμμορφούμενη στις προδιαγραφές, ακίνδυνη ηλεκτρική συσκευή ή ηλεκτρικό εργαλείο θα 
μπορούσε να μετατραπεί σε προϊόν που ενέχει σοβαρό κίνδυνο για τον χρήστη. Κατά συνέπεια, 
σε περίπτωση που ο διανομέας προτίθεται να επιφέρει τροποποιήσεις, πρέπει να επικοινωνεί με 
τον κατασκευαστή.
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Τροπολογία: Renate Sommer

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 34

(34) Το υπάρχον σύστημα πρέπει να 
συμπληρωθεί με μια διαδικασία που θα 
επιτρέπει στα ενδιαφερόμενα μέρη να 
ενημερωθούν για τα μέτρα που πρόκειται να 
ληφθούν σχετικά με τα προϊόντα που 
παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την 
ασφάλεια των προσώπων ή σχετικά με άλλα 
ζητήματα για την προστασία του δημόσιου 
συμφέροντος. Θα επιτρέπει επίσης στις 
αρχές που είναι αρμόδιες για την εποπτεία 
της αγοράς, σε συνεργασία με τους 
σχετικούς οικονομικούς φορείς, να ενεργούν 
σε ένα πρώιμο στάδιο για τέτοιου είδους 
προϊόντα.

(34) Το υπάρχον σύστημα πρέπει να 
συμπληρωθεί με μια διαδικασία που θα 
επιτρέπει στα ενδιαφερόμενα μέρη να 
ενημερωθούν για τα μέτρα που πρόκειται να 
ληφθούν σχετικά με τα προϊόντα που 
παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την 
ασφάλεια των προσώπων, το περιβάλλον ή 
σχετικά με άλλα ζητήματα για την 
προστασία του δημόσιου συμφέροντος. Θα 
επιτρέπει επίσης στις αρχές που είναι 
αρμόδιες για την εποπτεία της αγοράς, σε 
συνεργασία με τους σχετικούς οικονομικούς 
φορείς, να ενεργούν σε ένα πρώιμο στάδιο 
για τέτοιου είδους προϊόντα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Παράλληλα με την υγεία και την ασφάλεια των ανθρώπων, το περιβάλλον αποτελεί επίσης ένα 
αγαθό που πρέπει να τυγχάνει ιδιαίτερης προστασίας και, για το λόγο αυτό, πρέπει να 
αναφέρεται ρητά.

Τροπολογία: Renate Sommer

Τροπολογία 6
Άρθρο 9, παράγραφος 1

1. Όταν οι εισαγωγείς διαθέτουν ένα προϊόν
στην αγορά ενεργούν με τη δέουσα 
προσοχή σε σχέση με τις εφαρμοστέες 
απαιτήσεις.

1. Οι εισαγωγείς διασφαλίζουν ότι τα 
προϊόντα που διαθέτουν στην κοινοτική 
αγορά, συμμορφώνονται με τις ισχύουσες 
νομοθετικές διατάξεις.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή στη διατύπωση των αιτιολογικών σκέψεων 14 έως 17. Η υποχρέωση των 
εισαγωγέων να διαθέτουν στην κοινοτική αγορά μόνο προϊόντα που συμμορφώνονται με την 
νομοθεσία πρέπει να τονίζεται περισσότερο. Η διατύπωση «με τη δέουσα προσοχή» είναι 
υπερβολικά ασαφής για να καλύψει την υποχρέωση του εισαγωγέα να διαπιστώνει κατά πόσον 
ο εκτός ΕΕ κατασκευαστής έχει διενεργήσει τη δέουσα αξιολόγηση κινδύνου.



AM\675566EL.doc 5/8 PE 392.073v01-00

EL

Τροπολογία: Renate Sommer

Τροπολογία 7
Άρθρο 31, παράγραφος 2

2. Οι αξιολογήσεις συμμόρφωσης 
διενεργούνται κατά τρόπον ώστε να 
αποφεύγονται οι περιττές επιβαρύνσεις για 
τους οικονομικούς φορείς, ιδίως 
λαμβανομένου υπόψη του μεγέθους των 
εταιρειών και της σχετικής πολυπλοκότητας
της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται για τα 
προϊόντα.

2. Οι αξιολογήσεις συμμόρφωσης 
διενεργούνται κατά τρόπον ώστε να 
αποφεύγονται οι περιττές επιβαρύνσεις για 
τους οικονομικούς φορείς και να 
λαμβάνονται ιδίως υπόψη το μέγεθος των 
εταιρειών, η σχετική πολυπλοκότητα της 
τεχνολογίας που χρησιμοποιείται για τα 
προϊόντα και κατά πόσον το προϊόν είναι 
αποτέλεσμα μεμονωμένης παραγωγής ή 
παραγωγής σειράς.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για να αποφεύγονται περιττές επιβαρύνσεις, πρέπει, κατά τις διαδικασίες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, να λαμβάνονται υπόψη άλλοι παράγοντες όπως το μέγεθος της επιχείρησης, η 
σχετική πολυπλοκότητα της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται για τα προϊόντα και το γεγονός ότι 
το προϊόν είναι αποτέλεσμα μιας παραγωγής σειράς. Τούτο δημιουργεί επιπλέον κόστος για τους 
καταναλωτές.

Τροπολογία: Renate Sommer

Τροπολογία 8
Άρθρο 35, παράγραφος 1, εδάφιο 1

1. Εάν οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενός 
κράτους μέλους έχουν ενεργήσει σύμφωνα 
με το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
…[] ή όταν έχουν επαρκείς λόγους να 
πιστεύουν ότι ένα προϊόν που καλύπτεται 
από …[πράξη] παρουσιάζει κίνδυνο για την 
υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων ή για 
άλλα ζητήματα προστασίας του δημόσιου 
συμφέροντος που εμπίπτουν στην παρούσα 
… [πράξη], τότε, από κοινού με τους 
σχετικούς οικονομικούς φορείς, διενεργούν 
αξιολόγηση για το εν λόγω προϊόν που 
καλύπτει όλες τις απαιτήσεις της παρούσας 

1. Εάν οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενός 
κράτους μέλους έχουν ενεργήσει σύμφωνα 
με το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
…[] ή όταν έχουν επαρκείς λόγους να 
πιστεύουν ότι ένα προϊόν που καλύπτεται 
από …[πράξη] παρουσιάζει κίνδυνο για την 
υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων, το 
περιβάλλον ή για άλλα ζητήματα 
προστασίας του δημόσιου συμφέροντος που 
εμπίπτουν στην παρούσα … [πράξη], τότε, 
από κοινού με τους σχετικούς οικονομικούς 
φορείς, διενεργούν αξιολόγηση για το εν 
λόγω προϊόν που καλύπτει όλες τις 
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…[πράξης]. απαιτήσεις της παρούσας …[πράξης]. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Παράλληλα με την υγεία και την ασφάλεια των ανθρώπων, το περιβάλλον αποτελεί επίσης ένα 
αγαθό που πρέπει να τυγχάνει ιδιαίτερης προστασίας και, για το λόγο αυτό, πρέπει να 
αναφέρεται ρητά.

Τροπολογία: Renate Sommer

Τροπολογία 9
Άρθρο 35, παράγραφος 5, στοιχείο (α)

(α) το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις που 
αφορούν την υγεία ή την ασφάλεια των 
προσώπων ή άλλα ζητήματα προστασίας του 
δημόσιου συμφέροντος που ορίζονται στην 
παρούσα … [πράξη]·

(α) το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις που 
αφορούν την υγεία ή την ασφάλεια των 
προσώπων, το περιβάλλον ή άλλα ζητήματα 
προστασίας του δημόσιου συμφέροντος που 
ορίζονται στην παρούσα … [πράξη]·

Or. de

Αιτιολόγηση

Παράλληλα με την υγεία και την ασφάλεια των ανθρώπων, το περιβάλλον αποτελεί επίσης ένα 
αγαθό που πρέπει να τυγχάνει ιδιαίτερης προστασίας και, για το λόγο αυτό, πρέπει να 
αναφέρεται ρητά.

Τροπολογία: Renate Sommer

Τροπολογία 10
Άρθρο 37, τίτλος

Συμμορφούμενα προϊόντα που, παρά τη 
συμμόρφωση, παρουσιάζουν κίνδυνο για την 
υγεία και την ασφάλεια

Συμμορφούμενα προϊόντα που, παρά τη 
συμμόρφωση, παρουσιάζουν κίνδυνο για το 
περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια

Or. de

Αιτιολόγηση

Παράλληλα με την υγεία και την ασφάλεια των ανθρώπων, το περιβάλλον αποτελεί επίσης ένα 
αγαθό που πρέπει να τυγχάνει ιδιαίτερης προστασίας και, για το λόγο αυτό, πρέπει να 
αναφέρεται ρητά.
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Τροπολογία: Renate Sommer

Τροπολογία 11
Παράρτημα I, Ενότητα A, Παράγραφος 5 a (νέα)

5a. Εισαγωγέας

Οι εισαγωγείς διατηρούν αντίγραφο της 
δήλωσης συμμόρφωσης ΕΚ στη διάθεση 
των αρχών εποπτείας της αγοράς και 
διασφαλίζουν ότι η τεχνική τεκμηρίωση 
διατίθεται στις εν λόγω αρχές, εφόσον 
ζητηθεί.

Οριζόντια τροπολογία που εφαρμόζεται σε 
όλες τις ενότητες που παρατίθενται 
κατωτέρω:

Παράρτημα I, Ενότητα A, Παράγραφος 5 a 
(νέα)
Παράρτημα I, Ενότητα A1, Παράγραφος 6 a 
(νέα)
Παράρτημα I, Ενότητα A2, Παράγραφος 6 a 
(νέα)
Παράρτημα I, Ενότητα Γ, Παράγραφος 4 a 
(νέα)
Παράρτημα I, Ενότητα Γ1, Παράγραφος 5 a 
(νέα)
Παράρτημα I, Ενότητα Γ2, Παράγραφος 5 a 
(νέα)
Παράρτημα I, Ενότητα Δ, Παράγραφος 8 a 
(νέα)
Παράρτημα I, Ενότητα Δ1, Παράγραφος 10 a 
(νέα)
Παράρτημα I, Ενότητα E, Παράγραφος 8 a 
(νέα)
Παράρτημα I, Ενότητα E1, Παράγραφος 10 a 
(νέα)
Παράρτημα I, Ενότητα ΣΤ, Παράγραφος 8 a 
(νέα)
Παράρτημα I, Ενότητα ΣΤ1, Παράγραφος 9 a 
(νέα)
Παράρτημα I, Ενότητα Ζ, Παράγραφος 6 a 
(νέα)
Παράρτημα I, Ενότητα H, Παράγραφος 8 a 
(νέα)
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Παράρτημα I, Ενότητα H1, Παράγραφος 8 a 
(νέα)

Or. de

Αιτιολόγηση

Κάθε οικονομικός φορέας που διαθέτει προϊόντα στην κοινοτική αγορά πρέπει να είναι 
υπεύθυνος για τη συμμόρφωση των προϊόντων αυτών. Μόνο ο κατασκευαστής μπορεί να 
καταρτίζει και να προσαρμόζει την τεχνική τεκμηρίωση. Ωστόσο, εάν ο κατασκευαστής 
ευρίσκεται εκτός ΕΕ και δεν αντιπροσωπεύεται στην ΕΕ, οι αρχές δεν έχουν τη δυνατότητα 
πρόσβασης στη σχετική τεκμηρίωση, γεγονός που εξασθενίζει τη δυνατότητα επιβολής. Κατά 
συνέπεια, σύμφωνα με το άρθρο 7, ο εισαγωγέας πρέπει να είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι 
η τεκμηρίωση αυτή ευρίσκεται στη διάθεση των αρχών επιβολής του νόμου.


