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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει κατά τα προηγούμενα έτη πολυάριθμες ρυθμίσεις, οι 
οποίες θέτουν ορισμένες απαιτήσεις στους κατασκευαστές προϊόντων. Αυτές αφορούν
πρωτίστως την ασφάλεια των καταναλωτών, την προστασία της υγείας από βλάβες και τα
τελευταία χρόνια, όπως π.χ. με την οδηγία για την ενεργειακή κατανάλωση των προϊόντων, 
όλο και περισσότερο τις οικολογικές ιδιότητες των προϊόντων. Οι ρυθμίσεις θεσπίζονται
σύμφωνα με τη λεγόμενη "νέα προσέγγιση", δηλαδή ο ίδιος ο κατασκευαστής είναι καταρχήν 
υπεύθυνος για την τήρηση των κανόνων, πράγμα το οποίο επιβεβαιώνει με την τοποθέτηση 
της επισήμανσης CE. Η ρύθμιση αυτή συνεπάγεται καταρχήν λιγότερη γραφειοκρατία καθώς 
και χαμηλότερο κόστος  για τους κατασκευαστές. Δημιουργεί ωστόσο προβλήματα, όταν
ορισμένοι κατασκευαστές ή ομάδες κατασκευαστών τοποθετούν την επισήμανση CE χωρίς 
να πληρούν τους κανόνες. Αυτό συνιστά κίνδυνο για τον καταναλωτή και επιβαρύνει το 
περιβάλλον. Εξάλλου οι τίμιοι κατασκευαστές που τηρούν τους κανόνες τίθενται σε
δυσμενέστερη θέση στον ανταγωνισμό επειδή φέρουν το κόστος της τήρησης των κανόνων 
αυτών, οι δε ανταγωνιστές διαθέτουν ένα αθέμιτο πλεονέκτημα. Για το λόγο αυτό το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη σε πολλές περιπτώσεις, π.χ. κατά την ψήφιση της οδηγίας 
για την ενεργειακή κατανάλωση των προϊόντων, ταχθεί υπέρ μιας στενότερης 
παρακολούθησης της αγοράς. Η Επιτροπή έχει καταθέσει επιτέλους μια πρόταση 
προκειμένου να ανταποκριθεί στην επιθυμία αυτή. Η πρόταση ωστόσο δεν είναι
αποτελεσματική δεδομένου ότι προβλέπει μεταβατική περίοδο δύο ετών. Κατά τα δύο αυτά
χρόνια καταναλωτές και περιβάλλον θα εξακολουθήσουν χωρίς λόγο να εκτίθενται στον 
κίνδυνο των μη ελεγχόμενων προϊόντων. Για το λόγο αυτό ο συντάκτης γνωμοδότησης
προτείνει στη γνωμοδότησή του τον περιορισμό της μεταβατικής περιόδου σε έναν μήνα, 
ούτως ώστε τα πλεονεκτήματα της αποτελεσματικότερης παρακολούθησης της αγοράς να 
καταστεί δυνατόν να υλοποιηθούν το ταχύτερο δυνατόν. Εξάλλου, ο συντάκτης 
γνωμοδότησης προτείνει να συμπεριληφθεί η αναφορά στην τήρηση των περιβαλλοντικών 
κανόνων σε όλα τα μέρη του κειμένου. Άλλες τροπολογίες αφορούν τον έλεγχο μετά από μια 
απαγόρευση. Συχνά διατυπώνεται μια απαγόρευση πώλησης χωρίς ωστόσο να ελέγχεται η 
τήρηση της απαγόρευσης αυτής. Μια άλλη τροπολογία αφορά την ταχύτητα δράσης. Ιδίως
στην περίπτωση των εποχικών προϊόντων ή των προσφορών είναι απαραίτητο, εντός λίγων 
ημερών, ενίοτε δε και ωρών, να κατάσχονται τα ελαττωματικά προϊόντα, επειδή σε αντίθετη 
περίπτωση πωλούνται ολοσχερώς. Σημαντικό είναι εξάλλου να διαθέτουν τα κράτη μέλη
επαρκές προσωπικό προκειμένου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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 ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη (1)

(1) Για να ενισχυθεί το συνολικό 
πλαίσιο που διασφαλίζει ότι τα προϊόντα 
ανταποκρίνονται σε υψηλό επίπεδο 
προστασίας δημόσιων συμφερόντων, όπως η 
υγεία και η ασφάλεια, πρέπει να θεσπιστούν 
ορισμένοι κανόνες και αρχές για τη 
διαπίστευση και την εποπτεία της αγοράς, 
που αποτελούν σημαντικές πτυχές του εν 
λόγω πλαισίου.

(1) Για να ενισχυθεί το συνολικό 
πλαίσιο που διασφαλίζει ότι τα προϊόντα 
ανταποκρίνονται σε υψηλό επίπεδο 
προστασίας δημόσιων συμφερόντων, όπως η 
υγεία και η ασφάλεια ή το περιβάλλον, 
πρέπει να θεσπιστούν ορισμένοι κανόνες και 
αρχές για τη διαπίστευση και την εποπτεία 
της αγοράς, που αποτελούν σημαντικές 
πτυχές του εν λόγω πλαισίου.

Αιτιολόγηση

Σε συνάρτηση με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 που αφορά το "αντικείμενο και πεδίο
εφαρμογής" ο συντάκτης της γνωμοδότησης προτείνει να γίνει μια σαφής αναφορά στην
προστασία του περιβάλλοντος. Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι όλες οι περιπτώσεις μη
συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της ΕΕ, ιδίως στον τομέα του περιβάλλοντος, θα 
αντιμετωπίζονται με το δέοντα τρόπο.

Τροπολογία 2
Άρθρο 13, παράγραφος 2

2. Τα άρθρα 14 έως 23 δεν 
εφαρμόζονται στα προϊόντα, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο α) της 
οδηγίας 2001/95/ΕΚ, για τα θέματα που 
αφορούν την υγεία ή την ασφάλεια των 
καταναλωτών.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

The Regulation should subsume the GPSD.  This would require removal or revision of some 
of the Recitals and deletion of Article 13(2).  Consumer products have to comply with a wide 
range of New Approach and other Directives that would come within the scope of the 
projected Regulation and it is unnecessarily complicated for certain provisions to be covered 
by the Regulations while leaving safety covered by the different provisions of the GPSD.  
Also, the GPSD only applies to consumer products and migrated products; it does not apply 
to business-only products.  However, the LVD covers all such products within its scope: 
presumably, in the future the safety of business-only electrical products would be covered by 
the LVD as modified by the Regulation and Decision, but the safety of consumer products and 
migrated products would be covered by the LVD + GPSD (as now): this is unnecessarily 
complicated.

Τροπολογία 3
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Άρθρο 16, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
επικοινωνία και το συντονισμό μεταξύ όλων 
των διαφόρων αρχών εποπτείας της αγοράς.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
επικοινωνία και το συντονισμό μεταξύ όλων 
των διαφόρων αρχών εποπτείας της αγοράς
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους

Αιτιολόγηση

Market surveillance should also ensure a concrete follow-up of corrective actions on the 
market. Concern has been expressed in the Parliament’s Working Document regarding the 
credibility of the CE marking.  We do not believe that any such credibility gap stems from two 
points, firstly an inadequate process for catching those economic operators who deliberately 
flout Community legislation, and secondly an inadequate process to follow-up to ensure that, 
where a product has been found by a Court to be non-compliant, then it is positively removed 
from the market.  Hence, market surveillance procedures should also ensure a concrete 
follow-up of corrective actions on the market place. As market surveillance is organised at 
Member State level in accordance with the principle of subsidiarity, this Regulation should 
require each Member State to verify that corrective actions have been effectively carried out.

Τροπολογία 4
Άρθρο 16, παράγραφος 2, εδάφιο 1 α (νέο)

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κατάλληλες
διαδικασίες προκειμένου να διαπιστώσουν
ότι οι διορθωτικές δράσεις έχουν 
υλοποιηθεί αποτελεσματικά.

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση στην τροπολογία 3.

Τροπολογία 5
Άρθρο 16, παράγραφος 4

4. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν, εκτελούν 
και επικαιροποιούν περιοδικά τα 
προγράμματα εποπτείας της αγοράς.

4. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν, εκτελούν 
και επικαιροποιούν περιοδικά τα 
προγράμματα εποπτείας της αγοράς. Τα
κράτη μέλη δύνανται να συνάψουν
συμφωνίες συνεργασίας με
ενδιαφερόμενους φορείς και ειδικότερα με 
τομεακές επαγγελματικές οργανώσεις 
προκειμένου να επωφεληθούν από τις 
διαθέσιμες πληροφορίες που αφορούν την 
αγορά.
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Αιτιολόγηση

Βλ αιτιολόγηση στην τροπολογία 3.

Τροπολογία 6
Άρθρο 16, παράγραφος 5

5. Τα κράτη μέλη επανεξετάζουν και 
αξιολογούν περιοδικά τη λειτουργία των 
εποπτικών δραστηριοτήτων τους.

5. Τα κράτη μέλη επανεξετάζουν και 
αξιολογούν περιοδικά τη λειτουργία των 
εποπτικών δραστηριοτήτων τους
δημοσιεύοντας σχετικές εκθέσεις.

Αιτιολόγηση

Βλ αιτιολόγηση στην τροπολογία 3.

Τροπολογία 7
Άρθρο 17, παράγραφος 1, εδάφιο 1 α (νέο)

. Οι αρχές έχουν το δικαίωμα να κατάσχουν 
δείγματα ενός προϊόντος που αναμένουν 
ότι θα πωληθεί ταχύτατα.

Αιτιολόγηση

Market surveillance speed should be adapted to the speed of sales of batches of often 
inexpensive components or consumer products: these are often rapidly sold out in a 
distributor’s promotional sale. Experience shows that once products are placed on the 
market, delays between complaints and action by market surveillance authorities often lead to 
the situation where authorities are not in a position to carry out checks, as the products have 
been already sold. This is particularly the case for promotional or seasonal sales of consumer 
products, such as Christmas lighting. It happens also for small electrical components such as 
electrical controls, switchgears or small measuring instruments. Therefore, when customs 
authorities have a serious reason to believe that the imported product may not be in 
compliance with all EU requirements, they should be entitled to seize samples of the product 
in order to speed up the control by market surveillance authorities and ensure possible legal 
action against the importer or the manufacturer’s authorised representative in case of 
characterised default of compliance with EU legislation. 

Τροπολογία 8
Άρθρο 24, παράγραφος 1, εδάφιο 1 α (νέο)

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
τελωνειακές τους αρχές διαθέτουν τις 
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απαραίτητες αρμοδιότητες και τους 
απαραίτητους πόρους προκειμένου να 
επιτελέσουν κατάλληλα τα καθήκοντά 
τους.

Αιτιολόγηση

Χάριν της συνοχής και της αποτελεσματικότητας του συνολικού πλαισίου για την εμπορία των
προϊόντων, ο συντάκτης της γνωμοδότησης προτείνει να θεσπιστεί για τους τελωνειακούς 
ελέγχους μια ρύθμιση παρόμοια με εκείνη της παραγράφου 3 του άρθρου 16 σχετικά με τις 
αρχές εποπτείας της αγοράς.

Τροπολογία 9
Άρθρο 34

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή 
καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή 
καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές κατόπιν 
διαβουλεύσεως με τους ενδιαφερόμενους 
φορείς.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να πραγματοποιεί διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς κατά την 
θέσπιση κατευθυντηρίων γραμμών για την εφαρμογή του κανονισμού.

Τροπολογία 10
Άρθρο 38, παράγραφος 2

Το κεφάλαιο III αρχίζει να εφαρμόζεται δύο 
έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος 
του παρόντος κανονισμού.

Το κεφάλαιο III αρχίζει να εφαρμόζεται ένα 
μήνα μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος 
του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή μια πρόσθετη καθυστέρηση δύο ετών για να λειτουργήσει 
αποτελεσματικά η επειγόντως απαραίτητη εποπτεία των αγορών. Οι κατασκευαστές που τηρούν
την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τα ευρωπαϊκά πρότυπα αντιμετωπίζουν σοβαρούς κινδύνους από 
τον αθέμιτο ανταγωνισμό.


	669879el.doc

