
AM\675640EL.doc PE 392.078v01-00

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

16.7.2007 PE 392.078v01–00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 11–29

Σχέδιο γνωμοδότησης (PE 390.476v01–00)
Peter Liese
Καθορισμός των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την 
εμπορία των προϊόντων

Πρόταση κανονισμού (COM(2007)0037 – C6-0068/2007 – 2007/0029(COD))

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία: Satu Hassi

Τροπολογία 11
Τίτλος

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον 
καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης 
και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την 
εμπορία των προϊόντων. 

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον 
καθορισμό των απαιτήσεων εποπτείας της 
αγοράς όσον αφορά την εμπορία των 
προϊόντων. 
(Οριζόντια τροπολογία. Εάν γίνει αποδεκτή, 
θα πρέπει να διαγραφούν σε όλο το κείμενο 
όλες οι διατάξεις που αφορούν τη 
διαπίστευση, και συγκεκριμένα η παράγραφος 
1 του άρθρου 1, οι παράγραφοι 10 και 11 του 
άρθρου 2, τα άρθρα 3-12, το άρθρο 27, οι 
παράγραφοι 1(a) και (β) του άρθρου 28, η 
παράγραφος 2 του άρθρου 28, οι παράγραφοι 
1(α), 2 και 4 του άρθρου 31, το άρθρο 35 και 
οι αιτιολογικές σκέψεις 6-20 και 33-35, και 
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να τροποποιηθούν τα στοιχεία γ), στ), ζ) του 
άρθρου 28, οι παράγραφοι 1 και 2 του 
άρθρου 32 και οι αιτιολογικές σκέψεις 1, 3, 
32, 36 και 38.)

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο Κανονισμός προτείνεται στο πλαίσιο της αναθεώρησης της «νέας προσέγγισης». Ωστόσο, 
αντί της αναθεώρησής της, η Επιτροπή επιδιώκει τη σταθεροποίησή της με την προσθήκη 
απαιτήσεων σχετικά με τη διαπίστευση όσον αφορά τους οργανισμούς αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης. Πρόκειται για την «τελειοποίηση ενός λάθους» αντί της διόρθωσής του, 
δεδομένου ότι η νέα προσέγγιση δεν έχει κατορθώσει να παράσχει τα απαιτούμενο επίπεδο 
προστασίας, λ.χ., όσον αφορά την ασφάλεια των παιχνιδιών ή των ιατροτεχνολογικών 
βοηθημάτων ή των απορριμμάτων συσκευασίας. Η πρόταση θα πρέπει να περιορίζεται σε 
απαιτήσεις για την εποπτεία της εμπορίας προϊόντων, επιτρέποντας την κατάλληλη αναθεώρηση 
της νέας προσέγγισης.

Τροπολογία: Satu Hassi

Τροπολογία 12
Αιτιολογική αναφορά  1

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 95 και 133,

τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το 
άρθρο 95,

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν δικαιολογείται η ύπαρξη διπλής νομικής βάσης. Σύμφωνα με τη νομολογία του ΔΕΚ θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται διπλή νομική βάση μόνον εάν, κατ’ εξαίρεση, αποδεικνύεται ότι η εν 
λόγω νομοθετική πράξη αποσκοπεί σε πολλούς στόχους χωρίς ένας από αυτούς να είναι 
δευτερεύων και έμμεσος σε σχέση με τους άλλους. Τούτο δεν συμβαίνει στην προκειμένη 
περίπτωση.

Τροπολογία: Frédérique Ries

Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη 24

(24) Η συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων 
αρχών, τόσο σε εθνικό όσο και σε 

(24) Η συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων 
αρχών, τόσο σε εθνικό όσο και σε 
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διασυνοριακό επίπεδο, για την ανταλλαγή 
πληροφοριών, τη διερεύνηση των 
παραβάσεων και τη λήψη μέτρων για την 
αντιμετώπισή τους έχει ουσιώδη σημασία 
για την προστασία της υγείας και της 
ασφάλειας και για την κατοχύρωση της 
ομαλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.

διασυνοριακό επίπεδο, για την ανταλλαγή 
πληροφοριών, τη διερεύνηση των 
παραβάσεων και τη λήψη μέτρων για την 
αντιμετώπισή τους, και ιδίως πριν από τη 
διάθεση στην αγορά επικίνδυνων 
προϊόντων ενισχύοντας τις δυνατότητες 
εντοπισμού τους, κυρίως στους 
θαλάσσιους λιμένες όπου συγκεντρώνεται 
σχεδόν το 90% των προϊόντων που 
εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει 
ουσιώδη σημασία για την προστασία της 
υγείας και της ασφάλειας και για την 
κατοχύρωση της ομαλής λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς.

Or. fr

Τροπολογία: Frédérique Ries

Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη 30α (νέα)

(30a) Είναι απαραίτητο για τα κράτη μέλη 
να προβλέπουν ενδεδειγμένα ένδικα μέσα 
ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων για τα 
μέτρα που λαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές τα 
οποία περιορίζουν τη διάθεση στην αγορά 
προϊόντος ή επιβάλλουν την απόσυρση ή 
την ανάκλησή του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν ένα κράτος μέλος ζητήσει από κατασκευαστή να ανακαλέσει ένα προϊόν και η ενέργεια 
αυτή δεν θεωρείται ορθή, πρέπει να αποζημιωθεί ο οικονομικός παράγων από τα κράτη μέλη 
που έχουν κινήσει την εν λόγω διαδικασία ανάκλησης 

Το κείμενο είναι ταυτόσημο με την αιτιολογική σκέψη 37 της οδηγίας για τη Γενική Ασφάλεια 
Προϊόντων και, συνεπώς, δεν αποτελεί νέα ή μη δοκιμασμένη πρακτική.

Τροπολογία: Satu Hassi

Τροπολογία 15
Άρθρο 1, παράγραφος 1
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1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει τους 
κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας της 
διαπίστευσης των οργανισμών 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης οι οποίοι 
αξιολογούν κάθε ουσία, παρασκεύασμα ή 
άλλο προϊόν που πρόκειται να διατεθεί 
στην κοινοτική αγορά, είτε η εν λόγω 
ουσία, παρασκεύασμα ή προϊόν έχει 
υποστεί μεταποίηση είτε όχι.
Παρέχει επίσης ένα πλαίσιο για την 
εποπτεία της αγοράς και για τον έλεγχο των 
προϊόντων που προέρχονται από τρίτες 
χώρες, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι 
ουσίες, τα παρασκευάσματα και τα 
μεταποιημένα προϊόντα που υπόκεινται σε 
κοινοτική νομοθεσία η οποία εναρμονίζει 
τους όρους εμπορίας των προϊόντων (στο 
εξής καλούμενη «κοινοτική νομοθεσία 
εναρμόνισης») ανταποκρίνονται σε υψηλό 
επίπεδο προστασίας δημόσιων 
συμφερόντων, όπως η υγεία και η ασφάλεια 
γενικά, η υγεία και η ασφάλεια στο χώρο 
εργασίας, η προστασία των καταναλωτών, η 
προστασία του περιβάλλοντος και η 
δημόσια ασφάλεια.

1. Ο παρών κανονισμός παρέχει ένα πλαίσιο 
για την εποπτεία της αγοράς και για τον 
έλεγχο των προϊόντων που προέρχονται από 
τρίτες χώρες, προκειμένου να εξασφαλιστεί 
ότι οι ουσίες, τα παρασκευάσματα και τα 
μεταποιημένα προϊόντα που υπόκεινται σε 
κοινοτική νομοθεσία η οποία εναρμονίζει 
τους όρους εμπορίας των προϊόντων (στο 
εξής καλούμενη «κοινοτική νομοθεσία 
εναρμόνισης») ανταποκρίνονται σε υψηλό 
επίπεδο προστασίας δημόσιων 
συμφερόντων, όπως η υγεία και η ασφάλεια 
γενικά, η υγεία και η ασφάλεια στο χώρο 
εργασίας, η προστασία των καταναλωτών, η 
προστασία του περιβάλλοντος και η 
δημόσια ασφάλεια.

(Οριζόντια τροπολογία. Εάν γίνει αποδεκτή, 
θα πρέπει να διαγραφούν σε όλο το κείμενο 
όλες οι διατάξεις που αφορούν τη 
διαπίστευση, και συγκεκριμένα η παράγραφος 
1 του άρθρου 1, οι παράγραφοι 10 και 11 του 
άρθρου 2, τα άρθρα 3-12, το άρθρο 27, οι 
παράγραφοι 1(a) και (β) του άρθρου 28, η 
παράγραφος 2 του άρθρου 28, οι παράγραφοι 
1(α), 2 και 4 του άρθρου 31, το άρθρο 35 και 
οι αιτιολογικές σκέψεις 6-20 και 33-35, και 
να τροποποιηθούν τα στοιχεία γ), στ), ζ) του 
άρθρου 28, οι παράγραφοι 1 και 2 του 
άρθρου 32 και οι αιτιολογικές σκέψεις 1, 3, 
32, 36 και 38.)

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο Κανονισμός προτείνεται στο πλαίσιο της αναθεώρησης της «νέας προσέγγισης». Ωστόσο, 
αντί της αναθεώρησής της, η Επιτροπή επιδιώκει τη σταθεροποίησή της με την προσθήκη 
απαιτήσεων σχετικά με τη διαπίστευση όσον αφορά τους οργανισμούς αξιολόγησης της 
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συμμόρφωσης. Πρόκειται για την «τελειοποίηση ενός λάθους» αντί της διόρθωσής του, 
δεδομένου ότι η νέα προσέγγιση δεν έχει κατορθώσει να παράσχει τα απαιτούμενο επίπεδο 
προστασίας, λ.χ., όσον αφορά την ασφάλεια των παιχνιδιών ή των ιατροτεχνολογικών 
βοηθημάτων ή των απορριμμάτων συσκευασίας. Η πρόταση θα πρέπει να περιορίζεται σε 
απαιτήσεις για την εποπτεία της εμπορίας προϊόντων, επιτρέποντας την κατάλληλη αναθεώρηση 
της νέας προσέγγισης.

Τροπολογία: Frédérique Ries

Τροπολογία 16
Άρθρο 2, σημείο (5)

(5) «διανομέας»: κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο στην εφοδιαστική αλυσίδα, το 
οποίο καθιστά διαθέσιμο ένα προϊόν στην 
αγορά·

(5) «διανομέας»: κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο στην εφοδιαστική αλυσίδα, το 
οποίο καθιστά διαθέσιμο ένα προϊόν, αλλά 
δεν το θέτει σε κυκλοφορία στην αγορά·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινισθεί η διάκριση μεταξύ οικονομικών φορέων που διαδραματίζουν 
παρεμφερείς ρόλους κυκλοφορώντας προϊόντα στην αγορά και εκείνων που δεν καθιστούν 
διαθέσιμο ένα προϊόν για πρώτη φορά.

Ο νομικός φορέας που διαθέτει ένα προϊόν στην αγορά της ΕΕ πρέπει να φέρει την ευθύνη 
ούτως ώστε το προϊόν να ενδείκνυται και να κατασκευάζεται για την αγορά της ΕΕ σύμφωνα με 
τη νομοθεσία μας. Τούτο δεν αφορά τους διανομείς.

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 17
Άρθρο 2, παράγραφος 11

(11)  «εθνικός οργανισμός διαπίστευσης»: ο 
μόνος επίσημος οργανισμός κράτους 
μέλους που εκτελεί την διαπίστευση με 
εξουσία που του παρέχει το κράτος·

(11)  «εθνικός οργανισμός διαπίστευσης»: οι 
επίσημοι οργανισμοί κράτους μέλους που 
εκτελούν την διαπίστευση με εξουσία που 
τους παρέχει το κράτος·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποτελεί συνέπεια της τροπολογίας στο άρθρο 4, παράγραφος 1.

Η απαίτηση να υπάρχει ένας μόνον εθνικός οργανισμός διαπίστευσης συνιστά παραβίαση της 
αρχής της επικουρικότητας και αντιβαίνει στην υποχρέωση των Οργάνων των Ευρωπαϊκών 
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Κοινοτήτων να μην θίγουν τη βασική διάρθρωση του συντάγματος των κρατών μελών και να 
μην υποσκάπτουν τις ουσιαστικές τους δομές – που στην περίπτωση αυτή είναι ομοσπονδιακού 
χαρακτήρα. Προκειμένου να διατηρηθεί ο φεντεραλισμός στα κράτη μέλη απαιτείται συνεπώς 
να εξασφαλισθεί η δημιουργία άλλων οργανισμών διαπίστευσης.

Τροπολογία: Frédérique Ries

Τροπολογία 18
Άρθρο 2, σημείο 13 α (νέο)

(13a) «εισέρχονται στην κοινοτική αγορά»:  
υποβάλλονται προς εκτελώνιση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινισθεί η διάκριση μεταξύ οικονομικών φορέων που διαδραματίζουν 
παρεμφερείς ρόλους κυκλοφορώντας προϊόντα στην αγορά και εκείνων που δεν καθιστούν 
διαθέσιμο ένα προϊόν για πρώτη φορά.

Ο νομικός φορέας που διαθέτει ένα προϊόν στην αγορά της ΕΕ πρέπει να φέρει την ευθύνη 
ούτως ώστε το προϊόν να ενδείκνυται και να κατασκευάζεται για την αγορά της ΕΕ σύμφωνα με 
τη νομοθεσία μας. Τούτο δεν αφορά τους διανομείς.

Τροπολογία: Frédérique Ries

Τροπολογία 19
Άρθρο 2, σημείο 13 β (νέο)

 (13β) «οργανισμός αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης»:  φορέας που εκτελεί 
υπηρεσίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης 
(όπως είναι γενικότερα εργαστήρια και 
οργανισμοί ελέγχου και πιστοποίησης).

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινισθεί η διάκριση μεταξύ οικονομικών φορέων που διαδραματίζουν 
παρεμφερείς ρόλους κυκλοφορώντας προϊόντα στην αγορά και εκείνων που δεν καθιστούν 
διαθέσιμο ένα προϊόν για πρώτη φορά.

Ο νομικός φορέας που διαθέτει ένα προϊόν στην αγορά της ΕΕ πρέπει να φέρει την ευθύνη 
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ούτως ώστε το προϊόν να ενδείκνυται και να κατασκευάζεται για την αγορά της ΕΕ σύμφωνα με 
τη νομοθεσία μας. Τούτο δεν αφορά τους διανομείς.

Τροπολογία: Frédérique Ries

Τροπολογία 20
Άρθρο 2, σημείο 13 γ (νέο)

(13γ) «αξιολόγηση της συμμόρφωσης»:  η 
πιστοποίηση ότι πληρούνται καθορισμένες 
απαιτήσεις σχετικά με προϊόν, διαδικασία, 
σύστημα, άτομο ή φορέα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινισθεί η διάκριση μεταξύ οικονομικών φορέων που διαδραματίζουν 
παρεμφερείς ρόλους κυκλοφορώντας προϊόντα στην αγορά και εκείνων που δεν καθιστούν 
διαθέσιμο ένα προϊόν για πρώτη φορά.

Ο νομικός φορέας που διαθέτει ένα προϊόν στην αγορά της ΕΕ πρέπει να φέρει την ευθύνη 
ούτως ώστε το προϊόν να ενδείκνυται και να κατασκευάζεται για την αγορά της ΕΕ σύμφωνα με 
τη νομοθεσία μας. Τούτο δεν αφορά τους διανομείς.

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 21
Άρθρο 4, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 1α (νέα)

Σε κράτη μέλη με ομοσπονδιακή 
διάρθρωση μπορεί να συσταθεί ακόμη ένας 
οργανισμός διαπίστευσης για τη διατήρηση 
των ομοσπονδιακών αρμοδιοτήτων. Στην 
περίπτωση αυτή ζητείται από αμφότερους 
τους οργανισμούς διαπίστευσης να 
συνεργάζονται σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η απαίτηση να υπάρχει ένας μόνον εθνικός οργανισμός διαπίστευσης συνιστά παραβίαση της 
αρχής της επικουρικότητας και αντιβαίνει στην υποχρέωση των Οργάνων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων να μην θίγουν τη βασική διάρθρωση του συντάγματος των κρατών μελών και να 
μην υποσκάπτουν τις ουσιαστικές τους δομές – που στην περίπτωση αυτή είναι ομοσπονδιακού 
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χαρακτήρα. Προκειμένου να διατηρηθεί ο φεντεραλισμός στα κράτη μέλη απαιτείται συνεπώς 
να εξασφαλισθεί η δημιουργία άλλων οργανισμών διαπίστευσης.

Τροπολογία: Frédérique Ries

Τροπολογία 22
Άρθρο 4, παράγραφος 6

6. Ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης 
λειτουργεί σε μη κερδοσκοπική βάση. Δεν 
μπορεί να προσφέρει ή να παρέχει 
δραστηριότητες ή υπηρεσίες τις οποίες 
παρέχουν οι οργανισμοί αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, ούτε μπορεί να παρέχει 
συμβουλευτικές υπηρεσίες.

6. Ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης 
λειτουργεί σε μη κερδοσκοπική βάση. Δεν 
μπορεί να προσφέρει ή να παρέχει 
δραστηριότητες ή υπηρεσίες τις οποίες 
παρέχουν οι οργανισμοί αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, ούτε μπορεί να παρέχει 
συμβουλευτικές υπηρεσίες, και να είναι 
μέτοχος στους οργανισμούς αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διατηρεί ο οργανισμός διαπίστευσης πλήρη ανεξαρτησία από όλους τους 
οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης για τους οποίους είναι αρμόδιος (ορισμένοι από 
τους οποίους μπορούν να λειτουργούν ως Κοινοποιημένοι Οργανισμοί) είναι απαραίτητο να 
εξασφαλίζονται τόσο λειτουργικοί φραγμοί σε μία εταιρεία όσο και πραγματική αυτονομία, 
ούτως ώστε να μην προκαλούνται πιθανές ανησυχίες όσον αφορά τη σύγκρουση ή τη σύγχυση 
συμφερόντων: είναι συνεπώς απαραίτητο να εξασφαλίζεται διαχωρισμός των οικονομικών 
συμφερόντων.

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 23
Άρθρο 5, παράγραφος 2

2.  Ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης
εποπτεύει όλους τους οργανισμούς 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης για τους 
οποίους έχει εκδώσει πιστοποιητικό 
διαπίστευσης.

2.  Οι εθνικοί οργανισμοί διαπίστευσης
εποπτεύουν όλους τους οργανισμούς 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης για τους 
οποίους έχουν εκδώσει πιστοποιητικό 
διαπίστευσης.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποτελεί συνέπεια της τροπολογίας στο άρθρο 4, παράγραφος 1.

Η απαίτηση να υπάρχει ένας μόνον εθνικός οργανισμός διαπίστευσης συνιστά παραβίαση της 
αρχής της επικουρικότητας και αντιβαίνει στην υποχρέωση των Οργάνων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων να μην θίγουν τη βασική διάρθρωση του συντάγματος των κρατών μελών και να 
μην υποσκάπτουν τις ουσιαστικές τους δομές – που στην περίπτωση αυτή είναι ομοσπονδιακού 
χαρακτήρα. Προκειμένου να διατηρηθεί ο φεντεραλισμός στα κράτη μέλη απαιτείται συνεπώς 
να εξασφαλισθεί η δημιουργία άλλων οργανισμών διαπίστευσης.

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 24
Άρθρο 5, παράγραφος 3

3.  Όταν ο εθνικός οργανισμός
διαπίστευσης διαπιστώσει ότι ένας 
οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης, 
ο οποίος έλαβε πιστοποιητικό διαπίστευσης, 
δεν διαθέτει πλέον την τεχνική επάρκεια για 
να πραγματοποιήσει μια συγκεκριμένη 
δραστηριότητα αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης ή διαπράττει σοβαρή 
παράβαση των υποχρεώσεών του, ο εθνικός 
οργανισμός διαπίστευσης λαμβάνει όλα τα 
κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό, την 
αναστολή ή την ανάκληση του 
πιστοποιητικού διαπίστευσής του.

3.  Όταν οι εθνικοί οργανισμοί διαπίστευσης 
διαπιστώσουν ότι ένας οργανισμός 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης, ο οποίος 
έλαβε πιστοποιητικό διαπίστευσης, δεν 
διαθέτει πλέον την τεχνική επάρκεια για να 
πραγματοποιήσει μια συγκεκριμένη 
δραστηριότητα αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης ή διαπράττει σοβαρή 
παράβαση των υποχρεώσεών του, οι εθνικοί 
οργανισμοί διαπίστευσης λαμβάνουν όλα τα 
κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό, την 
αναστολή ή την ανάκληση του 
πιστοποιητικού διαπίστευσής τους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποτελεί συνέπεια της τροπολογίας στο άρθρο 4, παράγραφος 1.

Η απαίτηση να υπάρχει ένας μόνον εθνικός οργανισμός διαπίστευσης συνιστά παραβίαση της 
αρχής της επικουρικότητας και αντιβαίνει στην υποχρέωση των Οργάνων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων να μην θίγουν τη βασική διάρθρωση του συντάγματος των κρατών μελών και να 
μην υποσκάπτουν τις ουσιαστικές τους δομές – που στην περίπτωση αυτή είναι ομοσπονδιακού 
χαρακτήρα. Προκειμένου να διατηρηθεί ο φεντεραλισμός στα κράτη μέλη απαιτείται συνεπώς 
να εξασφαλισθεί η δημιουργία άλλων οργανισμών διαπίστευσης.
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Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 25
Άρθρο 6, παράγραφος 1

1.  Όταν ένας οργανισμός αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης ζητά διαπίστευση, τη ζητά 
από τον εθνικό οργανισμό διαπίστευσης του 
κράτους μέλους στο οποίο είναι 
εγκατεστημένος ή από τον εθνικό 
οργανισμό διαπίστευσης στον οποίο 
προσέφυγε το εν λόγω κράτος μέλος 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2.

1.  Όταν ένας οργανισμός αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης ζητά διαπίστευση, τη ζητά 
από τους εθνικούς οργανισμούς
διαπίστευσης του κράτους μέλους στο οποίο 
είναι εγκατεστημένος ή από τους εθνικούς 
οργανισμούς διαπίστευσης στον οποίο 
προσέφυγε το εν λόγω κράτος μέλος 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποτελεί συνέπεια της τροπολογίας στο άρθρο 4, παράγραφος 1.

Η απαίτηση να υπάρχει ένας μόνον εθνικός οργανισμός διαπίστευσης συνιστά παραβίαση της 
αρχής της επικουρικότητας και αντιβαίνει στην υποχρέωση των Οργάνων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων να μην θίγουν τη βασική διάρθρωση του συντάγματος των κρατών μελών και να 
μην υποσκάπτουν τις ουσιαστικές τους δομές – που στην περίπτωση αυτή είναι ομοσπονδιακού 
χαρακτήρα. Προκειμένου να διατηρηθεί ο φεντεραλισμός στα κράτη μέλη απαιτείται συνεπώς 
να εξασφαλισθεί η δημιουργία άλλων οργανισμών διαπίστευσης.

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 26
Άρθρο 6, παράγραφος 2, εδάφιο α)

α)  όταν το κράτος μέλος στο οποίο είναι 
εγκατεστημένος έχει αποφασίσει να μη 
δημιουργήσει εθνικό οργανισμό
διαπίστευσης και δεν έχει προσφύγει σε 
εθνικό οργανισμό διαπίστευσης άλλου 
κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 2·

α)  όταν το κράτος μέλος στο οποίο είναι 
εγκατεστημένος έχει αποφασίσει να μη 
δημιουργήσει εθνικούς οργανισμούς
διαπίστευσης και δεν έχει προσφύγει σε 
εθνικούς οργανισμούς διαπίστευσης άλλου 
κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 2·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποτελεί συνέπεια της τροπολογίας στο άρθρο 4, παράγραφος 1.

Η απαίτηση να υπάρχει ένας μόνον εθνικός οργανισμός διαπίστευσης συνιστά παραβίαση της 
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αρχής της επικουρικότητας και αντιβαίνει στην υποχρέωση των Οργάνων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων να μην θίγουν τη βασική διάρθρωση του συντάγματος των κρατών μελών και να 
μην υποσκάπτουν τις ουσιαστικές τους δομές – που στην περίπτωση αυτή είναι ομοσπονδιακού 
χαρακτήρα. Προκειμένου να διατηρηθεί ο φεντεραλισμός στα κράτη μέλη απαιτείται συνεπώς 
να εξασφαλισθεί η δημιουργία άλλων οργανισμών διαπίστευσης.

Τροπολογία: Frédérique Ries

Τροπολογία 27
Άρθρο 8, παράγραφος 2 α (νέα)

2a. Οι εθνικοί φορείς διαπίστευσης 
προβλέπουν διαδικασίες προσφυγής ούτως 
ώστε να εξασφαλίζουν στους οικονομικούς 
φορείς ένδικα μέσα όταν μπορούν να 
πιστοποιούν ότι ένας διαπιστευμένος 
φορέας δεν διαθέτει τις ελάχιστες 
απαιτούμενες δεξιότητες ή ικανότητες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υφιστάμενη πρόταση προβλέπει διαδικασία σύμφωνα με την οποία τα κράτη μέλη πρέπει να 
ελέγχουν τους εθνικούς φορείς διαπίστευσης σε τακτικά χρονικά διαστήματα και, συνεπώς, 
προστατεύεται γενικότερα το δημόσιο συμφέρον.  Ωστόσο, οι δράσεις των εθνικών φορέων 
διαπίστευσης και των φορέων που διαπιστεύουν έχουν άμεσο αντίκτυπο στους οικονομικούς 
και, συνεπώς, θα πρέπει οι φορείς αυτοί να διαθέτουν επίσης σαφή ένδικα μέσα.

Τροπολογία: Frédérique Ries

Τροπολογία 28
Άρθρο 19, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
οποιαδήποτε μέτρα, τα οποία λαμβάνονται 
σύμφωνα με τη σχετική κοινοτική 
νομοθεσία εναρμόνισης, για την 
απαγόρευση ή τον περιορισμό της διάθεσης 
ενός προϊόντος στην αγορά ή για την 
απόσυρση ή την ανάκλησή του από την 
αγορά, συνοδεύονται από δήλωση σχετικά 
με τους ακριβείς λόγους για τους οποίους 
ελήφθησαν.

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
οποιαδήποτε μέτρα, τα οποία λαμβάνονται 
σύμφωνα με τη σχετική κοινοτική 
νομοθεσία εναρμόνισης και την αρχή της 
αναλογικότητας, για την απαγόρευση ή τον 
περιορισμό της διάθεσης ενός προϊόντος 
στην αγορά ή για την απόσυρση ή την 
ανάκλησή του από την αγορά, συνοδεύονται 
από δήλωση σχετικά με τους ακριβείς 
λόγους για τους οποίους ελήφθησαν.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος 1 του άρθρου 19 περιλαμβάνει ορισμένες πιθανές παρεμβάσεις της αγοράς που 
θα μπορούσαν να πραγματοποιούν οι αρχές, και οι οικονομικές συνέπειες κάθε μιας από τις 
παρεμβάσεις αυτές θα έχουν διαφορετικές επιπτώσεις στους οικονομικούς φορείς.  Σύμφωνα με
τις οικονομικές διατάξεις της νομοθεσίας, το επίπεδο της παρέμβασης της αγοράς θα πρέπει να 
αναλογεί στο επίπεδο του κινδύνου για το κοινό.  Οι διατάξεις με παρεμφερείς επιπτώσεις 
περιλαμβάνονται ήδη στην οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων.

Τροπολογία: Anja Weisgerber

Τροπολογία 29
Άρθρο 35, παράγραφος 2

2.  Αν σε ένα κράτος μέλος η διαπίστευση 
δεν πραγματοποιείται από έναν και μόνο 
εθνικό οργανισμό διαπίστευσης και το εν 
λόγω κράτος μέλος προτίθεται να 
εξακολουθήσει να πραγματοποιεί 
διαπίστευση, προβαίνει στις αναγκαίες 
διαρθρωτικές αναπροσαρμογές προκειμένου 
να δημιουργήσει έναν ενιαίο εθνικό 
οργανισμό διαπίστευσης μέχρι την 1 
Ιανουαρίου 2010 το αργότερο.

2.  Αν σε ένα κράτος μέλος η διαπίστευση 
δεν πραγματοποιείται από έναν και μόνο 
εθνικό οργανισμό διαπίστευσης και το εν 
λόγω κράτος μέλος προτίθεται να 
εξακολουθήσει να πραγματοποιεί 
διαπίστευση, προβαίνει στις αναγκαίες 
διαρθρωτικές αναπροσαρμογές προκειμένου 
να δημιουργήσει έναν άλλο εθνικό 
οργανισμό διαπίστευσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 4, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 
1α, μέχρι την 1 Ιανουαρίου 2014 το 
αργότερο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποτελεί συνέπεια της τροπολογίας στο άρθρο 4, παράγραφος 1.

Πρέπει επίσης να παραταθεί η μεταβατική προθεσμία για τα απαιτούμενα νομοθετικά και 
διοικητικά μέτρα εφαρμογής. Ιδίως σε χώρες με περίπλοκα συστήματα διαπίστευσης, οι 
αναπροσαρμογές αυτές δεν μπορούν να υλοποιηθούν έως το 2010 και, για το λόγο αυτό, πρέπει 
να παραταθεί η προθεσμία έως το 2014.


