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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Για τις τροποποιητικές πράξεις, τα παραμένοντα 
αμετάβλητα τμήματα ήδη υπάρχουσας διάταξης την οποία το Κοινοβούλιο 
επιθυμεί να τροποποιήσει ενώ η Επιτροπή δεν έχει τροποποιήσει, 
σημαίνονται με έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν 
τα τμήματα αυτά σημαίνονται ως εξής : [...]. Η σήμανση με απλά πλάγια
απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού 
κειμένου για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του 
τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά την ασφάλεια των παιχνιδιών
(COM(2008)0009 – C6-0039/2008 – 2008/0018(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM (2008)0009)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, 
σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0039/2008),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας 
και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 
(A6-0000/2008),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η σήμανση CE, που δηλώνει τη 
συμμόρφωση ενός παιχνιδιού, είναι η 
ορατή συνέπεια μιας ολόκληρης 
διαδικασίας η οποία συμπεριλαμβάνει την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης με την 
ευρεία έννοια. Ως εκ τούτου, στην 
παρούσα οδηγία πρέπει να καθοριστούν οι 
γενικές αρχές που διέπουν τη χρήση της 

(21) Η σήμανση CE, που δηλώνει τη 
συμμόρφωση ενός παιχνιδιού, είναι η 
ορατή συνέπεια μιας ολόκληρης 
διαδικασίας η οποία συμπεριλαμβάνει την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης με την 
ευρεία έννοια. Ως εκ τούτου, στην
παρούσα οδηγία πρέπει να καθοριστούν οι 
κανόνες σχετικά με την τοποθέτησή της σε 

                                               
1 ΕΕ C ... / Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί
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σήμανσης ΕΚ και οι κανόνες σχετικά με 
την τοποθέτησή της.

παιχνίδια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή στη δέσμη περί προϊόντων.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) «κατασκευαστής»: κάθε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο που σχεδιάζει και 
κατασκευάζει ένα παιχνίδι ή που αναθέτει 
σε άλλους το σχεδιασμό ή την κατασκευή 
ενός παιχνιδιού, υπό την επωνυμία ή το 
εμπορικό σήμα του·

(3) «κατασκευαστής»: κάθε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο που σχεδιάζει και 
κατασκευάζει ένα παιχνίδι ή που αναθέτει 
σε άλλους το σχεδιασμό ή την κατασκευή 
ενός παιχνιδιού, και εμπορεύεται αυτό το 
παιχνίδι υπό την επωνυμία ή το εμπορικό 
σήμα του·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή στη δέσμη περί προϊόντων.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) «εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος» 
κάθε εγκατεστημένο στην Κοινότητα 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει λάβει 
έγγραφη εντολή ενός κατασκευαστή για 
να ενεργεί εξ ονόματός του εκτελώντας 
συγκεκριμένα καθήκοντα·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή στη δέσμη περί προϊόντων.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) «διανομέας»: κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο στην αλυσίδα του εφοδιασμού το 
οποίο καθιστά διαθέσιμο ένα παιχνίδι στην 
αγορά·

(4) «διανομέας»: κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο στην αλυσίδα του εφοδιασμού, 
πλην του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα,
το οποίο καθιστά διαθέσιμο ένα παιχνίδι 
στην αγορά·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή στη δέσμη περί προϊόντων.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) «εναρμονισμένο πρότυπο»: το πρότυπο 
που εκδίδεται από έναν από τους 
ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης 
που παρατίθενται στο παράρτημα Ι της 
οδηγίας 98/34/EK του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας 
98/34/EK·

(7) «εναρμονισμένο πρότυπο»: το πρότυπο 
που εκδίδεται από έναν από τους 
ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης 
που παρατίθενται στο παράρτημα Ι της 
οδηγίας 98/34/EK βάσει αιτήματος που 
υποβάλλει η Επιτροπή σύμφωνα με το 
άρθρο 6 της εν λόγω οδηγίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή στη δέσμη περί προϊόντων.
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Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) «κοινοτική νομοθεσία εναρμόνισης»: 
κάθε κοινοτικό νομοθέτημα που 
εναρμονίζει τους όρους εμπορίας των 
προϊόντων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή στη δέσμη περί προϊόντων.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) «οργανισμός αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης»: ο οργανισμός που 
επιτελεί καθήκοντα αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, μεταξύ των οποίων 
δραστηριότητες βαθμονόμησης, 
δοκιμασίας, πιστοποίησης και 
επιθεώρησης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή στη δέσμη περί προϊόντων.
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Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 10 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10β) «εθνικός οργανισμός 
διαπίστευσης»: έχει την έννοια που του 
αποδίδει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ.…

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή στη δέσμη περί προϊόντων.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι τα
παιχνίδια τους σχεδιάζονται και 
κατασκευάζονται σύμφωνα με τις βασικές 
απαιτήσεις ασφάλειας που προβλέπονται 
στο άρθρο 9 και στο παράρτημα II.

1. Κατά τη διάθεση των παιχνιδιών τους 
στην αγορά, οι κατασκευαστές 
εξασφαλίζουν ότι έχουν σχεδιαστεί και 
κατασκευαστεί σύμφωνα με τις βασικές 
απαιτήσεις ασφάλειας που προβλέπονται 
στο άρθρο 9 και στο παράρτημα II.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή στη δέσμη περί προϊόντων.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν η συμμόρφωση ενός παιχνιδιού με 
τις εφαρμοστέες απαιτήσεις αποδεικνύεται 

Όταν η συμμόρφωση ενός παιχνιδιού με 
τις εφαρμοστέες απαιτήσεις αποδεικνύεται 
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με την εν λόγω διαδικασία, οι 
κατασκευαστές καταρτίζουν δήλωση 
συμμόρφωσης EK, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 14, και τοποθετούν τη σήμανση 
συμμόρφωσης που προβλέπεται στο 
άρθρο 16 παράγραφος 1.

με την εν λόγω διαδικασία, οι 
κατασκευαστές καταρτίζουν δήλωση 
συμμόρφωσης EK, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 14, και τοποθετούν τη σήμανση 
συμμόρφωσης σύμφωνα με τα άρθρα 15 
και 16.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή στη δέσμη περί προϊόντων.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι 
εφαρμόζονται οι διαδικασίες που 
εγγυώνται τη συνεχή συμμόρφωση της 
σειριακής παραγωγής. Οι αλλαγές στο 
σχεδιασμό ή τα χαρακτηριστικά του 
προϊόντος και οι αλλαγές στα 
εναρμονισμένα πρότυπα που 
χρησιμοποιούνται για τη δήλωση της 
συμμόρφωσης ενός παιχνιδιού 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη.

4. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι 
εφαρμόζονται διαδικασίες ώστε να 
εξακολουθήσει η συμμόρφωση της 
σειριακής παραγωγής. Οι αλλαγές στο 
σχεδιασμό ή τα χαρακτηριστικά του 
προϊόντος και οι αλλαγές στα 
εναρμονισμένα πρότυπα που 
χρησιμοποιούνται για τη δήλωση της 
συμμόρφωσης ενός παιχνιδιού 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη.

Οι κατασκευαστές διενεργούν, σε όλες τις 
περιπτώσεις όπου κρίνεται σκόπιμο, 
δειγματοληπτικές δοκιμές στα παιχνίδια 
που έχουν διατεθεί στην αγορά, ερευνούν 
τις σχετικές καταγγελίες και, κατά 
περίπτωση, διατηρούν αρχείο με τις εν 
λόγω καταγγελίες και ενημερώνουν τους 
διανομείς για την παρακολούθηση που 
πραγματοποιήθηκε.

Οσάκις κρίνεται σκόπιμο λόγω των 
κινδύνων που εκπροσωπεί ένα παιχνίδι, οι
κατασκευαστές διενεργούν, προς 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας 
των καταναλωτών, δειγματοληπτικές 
δοκιμές στα παιχνίδια που έχουν διατεθεί 
στην αγορά, ερευνούν τις σχετικές 
καταγγελίες και, κατά περίπτωση, 
διατηρούν αρχείο με τις εν λόγω 
καταγγελίες, τα μη συμμορφούμενα 
παιχνίδια και τις ανακλήσεις παιχνιδιών,
και ενημερώνουν τους διανομείς για την 
παρακολούθηση που τυχόν
πραγματοποιήθηκε.

Or. en



PR\727440EL.doc 11/72 PE407.804v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή στη δέσμη περί προϊόντων.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι κατασκευαστές αναφέρουν το όνομα 
και τη διεύθυνση επικοινωνίας τους στο 
παιχνίδι ή, όταν το μέγεθος ή η φύση του 
παιχνιδιού δεν το καθιστούν εφικτό, στη 
συσκευασία του παιχνιδιού ή σε έγγραφο 
που συνοδεύει το παιχνίδι.

6. Οι κατασκευαστές αναφέρουν το όνομα, 
την καταχωρημένη εμπορική επωνυμία ή 
το καταχωρημένο εμπορικό σήμα και τη 
διεύθυνση επικοινωνίας τους στο παιχνίδι 
ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, στη 
συσκευασία του παιχνιδιού ή σε έγγραφο 
που συνοδεύει το παιχνίδι. Η διεύθυνση 
πρέπει να αναφέρει ένα μοναδικό σημείο 
επικοινωνίας του κατασκευαστή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή στη δέσμη περί προϊόντων.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι 
το παιχνίδι συνοδεύεται από οδηγίες και 
πληροφορίες για την ασφάλεια σε γλώσσα 
εύκολα κατανοητή από τους 
καταναλωτές και λοιπούς τελικούς 
χρήστες, ως ορίζονται από το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή στη δέσμη περί προϊόντων.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν 
λόγο να πιστεύουν ότι ένα παιχνίδι που 
έχουν διαθέσει στην αγορά δεν 
συμμορφώνεται προς την εφαρμοστέα 
κοινοτική νομοθεσία λαμβάνουν τα 
αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να 
εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του 
παιχνιδιού ή το αποσύρουν από την αγορά 
και το ανακαλούν από τους τελικούς 
χρήστες, κατά περίπτωση. Ενημερώνουν
αμέσως σχετικά τις εθνικές αρχές των 
κρατών μελών στα οποία κατέστησαν 
διαθέσιμο το παιχνίδι και παρέχουν 
λεπτομέρειες ιδίως για την έλλειψη 
συμμόρφωσης και για τα διορθωτικά μέτρα 
που ελήφθησαν.

7. Οι κατασκευαστές που θεωρούν ή έχουν 
λόγο να πιστεύουν ότι ένα παιχνίδι που 
έχουν διαθέσει στην αγορά δεν 
συμμορφώνεται προς την εφαρμοστέα 
κοινοτική νομοθεσία εναρμόνισης
λαμβάνουν πάραυτα τα αναγκαία 
διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν τη 
συμμόρφωση του παιχνιδιού, το 
αποσύρουν από την αγορά ή το 
ανακαλούν, κατά περίπτωση. Επιπλέον, 
όποτε το παιχνίδι εκπροσωπεί κίνδυνο, οι 
κατασκευαστές ενημερώνουν αμέσως 
σχετικά τις αρμόδιες εθνικές αρχές των 
κρατών μελών στα οποία κατέστησαν 
διαθέσιμο το παιχνίδι και παρέχουν 
λεπτομέρειες ιδίως για την έλλειψη 
συμμόρφωσης και για τα διορθωτικά μέτρα 
που τυχόν ελήφθησαν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή στη δέσμη περί προϊόντων.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Οι κατασκευαστές παρέχουν στις 
αρμόδιες εθνικές αρχές, εάν αυτές 
υποβάλουν σχετικό αίτημα, όλες τις 

8. Οι κατασκευαστές, κατόπιν 
αιτιολογημένου αιτήματος αρμόδιας 
εθνικής αρχής, της παρέχουν όλες τις 
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πληροφορίες και την τεκμηρίωση που 
απαιτούνται για να αποδειχθεί η 
συμμόρφωση του παιχνιδιού. 
Συνεργάζονται με τις εν λόγω αρχές, 
κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, για τις 
ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να 
αποφευχθούν οι κίνδυνοι από τα παιχνίδια 
που έχουν διαθέσει στην αγορά.

πληροφορίες και την τεκμηρίωση που 
απαιτούνται για να αποδειχθεί η 
συμμόρφωση του παιχνιδιού, σε γλώσσα 
εύκολα κατανοητή από την αρχή αυτή. 
Συνεργάζονται με την εν λόγω αρχή, 
κατόπιν αιτήματος της τελευταίας, για τις 
ενέργειες που έγιναν ώστε να εξαλειφθούν
οι κίνδυνοι από τα παιχνίδια που έχουν 
διαθέσει στην αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή στη δέσμη περί προϊόντων.

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι κατασκευαστές μπορούν να 
διορίζουν, με γραπτή εντολή, ένα φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο που είναι εγκατεστημένο 
στην Κοινότητα («εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπος»), το οποίο ενεργεί εξ 
ονόματός τους εκτελώντας συγκεκριμένα 
καθήκοντα σε σχέση με τις υποχρεώσεις 
που έχουν οι κατασκευαστές δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας.

1. Ο κατασκευαστής δύναται να διορίζει, 
με γραπτή εντολή, έναν εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή στη δέσμη περί προϊόντων.
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Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το 
άρθρο 3 παράγραφος 1 και η κατάρτιση 
του τεχνικού φακέλου δεν μπορούν να 
ανατίθενται σε εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο.

2. Οι υποχρεώσεις που ορίζει το άρθρο 3 
παράγραφος 1 και η κατάρτιση του 
τεχνικού φακέλου δεν μπορούν να 
ανατίθενται σε εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο.

Or. en

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν ο κατασκευαστής διορίζει
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, ο 
τελευταίος εκτελεί τουλάχιστον τα 
ακόλουθα:

3. Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος 
επιτελεί τα καθήκοντα που ορίζονται 
στην εντολή που λαμβάνει από τον 
κατασκευαστή. Η εντολή επιτρέπει στον
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο να εκτελεί 
τουλάχιστον τα ακόλουθα:

α) διατηρεί τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ 
και τον τεχνικό φάκελο στη διάθεση των 
εθνικών εποπτικών αρχών για περίοδο 10 
ετών·

α) διατηρεί τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ 
και τον τεχνικό φάκελο στη διάθεση των 
εθνικών εποπτικών αρχών για περίοδο 10 
ετών·

β) παρέχει στις αρμόδιες εθνικές αρχές, 
κατόπιν αιτήματός τους, όλες τις 
πληροφορίες και την τεκμηρίωση που 
απαιτούνται για να αποδειχθεί η 
συμμόρφωση του παιχνιδιού·

β) κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος 
αρμόδιας εθνικής αρχής, παρέχει στην εν 
λόγω αρχή όλες τις πληροφορίες και την 
τεκμηρίωση που απαιτούνται για να 
αποδειχθεί η συμμόρφωση ενός
παιχνιδιού·

γ) συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές, 
κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, για 
τυχόν ενέργειες προς αποφυγή των 
κινδύνων που ενέχουν τα παιχνίδια που 
καλύπτει η εντολή τους.

γ) συνεργάζεται με τις αρμόδιες εθνικές
αρχές, κατόπιν αιτήματός τους, για τυχόν 
ενέργειες που έγιναν προς εξάλειψη των 
κινδύνων που ενέχουν τα παιχνίδια που 
καλύπτει η εντολή τους.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή στη δέσμη περί προϊόντων.

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν οι εισαγωγείς διαθέτουν ένα 
παιχνίδι στην αγορά ενεργούν με τη 
δέουσα προσοχή ως προς τις 
εφαρμοστέες απαιτήσεις.

1. Οι εισαγωγείς διαθέτουν στην κοινοτική
αγορά μόνον παιχνίδια που 
συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή στη δέσμη περί προϊόντων.

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι εισαγωγείς, προτού διαθέσουν ένα 
προϊόν στην αγορά, επαληθεύουν ότι ο 
κατασκευαστής έχει εφαρμόσει την 
κατάλληλη διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης.

2. Οι εισαγωγείς, προτού διαθέσουν ένα 
προϊόν στην αγορά, εξασφαλίζουν ότι ο 
κατασκευαστής έχει εφαρμόσει την 
κατάλληλη διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης.

Επαληθεύουν ότι ο κατασκευαστής έχει 
καταρτίσει τον τεχνικό φάκελο, ότι το 
παιχνίδι φέρει την(τις) απαιτούμενη(-ες) 
σήμανση(-εις) συμμόρφωσης και
συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα 
και ότι ο κατασκευαστής έχει τηρήσει τις 
απαιτήσεις του άρθρου 3 παράγραφοι 5 και 
6.

Εξασφαλίζουν ότι ο κατασκευαστής έχει 
καταρτίσει τον τεχνικό φάκελο, ότι το 
παιχνίδι φέρει την(τις) απαιτούμενη(-ες) 
σήμανση(-εις) συμμόρφωσης και 
συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα,
και ότι ο κατασκευαστής έχει 
συμμορφωθεί προς τις απαιτήσεις του 
άρθρου 3 παράγραφοι 5 και 6.

Όταν ο εισαγωγέας διαπιστώσει ότι το
παιχνίδι δεν συμμορφώνεται με τις βασικές 
απαιτήσεις ασφάλειας που προβλέπονται 

Όταν ο εισαγωγέας κρίνει ή έχει λόγο να 
πιστεύει ότι ένα παιχνίδι δεν 
συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις 
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στο άρθρο 9 και στο παράρτημα II, μπορεί 
να διαθέσει το παιχνίδι στην αγορά μόνο 
αφού αυτό θα έχει συμμορφωθεί με τις εν 
λόγω απαιτήσεις.

ασφάλειας που προβλέπονται στο άρθρο 9 
και στο παράρτημα II, δεν διαθέτει το 
παιχνίδι στην αγορά παρά μόνο αφού αυτό 
θα έχει συμμορφωθεί με τις εν λόγω 
απαιτήσεις. Επιπλέον, όποτε το παιχνίδι 
εκπροσωπεί κίνδυνο, ο εισαγωγέας 
ενημερώνει σχετικά τον κατασκευαστή 
και τις αρχές εποπτείας της αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή στη δέσμη περί προϊόντων.

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι εισαγωγείς αναφέρουν το όνομα και 
τη διεύθυνση επικοινωνίας τους στο 
παιχνίδι ή, όταν το μέγεθος ή η φύση του 
παιχνιδιού δεν το καθιστούν εφικτό, στη 
συσκευασία του παιχνιδιού ή σε έγγραφο 
που συνοδεύει το παιχνίδι.

3. Οι εισαγωγείς αναφέρουν το όνομα, την 
καταχωρημένη εμπορική επωνυμία ή το 
καταχωρημένο εμπορικό σήμα και τη 
διεύθυνση επικοινωνίας τους στο παιχνίδι 
ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατό, στη 
συσκευασία του παιχνιδιού ή σε έγγραφο 
που συνοδεύει το παιχνίδι.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή στη δέσμη περί προϊόντων.

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι το 
παιχνίδι συνοδεύεται από οδηγίες και 
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σχετικές με την ασφάλεια πληροφορίες σε 
γλώσσα εύκολα κατανοητή από τους 
καταναλωτές και λοιπούς τελικούς 
χρήστες, ως ορίζει το ενδιαφερόμενο 
κράτος μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή στη δέσμη περί προϊόντων.

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οσάκις κρίνεται σκόπιμο λόγω των 
κινδύνων που εκπροσωπεί ένα παιχνίδι, οι 
εισαγωγείς διενεργούν, προς προστασία 
της υγείας και της ασφάλειας των 
καταναλωτών, δειγματοληπτικές δοκιμές 
στα παιχνίδια που έχουν διατεθεί στην 
αγορά, ερευνούν τις σχετικές καταγγελίες 
και, κατά περίπτωση, διατηρούν αρχείο 
με τις εν λόγω καταγγελίες, τα μη 
συμμορφούμενα παιχνίδια και τις 
ανακλήσεις παιχνιδιών, και ενημερώνουν 
τους διανομείς για την παρακολούθηση 
που πραγματοποιήθηκε.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή στη δέσμη περί προϊόντων.
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Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι εισαγωγείς που θεωρούν ή έχουν 
λόγο να πιστεύουν ότι ένα παιχνίδι που 
έχουν διαθέσει στην αγορά δεν 
συμμορφώνεται προς την εφαρμοστέα 
κοινοτική νομοθεσία λαμβάνουν τα 
αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να 
εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του 
παιχνιδιού ή το αποσύρουν από την αγορά 
και το ανακαλούν από τους τελικούς 
χρήστες, κατά περίπτωση. Ενημερώνουν
αμέσως σχετικά τις εθνικές αρχές των 
κρατών μελών στα οποία καθιστούν
διαθέσιμο το παιχνίδι και παραθέτουν 
λεπτομέρειες ιδίως για την έλλειψη 
συμμόρφωσης και για τα διορθωτικά μέτρα 
που ελήφθησαν.

5. Οι εισαγωγείς που θεωρούν ή έχουν 
λόγο να πιστεύουν ότι ένα παιχνίδι που 
έχουν διαθέσει στην αγορά δεν 
συμμορφώνεται προς την εφαρμοστέα 
κοινοτική νομοθεσία εναρμόνισης
λαμβάνουν πάραυτα τα διορθωτικά μέτρα 
που είναι αναγκαία για να εξασφαλίσουν 
τη συμμόρφωση του παιχνιδιού, το 
αποσύρουν ή το ανακαλούν, κατά 
περίπτωση. Επιπλέον, όποτε το παιχνίδι 
εκπροσωπεί κίνδυνο, οι εισαγωγείς 
ενημερώνουν αμέσως σχετικά τις 
αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών 
στα οποία κατέστησαν διαθέσιμο το 
παιχνίδι και παρέχουν λεπτομέρειες ιδίως 
για την έλλειψη συμμόρφωσης και για τα 
διορθωτικά μέτρα που τυχόν ελήφθησαν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή στη δέσμη περί προϊόντων.

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι εισαγωγείς παρέχουν στις αρμόδιες 
εθνικές αρχές, κατόπιν αιτήματος των 
τελευταίων, όλες τις πληροφορίες και την 
τεκμηρίωση που απαιτούνται για να 
αποδειχθεί η συμμόρφωση του παιχνιδιού. 
Συνεργάζονται με τις εν λόγω αρχές, 
κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, για τις 
ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να 
αποφευχθούν οι κίνδυνοι από τα παιχνίδια 

7. Οι εισαγωγείς, κατόπιν αιτιολογημένου 
αιτήματος αρμόδιας εθνικής αρχής, της
παρέχουν όλες τις πληροφορίες και την 
τεκμηρίωση που απαιτούνται για να 
αποδειχθεί η συμμόρφωση ενός παιχνιδιού
σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από την 
αρχή αυτή. Συνεργάζονται με την εν λόγω 
αρχή, κατόπιν αιτήματος της τελευταίας, 
για τις ενέργειες που έγιναν ώστε να 
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που έχουν διαθέσει στην αγορά. εξαλειφθούν οι κίνδυνοι από τα παιχνίδια 
που έχουν διαθέσει στην αγορά

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή στη δέσμη περί προϊόντων.

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι διανομείς, προτού καταστήσουν ένα 
παιχνίδι διαθέσιμο στην αγορά, 
επαληθεύουν ότι το παιχνίδι φέρει την(τις) 
απαιτούμενη(-ες) σήμανση(-εις), ότι 
συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα 
και ότι ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας 
έχουν τηρήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 3 
παράγραφοι 5 και 6 και του άρθρου 5 
παράγραφος 3 αντίστοιχα.

2. Οι διανομείς, προτού καταστήσουν ένα 
παιχνίδι διαθέσιμο στην αγορά, 
επαληθεύουν ότι το παιχνίδι φέρει την(τις) 
απαιτούμενη(-ες) σήμανση(-εις), ότι 
συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα 
και από οδηγίες και σχετικές με την 
ασφάλεια πληροφορίες σε γλώσσα εύκολα 
κατανοητή από τους καταναλωτές και 
λοιπούς τελικούς χρήστες στο κράτος 
μέλος στο οποίο πρόκειται να διατεθεί 
στην αγορά το προϊόν, και ότι ο 
κατασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν 
τηρήσει τις απαιτήσεις του άρθρου 3 
παράγραφοι 5 και 6 και του άρθρου 5 
παράγραφος 3 αντίστοιχα.

Όταν ο διανομέας διαπιστώσει ότι το
παιχνίδι δεν συμμορφώνεται με τις βασικές 
απαιτήσεις ασφάλειας που προβλέπονται 
στο άρθρο 9 και στο παράρτημα II, μπορεί 
να καθιστά διαθέσιμο το παιχνίδι στην 
αγορά μόνο αφού αυτό θα έχει 
συμμορφωθεί με τις εν λόγω απαιτήσεις. Ο
διανομέας ενημερώνει τον κατασκευαστή 
ή τον εισαγωγέα σχετικά.

Όταν ο διανομέας κρίνει ή έχει λόγο να 
πιστεύει ότι ένα παιχνίδι δεν 
συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις 
ασφάλειας που προβλέπονται στο άρθρο 9 
και στο παράρτημα II, δεν καθιστά 
διαθέσιμο το παιχνίδι στην αγορά παρά
μόνο αφού αυτό θα έχει συμμορφωθεί με 
τις εν λόγω απαιτήσεις. Επιπλέον, όποτε 
το παιχνίδι εκπροσωπεί κίνδυνο, ο
διανομέας ενημερώνει τον κατασκευαστή 
ή τον εισαγωγέα σχετικά, καθώς και τις 
αρχές εποπτείας της αγοράς.

Or. nl
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Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή στη δέσμη περί προϊόντων.

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι διανομείς που θεωρούν ή έχουν λόγο 
να πιστεύουν ότι ένα παιχνίδι που έχουν 
καταστήσει διαθέσιμο στην αγορά δεν 
συμμορφώνεται με την εφαρμοστέα 
κοινοτική νομοθεσία λαμβάνουν τα 
αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να 
εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση του 
παιχνιδιού ή το αποσύρουν από την αγορά 
και το ανακαλούν από τους τελικούς 
χρήστες, κατά περίπτωση. Ενημερώνουν
αμέσως σχετικά τις εθνικές αρχές των 
κρατών μελών στα οποία καθιστούν
διαθέσιμο το παιχνίδι και παραθέτουν 
λεπτομέρειες ιδίως για την έλλειψη 
συμμόρφωσης και για τα διορθωτικά μέτρα 
που ελήφθησαν.

4. Οι διανομείς που θεωρούν ή έχουν λόγο 
να πιστεύουν ότι ένα παιχνίδι που έχουν 
καταστήσει διαθέσιμο στην αγορά δεν 
συμμορφώνεται με την εφαρμοστέα 
κοινοτική νομοθεσία εναρμόνισης 
εξασφαλίζουν ότι λαμβάνονται τα 
διορθωτικά μέτρα που είναι αναγκαία για 
τη συμμόρφωση του παιχνιδιού, το 
αποσύρουν ή το ανακαλούν, κατά 
περίπτωση. Επιπλέον, όποτε το παιχνίδι 
εκπροσωπεί κίνδυνο, οι διανομείς 
ενημερώνουν αμέσως σχετικά τις 
αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών 
στα οποία κατέστησαν διαθέσιμο το 
παιχνίδι και παραθέτουν λεπτομέρειες 
ιδίως για την έλλειψη συμμόρφωσης και 
για τα διορθωτικά μέτρα που τυχόν
ελήφθησαν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή στη δέσμη περί προϊόντων.

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι διανομείς παρέχουν στις αρμόδιες 
εθνικές αρχές, κατόπιν αιτήματος των 
τελευταίων, όλες τις πληροφορίες και την 

5. Οι διανομείς, κατόπιν αιτιολογημένου
αιτήματος αρμόδιας εθνικής αρχής, της
παρέχουν όλες τις πληροφορίες και την 
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τεκμηρίωση που απαιτούνται για να 
αποδειχθεί η συμμόρφωση του παιχνιδιού. 
Συνεργάζονται με τις εν λόγω αρχές, 
κατόπιν αιτήματος των τελευταίων, για τις 
ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να 
αποφευχθούν οι κίνδυνοι από τα παιχνίδια 
που έχουν καταστήσει διαθέσιμα στην 
αγορά.

τεκμηρίωση που απαιτούνται για να 
αποδειχθεί η συμμόρφωση ενός παιχνιδιού. 
Συνεργάζονται με την εν λόγω αρχή, 
κατόπιν αιτήματος της τελευταίας, για τις 
ενέργειες που έγιναν ώστε να εξαλειφθούν
οι κίνδυνοι από τα παιχνίδια που έχουν 
καταστήσει διαθέσιμα στην αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή στη δέσμη περί προϊόντων.

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εισαγωγέας ή διανομέας που διαθέτει ένα 
προϊόν στην αγορά με το όνομα ή το 
εμπορικό σήμα του υπόκειται στις 
υποχρεώσεις του κατασκευαστή σύμφωνα 
με το άρθρο 3.

Ο εισαγωγέας ή διανομέας θεωρείται ως 
κατασκευαστής για τους σκοπούς της 
παρούσας οδηγίας και υπόκειται στις 
υποχρεώσεις του κατασκευαστή σύμφωνα 
με το άρθρο 3, όποτε διαθέτει ένα παιχνίδι 
στην αγορά με το όνομα ή το εμπορικό 
σήμα του, ή τροποποιεί παιχνίδι που έχει 
ήδη διατεθεί στην αγορά κατά τρόπον 
ώστε να ενδέχεται να επηρεάζεται η 
συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες 
απαιτήσεις.

Εισαγωγέας ή διανομέας που τροποποιεί 
ένα προϊόν κατά τρόπον ώστε να 
ενδέχεται να επηρεάζεται η συμμόρφωση 
με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις οι οποίες 
προβλέπονται στο άρθρο 9 και στο 
παράρτημα ΙΙ, υπόκειται, ως προς τις 
τροποποιήσεις αυτές, στις υποχρεώσεις 
που υπέχουν οι κατασκευαστές δυνάμει 
του άρθρου 3.

Or. eenen
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Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή στη δέσμη περί προϊόντων.

Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι οικονομικοί παράγοντες είναι σε θέση 
να εξακριβώσουν την ταυτότητα των εξής:

Οι οικονομικοί παράγοντες, κατόπιν 
αιτήματος, εξακριβώνουν προς τις αρχές 
εποπτείας της αγοράς και για περίοδο 10 
ετών την ταυτότητα των εξής:

α) κάθε οικονομικού παράγοντα ο οποίος 
τους έχει προμηθεύσει παιχνίδι·

α) κάθε οικονομικού παράγοντα ο οποίος 
τους έχει προμηθεύσει παιχνίδι·

β) κάθε οικονομικού παράγοντα στον 
οποίο έχουν προμηθεύσει παιχνίδι.

β) κάθε οικονομικού παράγοντα στον 
οποίο έχουν προμηθεύσει παιχνίδι.

Για το σκοπό αυτό θέτουν σε λειτουργία 
τα κατάλληλα συστήματα και διαδικασίες 
που καθιστούν εφικτή τη διάθεση των 
στοιχείων αυτών στις αρχές εποπτείας 
της αγοράς, κατόπιν σχετικού αιτήματος, 
για περίοδο 10 ετών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή στη δέσμη περί προϊόντων.

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν ένα κράτος μέλος ή η Επιτροπή 
θεωρούν ότι ένα εναρμονισμένο πρότυπο 
δεν ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις που 
καλύπτει και οι οποίες ορίζονται στο 
άρθρο 9 και στο παράρτημα ΙΙ, η Επιτροπή 
ή το κράτος μέλος παραπέμπουν το ζήτημα 

1. Όταν ένα κράτος μέλος ή η Επιτροπή 
θεωρούν ότι ένα εναρμονισμένο πρότυπο 
δεν ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις που 
καλύπτει και οι οποίες ορίζονται στο 
άρθρο 9 και στο παράρτημα ΙΙ, η Επιτροπή 
ή το κράτος μέλος παραπέμπουν το ζήτημα 
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στην επιτροπή που συστάθηκε δυνάμει του 
άρθρου 5 της οδηγίας 98/34/ΕΚ, στο εξής 
«η επιτροπή», και υποβάλλουν τα 
επιχειρήματά τους. Η επιτροπή αυτή 
γνωμοδοτεί αμελλητί.

στην επιτροπή που συστάθηκε δυνάμει του 
άρθρου 5 της οδηγίας 98/34/ΕΚ και 
υποβάλλουν τα επιχειρήματά τους. Η 
επιτροπή αυτή, μετά από διαβούλευση με 
τους αρμόδιους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς τυποποίησης, γνωμοδοτεί 
αμελλητί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή στη δέσμη περί προϊόντων.

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία που 
καθορίζονται στο παράρτημα III και 
επικαιροποιείται συνεχώς. Η δήλωση 
συμμόρφωσης ΕΚ έχει τη δομή του 
υποδείγματος που παρατίθεται στο 
παράρτημα ΙΙΙ.

2. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ έχει τη 
δομή του υποδείγματος που παρατίθεται 
στο παράρτημα ΙΙΙ της Απόφασης 
αριθ..../2008 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της …, 
για ένα κοινό πλαίσιο εμπορίας των 
προϊόντων1, περιλαμβάνει τα στοιχεία που 
καθορίζονται στο παράρτημα II της εν 
λόγω αποφάσεως και επικαιροποιείται 
συνεχώς. Μεταφράζεται στη γλώσσα ή 
γλώσσες που απαιτεί το κράτος μέλος 
στην αγορά του οποίου πρόκειται να τεθεί 
ή καταστεί διαθέσιμο το προϊόν.
___________
1 OJ L ...

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή στη δέσμη περί προϊόντων.
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Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γενικές αρχές της σήμανσης CE Σήμανση CE

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή στη δέσμη περί προϊόντων.

Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. H σήμανση CE μπορεί να τοποθετείται 
μόνο από τον κατασκευαστή ή τον 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του.

2. H σήμανση CE υπόκειται στις γενικές 
αρχές που εκτίθενται στο Άρθρο 30 του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …. .

Ο κατασκευαστής, τοποθετώντας τη 
σήμανση CE ή μεριμνώντας για την 
τοποθέτησή της, αναλαμβάνει την ευθύνη 
για τη συμμόρφωση του παιχνιδιού με τις 
απαιτήσεις που θεσπίζονται στην 
παρούσα οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή στη δέσμη περί προϊόντων.
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Τροπολογία 35

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η σήμανση CE είναι η μόνη σήμανση 
που βεβαιώνει τη συμμόρφωση του 
παιχνιδιού με τις εφαρμοστέες 
απαιτήσεις.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή στη δέσμη περί προϊόντων.

Τροπολογία 36

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη δεν εισάγουν στην 
εθνική τους νομοθεσία ή αποσύρουν από 
την εν λόγω νομοθεσία τυχόν αναφορά σε 
άλλη σήμανση συμμόρφωσης εκτός από 
τη σήμανση CE, όσον αφορά τη 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή στη δέσμη περί προϊόντων.
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Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Απαγορεύεται να τοποθετούνται σε 
παιχνίδια σημάνσεις, σημεία και 
επιγραφές που είναι πιθανόν να 
παραπλανήσουν τρίτους ως προς τη 
σημασία ή τη μορφή της σήμανσης CE ή 
και τα δύο. Οποιαδήποτε άλλη σήμανση 
μπορεί να τοποθετείται στο παιχνίδι υπό 
τον όρο ότι δεν καθιστά λιγότερο 
ευδιάκριτη και ευανάγνωστη τη σήμανση 
CE και δεν παραποιεί τη σημασία της.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή στη δέσμη περί προϊόντων.

Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κανόνες και όροι για την τοποθέτηση της 
σήμανσης CE

Κανόνες και όροι για την τοποθέτηση της 
σήμανσης CE σε παιχνίδια

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή στη δέσμη περί προϊόντων.
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Τροπολογία 39

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η σήμανση CE αποτελείται από 
το ακρωνύμιο «CE» με την 
ακόλουθη μορφή:

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή στη δέσμη περί προϊόντων.

Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Σε περίπτωση σμίκρυνσης ή 
μεγέθυνσης της σήμανσης CE, πρέπει να 
διατηρούνται οι αναλογίες που 
προκύπτουν από τη γραφική παράσταση 
της παραγράφου 1.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή στη δέσμη περί προϊόντων.
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Τροπολογία 41

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν η συγκεκριμένη νομοθετική 
πράξη δεν επιβάλλει συγκεκριμένες 
διαστάσεις, η σήμανση CE έχει ύψος 
τουλάχιστον 5 mm.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή στη δέσμη περί προϊόντων.

Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
αποφασίζουν ότι η αξιολόγηση και η 
παρακολούθηση που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 διεξάγονται από τους 
εθνικούς τους οργανισμούς διαπίστευσης, 
κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. […] και σύμφωνα με αυτόν.

2. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
αποφασίζουν ότι η αξιολόγηση και η 
παρακολούθηση που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 διεξάγονται από εθνικό 
οργανισμό διαπίστευσης, κατά την έννοια 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. […] και 
σύμφωνα με αυτόν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή στη δέσμη περί προϊόντων.
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Τροπολογία 43

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στην περίπτωση που μια κοινοποιούσα 
αρχή εκχωρήσει, αναθέσει υπεργολαβικά ή
με άλλο τρόπο την αξιολόγηση, την 
κοινοποίηση ή την παρακολούθηση που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 σε 
οργανισμό που δεν είναι κρατική 
υπηρεσία, ο οργανισμός στον οποίο 
εκχωρήθηκαν ή ανατέθηκαν 
υπεργολαβικά ή με άλλο τρόπο τα εν λόγω 
καθήκοντα είναι νομικό πρόσωπο και 
προβαίνει σε διευθετήσεις ώστε να 
καλύπτει τις ευθύνες που προκύπτουν από 
τις δραστηριότητές του.

3. Στην περίπτωση που μια κοινοποιούσα 
αρχή εκχωρήσει ή αναθέσει με άλλο τρόπο 
την αξιολόγηση, την κοινοποίηση ή την 
παρακολούθηση που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 σε οργανισμό που δεν είναι 
κρατική υπηρεσία, ο οργανισμός αυτός
είναι νομικό πρόσωπο και πληροί mutatis 
mutandis τις απαιτήσεις του Άρθρου 23, 
παράγραφοι 1 έως 6. Επιπλέον, προβαίνει 
σε διευθετήσεις ώστε να καλύπτει τις 
ευθύνες που προκύπτουν από τις 
δραστηριότητές του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή στη δέσμη περί προϊόντων.

Τροπολογία 44

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η κοινοποιούσα αρχή αναλαμβάνει 
την πλήρη ευθύνη για τα καθήκοντα που 
επιτελεί ο οργανισμός που αναφέρεται 
στην παράγραφο 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή στη δέσμη περί προϊόντων.
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Τροπολογία 45

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η κοινοποιούσα αρχή πληροί τις 
απαιτήσεις των παραγράφων 2 έως 7.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή στη δέσμη περί προϊόντων.

Τροπολογία 46

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η κοινοποιούσα αρχή δεν προσφέρει 
ούτε παρέχει δραστηριότητες που 
εκτελούνται από τους οργανισμούς 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης ούτε 
προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες.

5. Η κοινοποιούσα αρχή δεν προσφέρει 
ούτε παρέχει δραστηριότητες που 
εκτελούνται από τους οργανισμούς 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης, ούτε 
προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε 
εμπορική ή ανταγωνιστική βάση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή στη δέσμη περί προϊόντων.

Τροπολογία 47

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η κοινοποιούσα αρχή προβαίνει στις 
κατάλληλες ρυθμίσεις για να εξασφαλίσει
την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών 

6. Η κοινοποιούσα αρχή εξασφαλίζει την 
εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
λαμβάνει.
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που λαμβάνει.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή στη δέσμη περί προϊόντων.

Τροπολογία 48

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή 
και τα άλλα κράτη μέλη σχετικά με τις 
εθνικές διαδικασίες για την αξιολόγηση 
και την κοινοποίηση των οργανισμών 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης και την 
παρακολούθηση των κοινοποιημένων 
οργανισμών και σχετικά με τυχόν αλλαγές 
στις πληροφορίες αυτές.

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή 
σχετικά με τις διαδικασίες τους για την 
αξιολόγηση και την κοινοποίηση των 
οργανισμών αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης και την παρακολούθηση 
των κοινοποιημένων οργανισμών και 
σχετικά με τυχόν σχετικές αλλαγές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή στη δέσμη περί προϊόντων.

Τροπολογία 49

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο οργανισμός αξιολόγησης της
συμμόρφωσης είναι ένας τρίτος 
οργανισμός ανεξάρτητος από τον 
οργανισμό ή το προϊόν που αξιολογεί.

3. Ο οργανισμός αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης είναι ένας τρίτος 
οργανισμός ανεξάρτητος από τον 
οργανισμό ή το προϊόν που αξιολογεί.

Ένας οργανισμός που ανήκει σε 
επιχειρηματική ένωση ή επαγγελματική 
ομοσπονδία που εκπροσωπεί επιχειρήσεις 
που συμμετέχουν στο σχεδιασμό, την 
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κατασκευή, την προμήθεια, τη 
συναρμολόγηση, τη χρήση ή τη 
συντήρηση παιχνιδιών που αξιολογεί, 
δύναται να θεωρηθεί ως τέτοιος 
οργανισμός, υπό την προϋπόθεση ότι 
αποδεικνύεται η ανεξαρτησία του και η 
απουσία κάθε σύγκρουσης συμφερόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή στη δέσμη περί προϊόντων.

Τροπολογία 50

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο οργανισμός αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, τα διευθυντικά του στελέχη 
και το προσωπικό που είναι αρμόδιο για 
την εκτέλεση των καθηκόντων 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης δεν 
συμπίπτουν με το σχεδιαστή, τον 
κατασκευαστή, τον προμηθευτή, τον 
υπεύθυνο εγκατάστασης, τον αγοραστή, 
τον ιδιοκτήτη, το χρήστη ή το συντηρητή 
των προϊόντων που αξιολογούν ούτε με 
τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο 
κάποιου εκ των ανωτέρω. Επίσης, δεν 
εμπλέκονται άμεσα στο σχεδιασμό, την 
παραγωγή ή την κατασκευή, την εμπορία, 
την εγκατάσταση, τη χρήση ή τη 
συντήρηση των εν λόγω προϊόντων ούτε 
εκπροσωπούν τα μέρη που εμπλέκονται 
στις δραστηριότητες αυτές.

4. Ο οργανισμός αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, τα διευθυντικά του στελέχη 
και το προσωπικό που είναι αρμόδιο για 
την εκτέλεση των καθηκόντων 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης δεν 
συμπίπτουν με το σχεδιαστή, τον 
κατασκευαστή, τον προμηθευτή, τον 
υπεύθυνο εγκατάστασης, τον αγοραστή,
τον ιδιοκτήτη, το χρήστη ή το συντηρητή 
των παιχνιδιών που αξιολογούν ούτε με 
τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο 
κάποιου εκ των ανωτέρω. Αυτό δεν 
αποκλείει τη χρήση αξιολογημένων 
παιχνιδιών που απαιτείται για τις 
επιχειρήσεις του οργανισμού αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης ή τη χρήση τέτοιων 
προϊόντων για προσωπικούς λόγους.

Ο οργανισμός αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, τα διευθυντικά στελέχη 
του και το αρμόδιο για την εκτέλεση των 
καθηκόντων αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης προσωπικό δεν 
εμπλέκονται άμεσα στο σχεδιασμό, την 
παραγωγή ή την κατασκευή, την εμπορία, 
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την εγκατάσταση, τη χρήση ή τη 
συντήρηση των εν λόγω παιχνιδιών, ούτε 
εκπροσωπούν τα μέρη που εμπλέκονται 
στις δραστηριότητες αυτές. Δεν 
εμπλέκονται σε δραστηριότητες που 
μπορεί να έρθουν σε σύγκρουση με την 
ανεξαρτησία της κρίσης τους ή με την 
ακεραιότητά τους όσον αφορά τις 
δραστηριότητες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης για τις οποίες έχουν 
κοινοποιηθεί. Αυτό ισχύει ιδίως για τις 
συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Επίσης, δεν παρέχουν συμβουλευτικές 
υπηρεσίες σχετικές με τις δραστηριότητες 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης για τις 
οποίες έχουν κοινοποιηθεί και αφορούν 
προϊόντα που πρόκειται να διατεθούν 
στην κοινοτική αγορά. Αυτό δεν αποκλείει 
το ενδεχόμενο ανταλλαγής τεχνικών 
πληροφοριών μεταξύ του κατασκευαστή 
και του οργανισμού αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης ούτε τη χρήση 
αξιολογημένων προϊόντων που είναι 
αναγκαία για τις λειτουργίες του 
οργανισμού αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης.
Ο οργανισμός αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης εξασφαλίζει ότι οι 
δραστηριότητες των θυγατρικών ή των 
υπεργολάβων του δεν επηρεάζουν την 
εμπιστευτικότητα, την αντικειμενικότητα 
και την αμεροληψία των δραστηριοτήτων 
του αξιολόγησης της συμμόρφωσης.

Ο οργανισμός αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης εξασφαλίζει ότι οι 
δραστηριότητες των θυγατρικών ή των 
υπεργολάβων του δεν επηρεάζουν την 
εμπιστευτικότητα, την αντικειμενικότητα ή
την αμεροληψία των δραστηριοτήτων του 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή στη δέσμη περί προϊόντων.
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Τροπολογία 51

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ο οργανισμός αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης είναι σε θέση να εκτελεί 
όλα τα καθήκοντα τα σχετικά με την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης που του 
έχουν ανατεθεί βάσει των διατάξεων του 
άρθρου 19 και για τα οποία έχει 
κοινοποιηθεί, είτε πρόκειται για 
καθήκοντα που εκτελούνται από τον ίδιο 
τον οργανισμό αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης ή εξ ονόματός του και υπό 
την ευθύνη του.

6. Ο οργανισμός αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης είναι σε θέση να εκτελεί 
όλα τα καθήκοντα τα σχετικά με την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης που του 
έχουν ανατεθεί από το άρθρο 19 και 
σχετικά με τα οποία έχει κοινοποιηθεί, είτε 
πρόκειται για καθήκοντα που εκτελούνται 
από τον ίδιο τον οργανισμό αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης ή εξ ονόματός του και 
υπό την ευθύνη του.

Ο οργανισμός αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, ανά πάσα στιγμή και για 
κάθε διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης και για κάθε είδος ή 
κατηγορία προϊόντων για τα οποία είναι 
κοινοποιημένος, έχει στη διάθεσή του το 
αναγκαίο προσωπικό με τις τεχνικές 
γνώσεις και την επαρκή και κατάλληλη 
πείρα για την εκτέλεση των καθηκόντων 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Διαθέτει 
τα αναγκαία μέσα για την ορθή εκτέλεση 
των τεχνικών και διοικητικών καθηκόντων 
που συνδέονται με τις δραστηριότητες 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης και έχει 
πρόσβαση σε όλο τον αναγκαίο εξοπλισμό 
ή εγκαταστάσεις.

Ο οργανισμός αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης, ανά πάσα στιγμή και για 
κάθε διαδικασία αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης και για κάθε είδος ή 
κατηγορία προϊόντος σχετικά με το οποίο 
έχει κοινοποιηθεί, έχει στη διάθεσή του:

α) το αναγκαίο προσωπικό με τις τεχνικές 
γνώσεις και την επαρκή και κατάλληλη 
πείρα για την εκτέλεση των καθηκόντων 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης·

β) τις αναγκαίες περιγραφές των 
διαδικασιών σύμφωνα με τις οποίες 
διενεργείται η αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης, εξασφαλίζοντας τη 
διαφάνεια και την ικανότητα 
αναπαραγωγής των διαδικασιών αυτών. 
Διαθέτει τις δέουσες πολιτικές και 
διαδικασίες που προβαίνουν σε διάκριση 
μεταξύ των καθηκόντων που επιτελεί ως 
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κοινοποιημένος οργανισμός και των 
λοιπών δραστηριοτήτων·
(γ) τις αναγκαίες διαδικασίες για την 
εκτέλεση δραστηριοτήτων που 
λαμβάνουν δεόντως υπόψη το μέγεθος 
μιας επιχείρησης, τον τομέα στον οποίο 
δραστηριοποιείται, τη δομή της, το 
βαθμό πολυπλοκότητας της τεχνολογίας 
του εν λόγω προϊόντος και τη μαζική ή 
σειριακή φύση της διαδικασίας 
παραγωγής.
Διαθέτει τα αναγκαία μέσα για την ορθή 
εκτέλεση των τεχνικών και διοικητικών 
καθηκόντων που συνδέονται με τις 
δραστηριότητες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης και έχει πρόσβαση σε όλο 
τον αναγκαίο εξοπλισμό ή εγκαταστάσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή στη δέσμη περί προϊόντων.

Τροπολογία 52

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 7 – σημείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) κατάλληλες γνώσεις και κατανόηση των 
βασικών απαιτήσεων, των εφαρμοστέων 
εναρμονισμένων προτύπων και των 
σχετικών διατάξεων της οικείας
κοινοτικής νομοθεσίας και των συναφών 
κανονισμών εφαρμογής·

γ) κατάλληλες γνώσεις και κατανόηση των 
βασικών απαιτήσεων, των εφαρμοστέων 
εναρμονισμένων προτύπων και των 
σχετικών διατάξεων της κοινοτικής 
νομοθεσίας εναρμόνισης και των συναφών 
κανονισμών εφαρμογής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή στη δέσμη περί προϊόντων.
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Τροπολογία 53

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 25 – παράγραφος 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Ο οργανισμός αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης συμμετέχει στις σχετικές 
δραστηριότητες τυποποίησης και στις 
δραστηριότητες της ομάδας συντονισμού 
των κοινοποιημένων οργανισμών, η οποία 
έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 36, ή 
εξασφαλίζει ότι το προσωπικό 
αξιολόγησης ενημερώνεται για τις 
δραστηριότητες αυτές, και εφαρμόζει ως 
γενικές οδηγίες τις διοικητικές αποφάσεις 
και τα έγγραφα που είναι το αποτέλεσμα 
των εργασιών της εν λόγω ομάδας.

11. Ο οργανισμός αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης συμμετέχει στις σχετικές 
δραστηριότητες τυποποίησης και στις 
δραστηριότητες της ομάδας συντονισμού 
των κοινοποιημένων οργανισμών, η οποία 
έχει συσταθεί δυνάμει της σχετικής 
κοινοτικής νομοθεσίας εναρμόνισης, ή
εξασφαλίζει ότι το προσωπικό 
αξιολόγησης ενημερώνεται για τις 
δραστηριότητες αυτές, και εφαρμόζει ως 
γενικές οδηγίες τις διοικητικές αποφάσεις 
και τα έγγραφα που είναι το αποτέλεσμα 
των εργασιών της εν λόγω ομάδας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή στη δέσμη περί προϊόντων.

Τροπολογία 54

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν ένας οργανισμός αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης μπορεί να αποδείξει ότι 
πληροί τα κριτήρια που ορίζονται στα 
εναρμονισμένα πρότυπα, τα στοιχεία 
αναφοράς των οποίων έχουν δημοσιευθεί 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, τεκμαίρεται ότι συμμορφώνεται 
με τις απαιτήσεις του άρθρου 25.

Όταν ένας οργανισμός αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης αποδεικνύει ότι πληροί τα 
κριτήρια που ορίζονται στα σχετικά
εναρμονισμένα πρότυπα ή σε τμήματα 
αυτών, τα στοιχεία αναφοράς των οποίων 
έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
τεκμαίρεται ότι συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις του άρθρου 25 στο βαθμό που 
τα εφαρμοστέα εναρμονισμένα πρότυπα 
καλύπτουν τις απαιτήσεις αυτές. 

Or. en



PR\727440EL.doc 37/72 PE407.804v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή στη δέσμη περί προϊόντων.

Τροπολογία 55

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 26α
Επίσημη ένσταση κατά εναρμονισμένου 

προτύπου
Όποτε ένα κράτος μέλος ή η Επιτροπή 
έχουν κάποια επίσημη ένσταση με βάση 
τα εναρμονισμένα πρότυπα που 
αναφέρονται στο άρθρο 26, εφαρμόζονται 
οι διατάξεις του άρθρου 13.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή στη δέσμη περί προϊόντων.

Τροπολογία 56

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν ο οργανισμός αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης αναθέτει υπεργολαβικά 
συγκεκριμένα καθήκοντα που συνδέονται 
με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης ή 
προσφεύγει σε θυγατρική, εξασφαλίζει ότι 
ο υπεργολάβος ή η θυγατρική πληρούν τις 
απαιτήσεις του άρθρου 25.

1. Όταν ο κοινοποιημένος οργανισμός 
αναθέτει υπεργολαβικά συγκεκριμένα 
καθήκοντα που συνδέονται με την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης ή 
προσφεύγει σε θυγατρική, εξασφαλίζει ότι 
ο υπεργολάβος ή η θυγατρική πληρούν τις 
απαιτήσεις του άρθρου 25 και ενημερώνει 
σχετικά την κοινοποιούσα αρχή.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή στη δέσμη περί προϊόντων.

Τροπολογία 57

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο οργανισμός αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης αναλαμβάνει πλήρως την 
ευθύνη για τα καθήκοντα που εκτελούν οι 
υπεργολάβοι ή οι θυγατρικές, όπου κι αν 
είναι εγκατεστημένοι.

2. Ο κοινοποιημένος οργανισμός 
αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τα 
καθήκοντα που εκτελούν οι υπεργολάβοι ή 
οι θυγατρικές, όπου κι αν είναι 
εγκατεστημένοι.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή στη δέσμη περί προϊόντων.

Τροπολογία 58

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο οργανισμός αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης τηρεί στη διάθεση των 
εθνικών αρχών τα έγγραφα σχετικά με την 
αξιολόγηση των προσόντων του 
υπεργολάβου ή της θυγατρικής και σχετικά 
με τις εργασίες που πραγματοποίησε ο 
υπεργολάβος ή η θυγατρική δυνάμει του 
άρθρου 19.

4. Ο κοινοποιημένος οργανισμός τηρεί στη 
διάθεση της κοινοποιούσας αρχής τα 
έγγραφα σχετικά με την αξιολόγηση των 
προσόντων του υπεργολάβου ή της 
θυγατρικής και σχετικά με τις εργασίες που 
πραγματοποίησαν δυνάμει του άρθρου 19.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή στη δέσμη περί προϊόντων.
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Τροπολογία 59

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν η κοινοποίηση δεν βασίζεται στο 
πιστοποιητικό διαπίστευσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 2, η 
κοινοποιούσα αρχή παρέχει στην Επιτροπή 
και τα άλλα κράτη μέλη όλη την αναγκαία
τεκμηρίωση για την επαλήθευση της 
επάρκειας του οργανισμού αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης.

4. Όταν η κοινοποίηση δεν βασίζεται στο 
πιστοποιητικό διαπίστευσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 28 παράγραφος 2, η 
κοινοποιούσα αρχή παρέχει στην Επιτροπή 
και τα άλλα κράτη μέλη την τεκμηρίωση 
που πιστοποιεί την επάρκεια του 
οργανισμού αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης και τις ρυθμίσεις που έχουν 
θεσπιστεί ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο εν 
λόγω οργανισμός θα παρακολουθείται 
τακτικά και θα συνεχίσει να πληροί τις 
απαιτήσεις που θεσπίζει το άρθρο 25.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή στη δέσμη περί προϊόντων.

Τροπολογία 60

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ο εν λόγω οργανισμός μπορεί να εκτελεί 
τις δραστηριότητες ενός κοινοποιημένου 
οργανισμού μόνο εφόσον δεν έχει 
διατυπωθεί ένσταση από την Επιτροπή και
τα άλλα κράτη μέλη εντός δύο μηνών μετά 
την κοινοποίηση.

5. Ο εν λόγω οργανισμός μπορεί να εκτελεί 
τις δραστηριότητες ενός κοινοποιημένου 
οργανισμού μόνο εφόσον δεν 
διατυπώνεται ένσταση από την Επιτροπή 
ή τα άλλα κράτη μέλη εντός δύο 
εβδομάδων από της κοινοποιήσεως 
εφόσον χρησιμοποιείται πιστοποιητικό 
διαπίστευσης ή εντός δύο μηνών από της 
κοινοποιήσεως εφόσον δεν 
χρησιμοποιείται πιστοποιητικό 
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διαπίστευσης.
Μόνο ένας τέτοιος οργανισμός θεωρείται 
κοινοποιημένος για τους σκοπούς της 
παρούσας οδηγίας.

Μόνο ένας τέτοιος οργανισμός θεωρείται 
κοινοποιημένος για τους σκοπούς της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή στη δέσμη περί προϊόντων.

Τροπολογία 61

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν μια κοινοποιούσα αρχή 
διαπιστώνει ή πληροφορείται ότι ένας 
κοινοποιημένος οργανισμός δεν πληροί 
πλέον τις απαιτήσεις του άρθρου 25 ή ότι 
αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
του, η κοινοποιούσα αρχή περιορίζει, 
αναστέλλει ή ανακαλεί την κοινοποίηση, 
κατά περίπτωση. Ενημερώνει αμέσως 
σχετικά την Επιτροπή και τα άλλα κράτη 
μέλη.

1. Όταν μια κοινοποιούσα αρχή 
διαπιστώνει ή πληροφορείται ότι ένας 
κοινοποιημένος οργανισμός δεν πληροί 
πλέον τις απαιτήσεις του άρθρου 25 ή ότι 
αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
του, η κοινοποιούσα αρχή περιορίζει, 
αναστέλλει ή ανακαλεί την κοινοποίηση, 
κατά περίπτωση, αναλόγως της 
σοβαρότητας της αδυναμίας πλήρωσης 
των εν λόγω απαιτήσεων ή εκπλήρωσης 
των υποχρεώσεων αυτών. Ενημερώνει 
αμέσως σχετικά την Επιτροπή και τα άλλα 
κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή στη δέσμη περί προϊόντων.
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Τροπολογία 62

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή διασφαλίζει τον 
εμπιστευτικό χαρακτήρα όλων των 
πληροφοριών που λαμβάνει από τις 
έρευνες αυτές.

3. Η Επιτροπή διασφαλίζει τον 
εμπιστευτικό χαρακτήρα όλων των 
ευαίσθητων πληροφοριών που λαμβάνει 
από τις έρευνες αυτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή στη δέσμη περί προϊόντων.

Τροπολογία 63

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 33 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι αξιολογήσεις συμμόρφωσης 
διενεργούνται αναλογικά, 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 παιχνίδια.

2. Οι αξιολογήσεις συμμόρφωσης 
διενεργούνται αναλογικά, κατά τρόπον 
ώστε να αποφεύγονται οι περιττές 
επιβαρύνσεις για τους οικονομικούς 
φορείς. Οι οργανισμοί αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης εκτελούν τις 
δραστηριότητές τους λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη το μέγεθος της 
επιχείρησης, τον τομέα στον οποίο 
δραστηριοποιείται, τη δομή της, το 
βαθμό πολυπλοκότητας της τεχνολογίας 
του εν λόγω προϊόντος και τη μαζική ή 
σειριακή φύση της διαδικασίας 
παραγωγής.

Κατά τις ανωτέρω δραστηριότητες, 
σέβονται εν πάση περιπτώσει το βαθμό 
αυστηρότητας και το επίπεδο προστασίας 
που χρειάζονται για τη συμμόρφωση του 
παιχνιδιού με τις διατάξεις της παρούσας 
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οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή στη δέσμη περί προϊόντων.

Τροπολογία 64

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 34 – παράγραφος 1 – σημείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τυχόν αίτημα για ενημέρωση που 
έλαβαν από τις αρχές εποπτείας της 
αγοράς·

γ) τυχόν αίτημα για ενημέρωση που 
έλαβαν από τις αρχές εποπτείας της αγοράς 
όσον αφορά τις δραστηριότητες 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή στη δέσμη περί προϊόντων.

Τροπολογία 65

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
οργανισμοί τους οποίους έχουν 
κοινοποιήσει συμμετέχουν στις εργασίες 
της εν λόγω ομάδας.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
οργανισμοί τους οποίους έχουν 
κοινοποιήσει συμμετέχουν στις εργασίες 
της εν λόγω ομάδας ή ομάδων, είτε 
αμέσως είτε μέσω ορισθέντων 
αντιπροσώπων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή στη δέσμη περί προϊόντων.

Τροπολογία 66

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη οργανώνουν και 
πραγματοποιούν την εποπτεία των 
παιχνιδιών που διατίθενται στην αγορά, 
σύμφωνα με τα άρθρα 6, 8 και 9 της 
οδηγίας 2001/95/ΕΚ. Πέραν αυτών των 
διατάξεων, εφαρμόζονται τα άρθρα 38, 39 
και 40 της παρούσας οδηγίας.

Τα κράτη μέλη οργανώνουν και 
πραγματοποιούν την εποπτεία των 
παιχνιδιών που διατίθενται στην αγορά, 
σύμφωνα με τα άρθρα 15 έως 29 του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …. Πέραν αυτών 
των διατάξεων, εφαρμόζεται το άρθρο 39 
της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή στη δέσμη περί προϊόντων.

Τροπολογία 67

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 38 διαγράφεται
Αρμοδιότητες των αρχών εποπτείας της 
αγοράς
1. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς 
δύνανται να απαιτούν από τους οικείους 
οικονομικούς παράγοντες οποιαδήποτε 
πληροφορία θεωρούν αναγκαία για τους 
σκοπούς της αποτελεσματικής εποπτείας 
της αγοράς, συμπεριλαμβανομένου του 
τεχνικού φακέλου που αναφέρεται στο 
άρθρο 20.
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2. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς 
δύνανται να ζητήσουν από έναν 
κοινοποιημένο οργανισμό να παράσχει 
πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε 
βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ την οποία 
εξέδωσε ή ανακάλεσε ο εν λόγω 
οργανισμός, ή η οποία αφορά 
οποιαδήποτε άρνηση χορήγησης τέτοιας 
βεβαίωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
εκθέσεων δοκιμών και του τεχνικού 
φακέλου.
3. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς έχουν 
το δικαίωμα να επισκέπτονται τις 
εγκαταστάσεις των οικείων οικονομικών 
παραγόντων όταν κρίνεται αναγκαίο για 
τους σκοπούς της εποπτείας των 
παιχνιδιών σύμφωνα με το άρθρο 37.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή στη δέσμη περί προϊόντων.

Τροπολογία 68

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39 – παράγραφος -1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1α. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς 
δύνανται να καλέσουν έναν 
κοινοποιημένο οργανισμό να παράσχει 
πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε 
βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ την οποία 
εξέδωσε ή ανακάλεσε ο εν λόγω 
οργανισμός, ή η οποία αφορά 
οποιαδήποτε άρνηση χορήγησης τέτοιας 
βεβαίωσης, συμπεριλαμβανομένων των 
εκθέσεων δοκιμών και του τεχνικού 
φακέλου.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή στη δέσμη περί προϊόντων.

Τροπολογία 69

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 40 διαγράφεται
Συνεργασία για την εποπτεία της αγοράς

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
αποτελεσματική συνεργασία και 
ανταλλαγή πληροφοριών για όλα τα 
θέματα που αφορούν παιχνίδια τα οποία 
παρουσιάζουν κίνδυνο μεταξύ των δικών 
τους αρχών εποπτείας της αγοράς και 
των αρχών εποπτείας της αγοράς των 
άλλων κρατών μελών, καθώς και μεταξύ 
των δικών τους αρχών και της Επιτροπής 
και των σχετικών κοινοτικών 
οργανισμών.
2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, 
οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενός 
κράτους μέλους παρέχουν, εφόσον τους 
ζητηθεί, βοήθεια στις αρχές εποπτείας 
της αγοράς άλλων κρατών μελών, 
παρέχοντας πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 
πραγματοποιώντας κατάλληλες έρευνες ή 
λαμβάνοντας οποιοδήποτε άλλο 
κατάλληλο μέτρο ή συμμετέχοντας σε 
έρευνες που έχουν ξεκινήσει σε άλλα 
κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή στη δέσμη περί προϊόντων.
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Τροπολογία 70

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενός 
κράτους μέλους έχουν ενεργήσει σύμφωνα 
με το άρθρο 12 της οδηγίας 2001/95/ΕΚ ή 
όταν έχουν επαρκείς λόγους να πιστεύουν 
ότι ένα παιχνίδι που καλύπτεται από την 
παρούσα οδηγία παρουσιάζει κίνδυνο για 
την υγεία ή την ασφάλεια των προσώπων, 
τότε, από κοινού με τους σχετικούς 
οικονομικούς παράγοντες, αξιολογούν το 
εν λόγω παιχνίδι με βάση όλες τις 
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας.

1. Εάν οι αρχές εποπτείας της αγοράς ενός 
κράτους μέλους έχουν ενεργήσει σύμφωνα 
με το άρθρο 20 του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. …, ή όταν έχουν επαρκείς λόγους να 
πιστεύουν ότι ένα παιχνίδι που καλύπτεται 
από την παρούσα οδηγία παρουσιάζει 
κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των 
προσώπων ή για άλλες πτυχές προστασίας 
του δημοσίου συμφέροντος που καλύπτει 
η παρούσα οδηγία, διενεργούν 
αξιολόγηση του εν λόγω παιχνιδιού με 
βάση όλες τις απαιτήσεις που θεσπίζει η 
παρούσα οδηγία. Οι αρμόδιοι οικονομικοί 
παράγοντες συνεργάζονται κατά 
περίπτωση με τις αρχές εποπτείας της 
αγοράς.

Εάν, κατά την εν λόγω αξιολόγηση, οι 
αρχές εποπτείας της αγοράς διαπιστώσουν 
ότι το παιχνίδι δεν συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, ζητούν 
από τον σχετικό οικονομικό παράγοντα να 
λάβει όλα τα απαραίτητα διορθωτικά 
μέτρα για να θέσει το παιχνίδι σε 
συμμόρφωση με τις εν λόγω απαιτήσεις ή
να αποσύρει το παιχνίδι από την αγορά ή 
να το ανακαλέσει εντός εύλογης χρονικής
περιόδου, την οποία θα ορίσουν αυτές, 
ανάλογα με τη φύση του κινδύνου.

Εάν, κατά την εν λόγω αξιολόγηση, οι 
αρχές εποπτείας της αγοράς διαπιστώσουν 
ότι το παιχνίδι δεν συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, ζητούν 
χωρίς καθυστέρηση από τον σχετικό 
οικονομικό παράγοντα να λάβει όλα τα 
απαραίτητα διορθωτικά μέτρα για να θέσει 
το παιχνίδι σε συμμόρφωση με τις εν λόγω 
απαιτήσεις, να το αποσύρει από την αγορά,
ή να το ανακαλέσει εντός εύλογης 
χρονικής περιόδου, την οποία θα ορίσουν 
αυτές, ανάλογα με τη φύση του κινδύνου.

Οι αρχές εποπτείας της αγοράς 
ενημερώνουν σχετικώς τον αρμόδιο 
κοινοποιημένο οργανισμό.
Το άρθρο 21 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
… εφαρμόζεται στα μέτρα που 
αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή στη δέσμη περί προϊόντων.

Τροπολογία 71

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο οικονομικός παράγοντας εξασφαλίζει 
ότι τα διορθωτικά μέτρα λαμβάνονται για 
όλα τα παιχνίδια που έχει καταστήσει 
διαθέσιμα στην αγορά σε όλη την 
Κοινότητα.

3. Ο οικονομικός παράγοντας εξασφαλίζει 
ότι λαμβάνονται όλα τα δέοντα διορθωτικά 
μέτρα για όλα τα παιχνίδια που έχει 
καταστήσει διαθέσιμα στην αγορά σε όλη 
την Κοινότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή στη δέσμη περί προϊόντων.

Τροπολογία 72

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 5 – εισαγωγική φράση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Στις πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 4 περιλαμβάνονται όλα τα 
διαθέσιμα στοιχεία, ιδίως τα στοιχεία που 
είναι αναγκαία για την ταυτοποίηση του μη 
συμμορφούμενου παιχνιδιού, την 
καταγωγή του, τη φύση του 
συνεπαγόμενου κινδύνου, τη φύση και τη 
διάρκεια των εθνικών μέτρων που 
ελήφθησαν. Συγκεκριμένα, οι αρχές 
εποπτείας της αγοράς αναφέρουν κατά 
πόσον η έλλειψη συμμόρφωσης οφείλεται 
σε κάποιον από τους παρακάτω λόγους:

5. Στις πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 4 περιλαμβάνονται όλα τα 
διαθέσιμα στοιχεία, ιδίως τα στοιχεία που 
είναι αναγκαία για την ταυτοποίηση του μη 
συμμορφούμενου παιχνιδιού, την 
καταγωγή του, τη φύση της 
καταγγελλόμενης μη συμμόρφωσης και
του συνεπαγόμενου κινδύνου, τη φύση και 
τη διάρκεια των εθνικών μέτρων που 
ελήφθησαν και τα επιχειρήματα που 
διατυπώνει ο αρμόδιος οικονομικός 
παράγων. Συγκεκριμένα, οι αρχές 
εποπτείας της αγοράς αναφέρουν κατά 
πόσον η έλλειψη συμμόρφωσης οφείλεται 
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σε κάποιον από τους παρακάτω λόγους:

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή στη δέσμη περί προϊόντων.

Τροπολογία 73

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 41 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
λαμβάνονται χωρίς καθυστέρηση τα 
δέοντα περιοριστικά μέτρα όσον αφορά 
το εν λόγω παιχνίδι, όπως η απόσυρση 
του παιχνιδιού από την αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή στη δέσμη περί προϊόντων.

Τροπολογία 74

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 42 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν το εθνικό μέτρο θεωρηθεί 
δικαιολογημένο και η μη συμμόρφωση του 
παιχνιδιού αποδοθεί σε ελλείψεις του 
εναρμονισμένου προτύπου, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 41 παράγραφος 5 
στοιχείο β), η Επιτροπή ή το κράτος μέλος 
υποβάλλουν το μέτρο στη μόνιμη επιτροπή 
που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 5 
της οδηγίας 98/34/ΕΚ.

3. Εάν το εθνικό μέτρο θεωρηθεί 
δικαιολογημένο και η μη συμμόρφωση του 
παιχνιδιού αποδοθεί σε ελλείψεις του 
εναρμονισμένου προτύπου, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 41 παράγραφος 5 
στοιχείο β), η Επιτροπή ενημερώνει τον 
(τους) αρμόδιο(-ους) ευρωπαϊκό(-ούς) 
οργανισμό(-ούς) τυποποίησης και 
υποβάλλει το μέτρο στην επιτροπή που 
έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 5 της 
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οδηγίας 98/34/ΕΚ. Η επιτροπή αυτή 
διαβουλεύεται τον (τους) αρμόδιο(-ους) 
ευρωπαϊκό(-ούς) οργανισμό(-ούς) 
τυποποίησης και γνωμοδοτεί χωρίς 
καθυστέρηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή στη δέσμη περί προϊόντων.

Τροπολογία 75

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 43 – εισαγωγική φράση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν ένα μέτρο που αναφέρεται στο άρθρο 
41 παράγραφος 4 είναι ένα είδος μέτρου το 
οποίο απαιτείται να κοινοποιηθεί μέσω του 
κοινοτικού συστήματος ταχείας 
ανταλλαγής πληροφοριών (RAPEX), 
δυνάμει του άρθρου 12 της οδηγίας 
2001/95/ΕΚ, δεν είναι αναγκαίο να γίνει 
ξεχωριστή κοινοποίηση δυνάμει του 
άρθρου 41 παράγραφος 4 της παρούσας 
οδηγίας, με τον όρο ότι πληρούνται οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

Εάν ένα μέτρο που αναφέρεται στο άρθρο 
41 παράγραφος 4 είναι ένα είδος μέτρου το 
οποίο απαιτείται να κοινοποιηθεί μέσω του 
κοινοτικού συστήματος ταχείας 
ανταλλαγής πληροφοριών (RAPEX), 
δυνάμει του άρθρου 22 του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. …, δεν είναι αναγκαίο να γίνει 
ξεχωριστή κοινοποίηση δυνάμει του 
άρθρου 41 παράγραφος 4 της παρούσας 
οδηγίας, με τον όρο ότι πληρούνται οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή στη δέσμη περί προϊόντων.
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Τροπολογία 76

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44 – παράγραφος 1 – σημείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) δεν υπάρχει ή είναι ελλειπής η 
τεχνική τεκμηρίωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή στη δέσμη περί προϊόντων.

Τροπολογία 77

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όνομα και διεύθυνση του 
(εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του)
κατασκευαστή:

2. Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή 
ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου 
του:

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή στη δέσμη περί προϊόντων.

Τροπολογία 78

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στόχος της δήλωσης (ταυτοποίηση του 
παιχνιδιού που επιτρέπει την 
ιχνηλασιμότητα):

4. Στόχος της δήλωσης (ταυτοποίηση του 
παιχνιδιού που επιτρέπει την 
ιχνηλασιμότητα). Μπορεί να περιλαμβάνει 
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φωτογραφία, κατά περίπτωση):

Or. en

Αιτιολόγηση

Τεχνική προσαρμογή στη δέσμη περί προϊόντων.

Τροπολογία 79

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Ο κοινοποιημένος οργανισμός ... 
(ονομασία, αριθμός)… πραγματοποίησε … 
(περιγραφή της παρέμβασης)… και 
χορήγησε το πιστοποιητικό: ….

7. Κατά περίπτωση, ο κοινοποιημένος 
οργανισμός ... (ονομασία, αριθμός)… 
πραγματοποίησε … (περιγραφή της 
παρέμβασης)… και χορήγησε το 
πιστοποιητικό: ….

Or. en

Τροπολογία 80

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Για να εξασφαλιστεί η προστασία των 
παιδιών από τους πρόσφατα 
διαπιστωμένους κινδύνους, είναι επίσης 
αναγκαίο να εκδοθούν νέες βασικές 
απαιτήσεις ασφάλειας. Ειδικότερα, πρέπει 
να συμπληρωθούν και να 
επικαιροποιηθούν διατάξεις σχετικά με τις 
χημικές ουσίες στα παιχνίδια. Οι διατάξεις 
αυτές πρέπει να διευκρινίζουν ότι τα 
παιχνίδια πρέπει να συμμορφώνονται με τη 
γενική νομοθεσία για τις χημικές ουσίες, 
και ιδίως με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
18ης Δεκεμβρίου 2006, για την 
καταχώριση, την αξιολόγηση, την 

(16) Για να εξασφαλιστεί η προστασία των 
παιδιών από τους πρόσφατα 
διαπιστωμένους κινδύνους, είναι επίσης 
αναγκαίο να εκδοθούν νέες βασικές 
απαιτήσεις ασφάλειας. Ειδικότερα, πρέπει 
να συμπληρωθούν και να 
επικαιροποιηθούν διατάξεις σχετικά με τις 
χημικές ουσίες στα παιχνίδια. Οι διατάξεις 
αυτές πρέπει να διευκρινίζουν ότι τα 
παιχνίδια πρέπει να συμμορφώνονται με τη 
γενική νομοθεσία για τις χημικές ουσίες, 
και ιδίως με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
18ης Δεκεμβρίου 2006, για την 
καταχώριση, την αξιολόγηση, την 
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αδειοδότηση και τους περιορισμούς των 
χημικών προϊόντων (REACH) και για την 
ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Χημικών Προϊόντων καθώς και για την 
τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/EΚ και 
για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της 
Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 
76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των 
οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 
93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ. 
Ωστόσο, αυτές οι διατάξεις πρέπει να 
προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες ανάγκες 
των παιδιών, τα οποία αποτελούν ευάλωτη 
ομάδα καταναλωτών. Ως εκ τούτου, πρέπει 
να προβλεφθούν νέοι περιορισμοί για τις 
ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως 
καρκινογόνοι, μεταλλαξιογόνοι ή τοξικές 
για την αναπαραγωγή ουσίες (CMR) 
σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1967 περί 
προσεγγίσεως των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
που αφορούν στην ταξινόμηση, 
συσκευασία και επισήμανση των 
επικινδύνων ουσιών καθώς και για τα 
αρώματα στα παιχνίδια, λαμβανομένων 
υπόψη των ειδικών κινδύνων που μπορούν 
να συνεπάγονται αυτές οι ουσίες για την 
ανθρώπινη υγεία. Οι ειδικές οριακές τιμές 
που προβλέπονται στην οδηγία 
88/378/ΕΟΚ για ορισμένες ουσίες πρέπει 
να επικαιροποιηθούν ώστε να ληφθούν 
υπόψη οι επιστημονικές εξελίξεις.

αδειοδότηση και τους περιορισμούς των 
χημικών προϊόντων (REACH) και για την 
ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Χημικών Προϊόντων καθώς και για την 
τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/EΚ και 
για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της 
Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 
76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των 
οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 
93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ. 
Ωστόσο, αυτές οι διατάξεις πρέπει να 
προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες ανάγκες 
των παιδιών, τα οποία αποτελούν ευάλωτη 
ομάδα καταναλωτών. Ως εκ τούτου, πρέπει 
να προβλεφθούν νέοι περιορισμοί, βασει 
εκτίμησης των κινδύνων, για τις ουσίες 
που έχουν ταξινομηθεί ως καρκινογόνοι, 
μεταλλαξιογόνοι ή τοξικές για την 
αναπαραγωγή ουσίες (CMR) σύμφωνα με 
την οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
της 27ης Ιουνίου 1967 περί προσεγγίσεως 
των νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων που αφορούν στην 
ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση 
των επικινδύνων ουσιών καθώς και για τα 
αρώματα στα παιχνίδια, λαμβανομένων 
υπόψη των ειδικών κινδύνων που μπορούν 
να συνεπάγονται αυτές οι ουσίες για την 
ανθρώπινη υγεία. Οι ειδικές οριακές τιμές 
που προβλέπονται στην οδηγία 
88/378/ΕΟΚ για ορισμένες ουσίες πρέπει 
να επικαιροποιηθούν ώστε να ληφθούν 
υπόψη οι επιστημονικές εξελίξεις.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Οι περιορισμοί που περιέχει η παρούσα οδηγία βασίζονται σε ενδεχόμενη αρνητική επίπτωση 
ως συνέπεια κινδύνου που συνδέεται με την έκθεση. Είναι σκόπιμο να αναφέρονται ρητώς στις 
αιτιολογικές σκέψεις.
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Τροπολογία 81

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34a) Μετά από την έναρξη ισχύος της 
οδηγίας, είναι αναγκαία μια 
εναρμονισμένη μεταβατική περίοδος δύο 
ετών, ώστε να δοθεί ο χρόνος στους 
κατασκευαστές παιχνιδιών και λοιπούς 
φορείς της αγοράς να προσαρμοσθούν 
στις νέες τεχνικές προδιαγραφές και να 
διασφαλισθεί η συνεκτική εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

Or. nl

Αιτιολόγηση

 Όπως προβλέπει η οδηγία, τα κράτη μέλη δεν μπορούν να εμποδίσουν τη διανομή στην αγορά 
τους, παιχνιδιών που είναι σύμμορφα με την οδηγία 88/378/ΕΟΚ και έχουν διατεθεί στο 
εμπόριο πριν από την έναρξη ισχύος της οδηγίας ή, το αργότερο, εντός διετίας μετά την εν λόγω 
έναρξη ισχύος. Προς αποφυγή παρεξηγήσεων και λανθασμένων ερμηνειών, διευκρινίζεται 
τούτο σαφέστερα στις αιτιολογικές σκέψεις..

Τροπολογία 82

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 1

Text proposed by the Commission Τροπολογία

(1) «διαθεσιμότητα στην αγορά»: κάθε 
προσφορά προϊόντος για διανομή, 
κατανάλωση ή χρήση στην κοινοτική 
αγορά στο πλαίσιο μιας εμπορικής 
δραστηριότητας, είτε έναντι αντιτίμου είτε 
δωρεάν·

(1) «διαθεσιμότητα στην αγορά»: κάθε 
προσφορά προϊόντος για διανομή, 
κατανάλωση ή χρήση στην κοινοτική 
αγορά στο πλαίσιο μιας εμπορικής 
δραστηριότητας, είτε έναντι αντιτίμου είτε 
δωρεάν, για κερδοσκοπικό ή άλλο σκοπό·

Or. nl
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Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να καλύπτει η οδηγία τη διανομή παιχνιδιών από μη κερδοσκοπικούς 
συλλόγους.

Τροπολογία 83

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) «παιχνίδι δραστηριότητας»: παιχνίδι 
που προορίζεται για οικιακή χρήση και το 
οποίο έχει σχεδιαστεί να αντέχει το βάρος 
ενός ή περισσότερων παιδιών, με εξαίρεση 
τα αυτοκινητάκια με θέση επιβαίνοντα, και 
στο οποίο τα παιδιά θα παίξουν επάνω ή 
μέσα, όπως τραμπάλες, τσουλήθρες, μύλοι, 
δίχτυα αναρρίχησης, τραμπολίνα, 
φουσκωτές πισίνες και μη υδάτινα 
φουσκωτά παιχνίδια·

(11) «παιχνίδι δραστηριότητας»: παιχνίδι 
που προορίζεται για οικιακή χρήση και το 
οποίο έχει σχεδιαστεί να αντέχει το βάρος 
ενός ή περισσότερων παιδιών, με εξαίρεση 
τα αυτοκινητάκια με θέση επιβαίνοντα, και 
στο οποίο τα παιδιά θα παίξουν επάνω ή 
μέσα, όπως τραμπάλες, τσουλήθρες, μύλοι, 
δίχτυα αναρρίχησης, τραμπολίνα, 
φουσκωτές πισίνες και μη υδάτινα 
φουσκωτά παιχνίδια, είτε έχουν σχεδιαστεί 
είτε όχι για να αντέξουν το βάρος ενός ή 
περισσοτέρων παιδιών; 

Or. nl

Τροπολογία 84

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – σημείο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15a) "ειδικά σχεδιασμένο ή 
προοριζόμενο για παιδιά μιας 
συγκεκριμένης κατηγορίας ηλικίας": 
σχεδιασμένο ή προοριζόμενο για παιδιά 
που διαθέτουν τις σωματικές ή 
διανοητικές ικανότητες που αντιστοιχούν 
σε εκείνες της εν λόγω κατηγορίας·

Or. nl
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Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να αποτρέπεται ο κατασκευαστής από το να υποδεικνύει στην επισήμανση μια 
εικονική κατηγορία ηλικίας, προκειμένου να αποφύγει ορισμένες υποχρεώσεις και/ή ευθύνες.

Τροπολογία 85

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά τις κατηγορίες 
παιχνιδιών που παρατίθενται στο 
μέρος Β του παραρτήματος V, 
χρησιμοποιούνται οι εκεί 
προβλεπόμενες προειδοποιήσεις.

Οι προειδοποιήσεις που 
περιλαμβάνονται στο μέρος Β του 
παραρτήματος V, δεν δύνανται να 
χρησιμοποιηθούν για παιχνίδια τα 
οποία, λόγω της λειτουργίας, των 
διαστάσεων ή άλλων 
χαρακτηριστικών τους, 
προορίζονται για παιδιά κάτω των 
36 μηνών .

Or. nl

Αιτιολόγηση

Συμβαίνει συχνά, παιχνίδια που προορίζονται για παιδιά κάτω των τριών ετών να φέρουν την 
ένδειξη "δεν προορίζεται για παιδιά κάτω των τριών παιδιών". Με τον τρόπο αυτό, ορισμένοι 
κατασκευαστές προσπαθούν να αποποιηθούν των ευθυνών τους ή να καλυφθούν. Έχοντας 
υπόψη ότι το Παράρτημα V δεν απαγορεύει ρητά τη διατύπωση αυτή, είναι πολύ πιο απλό, από 
άποψη εποπτείας της αγοράς, να διασφαλισθεί η τήρηση της νομοθεσίας μέσω ενσωμάτωσης 
του τύπου αυτού στην οδηγία.. 

Τροπολογία 86

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – subπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο κατασκευαστής αναγράφει τις 
προειδοποιήσεις με ευκρινή, ευανάγνωστο 

2. Ο κατασκευαστής αναγράφει τις 
προειδοποιήσεις με ευκρινή, ακριβή και 
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και ακριβή τρόπο στο παιχνίδι, σε 
επικολλημένη ετικέτα ή στη συσκευασία 
και, εάν κρίνεται σκόπιμο, στις οδηγίες 
χρήσης που συνοδεύουν το παιχνίδι. Τα 
μικρά παιχνίδια που πωλούνται χωρίς 
συσκευασία φέρουν κατάλληλες 
προειδοποιήσεις.

ευανάγνωστο τρόπο, σε γλώσσα 
κατανοητή από τον καταναλωτή, στο 
παιχνίδι, σε επικολλημένη ετικέτα ή στη 
συσκευασία και, εάν κρίνεται σκόπιμο, 
στις οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το 
παιχνίδι. Τα μικρά παιχνίδια που 
πωλούνται χωρίς συσκευασία φέρουν 
κατάλληλες προειδοποιήσεις.

Or. nl

Αιτιολόγηση

 Ακόμη και όταν ένα κράτος μέλος δεν προβλέπει καμία γλωσσική απαίτηση, οι ουσιαστικής 
σημασίας πληροφορίες πρέπει να παρέχονται σε γλώσσα που υποτίθεται ότι είναι κατανοητή 
από τον καταναλωτή..

Τροπολογία 87

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – subπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι προειδοποιήσεις που καθορίζουν τα 
κατώτατα και ανώτατα όρια ηλικίας για 
τους χρήστες είναι ορατές και 
ευανάγνωστες και αναρτώνται σε 
ευδιάκριτο σημείο στο σημείο πώλησης.

Οι προειδοποιήσεις που καθορίζουν τα 
κατώτατα και ανώτατα όρια ηλικίας για 
τους χρήστες είναι ορατές και 
ευανάγνωστες.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η οδηγία οφείλει να διασφαλίσει ότι ο καταναλωτής θα ενημερώνεται χωρίς  να χρειάζεται 
παρέμβαση στη διάταξη του χώρου των σημείων πώλησης.
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Τροπολογία 88

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη δύνανται να απαιτούν οι 
προειδοποιήσεις και οι οδηγίες ασφάλειας, 
ή ορισμένες από αυτές, να συντάσσονται 
στην επίσημη γλώσσα ή στις επίσημες 
γλώσσες τους όταν τα παιχνίδια 
διατίθενται στην αγορά της επικράτειάς 
τους.

3. Τα κράτη μέλη δύνανται να απαιτούν οι 
προειδοποιήσεις και οι οδηγίες ασφάλειας 
και χρήσης, ή ορισμένες από αυτές, να 
συντάσσονται στην επίσημη γλώσσα ή στις 
επίσημες γλώσσες τους όταν τα παιχνίδια 
διατίθενται στην αγορά της επικράτειάς 
τους.

Or. nl

Τροπολογία 89

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Παιχνίδια που δεν φέρουν σήμανση CE 
και δεν πληρούν τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας μπορούν να 
παρουσιάζονται σε εμπορικές εκθέσεις και 
εμποροπανηγύρεις, με τον όρο ότι 
συνοδεύονται από ένα διακριτικό που να 
δηλώνει σαφώς ότι τα παιχνίδια δεν 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας και δεν πωλούνται ούτε 
διανέμονται δωρεάν.

7. Τα κράτη μέλη δεν δύνανται να 
εμποδίσουν τα παιχνίδια που δεν φέρουν 
σήμανση CE και δεν πληρούν τις διατάξεις 
της παρούσας οδηγίας  να παρουσιάζονται 
σε εμπορικές εκθέσεις και 
εμποροπανηγύρεις, με τον όρο ότι 
συνοδεύονται από ένα διακριτικό που να 
δηλώνει σαφώς ότι τα παιχνίδια δεν 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας και δεν πωλούνται ούτε 
διανέμονται δωρεάν.

Or. nl

Αιτιολόγηση

 Διασάφηση του κειμένου όσον αφορά στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς .
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Τροπολογία 90

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι κατασκευαστές, προτού διαθέσουν ένα 
παιχνίδι στην αγορά, αναλύουν τους 
χημικούς, φυσικούς, μηχανικούς και 
ηλεκτρικούς κινδύνους, τον κίνδυνο 
ευφλεκτότητας, τον κίνδυνο για την 
υγιεινή και τον κίνδυνο ραδιενέργειας που 
ενδέχεται να παρουσιάζει το παιχνίδι. 
Επιπλέον, αξιολογούν τη δυνητική έκθεση 
στους παραπάνω κινδύνους

Οι κατασκευαστές, προτού διαθέσουν ένα 
παιχνίδι στην αγορά, αναλύουν τους 
χημικούς, φυσικούς, μηχανικούς και 
ηλεκτρικούς κινδύνους, τον κίνδυνο 
ευφλεκτότητας και τον κίνδυνο 
ραδιενέργειας που ενδέχεται να 
παρουσιάζει το παιχνίδι. Επιπλέον, 
αξιολογούν τη δυνητική έκθεση στους 
παραπάνω κινδύνους

Or. nl

Αιτιολόγηση

 Ο κίνδυνος αυτός δεν είναι εγγενής στο παιχνίδι, αλλά σχετίζεται με τον τρόπο χρήσης του. Ως 
εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί μια τέτοια αξιολόγηση με αποδεικτικό τρόπο.

Τροπολογία 91

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ποδήλατα, πατίνια με τιμόνι και άλλα 
μέσα μεταφοράς σχεδιασμένα για 
αθλητικούς σκοπούς ή τα οποία 
προορίζονται για μετακινήσεις σε δημόσιο 
οδικό δίκτυο ή σε δημόσια μονοπάτια.

4. Ποδήλατα, πατίνια με τιμόνι και άλλα 
μέσα μεταφοράς σχεδιασμένα για 
αθλητικούς σκοπούς ή τα οποία 
προορίζονται για μετακινήσεις σε δημόσιο 
οδικό δίκτυο ή σε δημόσια μονοπάτια.

Τα ποδήλατα των οποίων το ανώτατο 
ύψος της σέλλας υπερβαίνει τα 435 mm, 
έχοντας υπόψη ότι το ύψος αυτό 
μετράται καθέτως μεταξύ του εδάφους 
και της άνω επιφάνειας της σέλλας όταν 
η τελευταία αυτή βρίσκεται σε οριζόντια 
θέση και ρυθμισμένη όσο το δυνατόν 
χαμηλότερα;
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Or. nl

Αιτιολόγηση

Τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα σχετικά με τα παιδικά ποδήλατα στερούνται σαφήνειας, 
δεδομένου ότι κάνουν διάκριση μεταξύ των ποδηλάτων με ανώτατο ύψος σέλλας μικρότερο των 
435 mm (EN 71-1), των ποδηλάτων με ύψος σέλλας μεταξύ 435 mm  και 635 mm (EN14765 
και των ποδηλάτων με ανώτατο ύψος σέλλας άνω των  635 mm (EN 14764). Στην πρώτη 
περίπτωση, το ποδήλατο δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε δημόσιο δρόμο και θεωρείται ή 
όχι ως ποδήλατο, αναλόγως της νομοθεσίας του εμπλεκομένου κράτους μέλους. τόσο για τον 
κατασκευαστή όσο και υπό το πρίσμα της εποπτείας της αγοράς, η ασυνέπεια αυτή είναι πηγή 
σύγχυσης.

Τροπολογία 92

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – μέρος I – σημείο 4 – 3η παράγραφος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα παιχνίδια που προορίζονται σαφώς για 
παιδιά ηλικίας κάτω των 36 μηνών καθώς 
και τα συστατικά στοιχεία τους και 
οποιοδήποτε από τα αποσπώμενα μέρη 
τους πρέπει να έχουν τέτοιες διαστάσεις 
ώστε να είναι αδύνατη η κατάποση και/ή η 
εισπνοή τους. Αυτό ισχύει και για άλλα 
παιχνίδια που προορίζονται να μπαίνουν 
στο στόμα, και για τα συστατικά στοιχεία 
τους και για οποιοδήποτε από τα 
αποσπώμενα μέρη τους.

Τα παιχνίδια που προορίζονται σαφώς για 
παιδιά ηλικίας κάτω των 36 μηνών καθώς 
και τα συστατικά στοιχεία τους και 
οποιοδήποτε από τα αποσπώμενα μέρη 
τους πρέπει να έχουν τέτοιες διαστάσεις 
ώστε να είναι αδύνατη η κατάποση και/ή η 
εισπνοή τους. Αυτό ισχύει και για το 
επιστόμιο άλλων παιχνιδιών που 
προορίζονται να μπαίνουν στο στόμα, και 
για τα συστατικά στοιχεία τους και για 
οποιοδήποτε από τα αποσπώμενα μέρη του 
επιστομίου τους. όποια και αν είναι η 
ηλικία των παιδιών για τα οποία 
προορίζεται το παιχνίδι.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η σημερινή διατύπωση είναι άκρως περιοριστική, δεδομένου ότι ένα παιχνίδι που προορίζεται 
να μπαίνει στο στόμα μεγαλύτερων παιδιών δεν δύναται να περιλαμβάνει κανένα συστατικό 
στοιχείο μικρών διαστάσεων..
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Τροπολογία 93

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – μέρος III – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των 
περιορισμών δυνάμει της πρώτης φράσης 
του σημείου 2, η χρήση σε παιχνίδια 
ουσιών που έχουν ταξινομηθεί ως 
καρκινογόνοι, μεταλλαξιογόνοι ή τοξικές 
για την αναπαραγωγή (CMR) σύμφωνα με 
την οδηγία 67/548/ΕΟΚ σε επιμέρους 
συγκεντρώσεις ίσες ή μεγαλύτερες από τις 
σχετικές συγκεντρώσεις που καθορίζονται 
για την ταξινόμηση των παρασκευασμάτων 
που περιέχουν τις ουσίες σύμφωνα με τις 
διατάξεις της οδηγίας 1999/45/ΕΚ πρέπει 
να απαγορεύεται, εκτός εάν οι ουσίες 
περιέχονται σε συστατικά παιχνιδιών ή 
μικροδομικώς χωριστά μέρη παιχνιδιών με 
τα οποία δεν μπορούν να έρθουν σε επαφή 
τα παιδιά. 

3. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των 
περιορισμών δυνάμει της πρώτης φράσης 
του σημείου 2, η χρήση σε παιχνίδια 
ουσιών που έχουν ταξινομηθεί ως 
καρκινογόνοι, μεταλλαξιογόνοι ή τοξικές 
για την αναπαραγωγή (CMR) σύμφωνα με 
την οδηγία 67/548/ΕΟΚ σε επιμέρους 
συγκεντρώσεις ίσες ή μεγαλύτερες από τις 
σχετικές συγκεντρώσεις που καθορίζονται 
για την ταξινόμηση των παρασκευασμάτων 
που περιέχουν τις ουσίες σύμφωνα με τις 
διατάξεις της οδηγίας 1999/45/ΕΚ πρέπει 
να απαγορεύεται, εκτός εάν οι ουσίες 
περιέχονται σε συστατικά παιχνιδιών ή 
μικροδομικώς χωριστά μέρη παιχνιδιών με 
τα οποία δεν μπορούν σε καμία 
περίπτωση να έρθουν σε επαφή τα παιδιά. 

Or. nl

Αιτιολόγηση

Επιβάλλεται μια ελαστικότερη διατύπωση.

Τροπολογία 94

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – μέρος III – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ουσίες ή παρασκευάσματα που έχουν 
ταξινομηθεί ως ουσίες CMR των 
κατηγοριών 1 και 2 σύμφωνα με την 
οδηγία 67/548/ΕΟΚ μπορούν να 
χρησιμοποιούνται σε παιχνίδια με τον όρο 
ότι πληρούνται οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

4. Ουσίες ή παρασκευάσματα που έχουν 
ταξινομηθεί ως ουσίες CMR των 
κατηγοριών 1, 2 και 3 σύμφωνα με την 
οδηγία 67/548/ΕΟΚ μπορούν να 
χρησιμοποιούνται σε παιχνίδια με τον όρο 
ότι πληρούνται οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:
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Or. nl

Αιτιολόγηση

Δεν συντρέχει λόγος να προβλεφθεί διαφορετική μεταχείριση για τις ουσίες CMR των 
κατηγοριών 1,2 και 3.

Τροπολογία 95

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – μέρος III – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ουσίες ή παρασκευάσματα που έχουν 
ταξινομηθεί ως ουσίες CMR της 
κατηγορίας 3 σύμφωνα με την οδηγία 
67/548/ΕΟΚ μπορούν να 
χρησιμοποιούνται σε παιχνίδια, εάν η 
χρήση της ουσίας έχει αξιολογηθεί από τη 
σχετική επιστημονική επιτροπή και έχει 
κριθεί ασφαλής, ιδίως ως προς την 
έκθεση, και κατόπιν απόφασης όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 45 παράγραφος 2 
και με την προϋπόθεση ότι δεν 
απαγορεύονται για χρήση σε 
καταναλωτικά είδη δυνάμει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 
(REACH).

διαγράφεται

Or. nl

Αιτιολόγηση

Δεν συντρέχει λόγος να προβλεφθεί διαφορετική μεταχείριση για τις ουσίες CMR των 
κατηγοριών1,2 και 3. Η τροπολογία αυτή συνδέεται με την τροπολογία της εισηγήτριας στο 
παράρτημα ΙΙ, μέρος ΙΙΙ, σημείο 4. 

Τροπολογία 96

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – μέρος III – σημείο 5 a (new)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Τα παιχνίδια ή τα συστατικά 
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παιχνιδιών που προορίζονται να μπαίνουν 
στο στόμα, όποια κι αν είναι η ηλικία των 
παιδιών για τα οποία προορίζονται, θα 
πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις σχετικά 
με τα όρια μετανάστευσης που προβλέπει 
για τα προϊόντα συσκευασίας των 
τροφίμων ο κανονισμός (ΕΚ) No 
1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 
2004, σχετικά με τα υλικά και 
αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν 
σε επαφή με τρόφιμα .

Or. nl

Αιτιολόγηση

Είναι λογικό, οι ισχύουσες διατάξεις σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να 
έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, να εφαρμόζονται επίσης και για τα παιχνίδια και τα συστατικά 
των παιχνιδιών που προορίζονται να μπαίνουν στο στόμα..

Τροπολογία 97

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – μέρος III – σημείο 6 a (new)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6a. Τα παιχνίδια που προορίζονται να 
έρχονται συχνά σε επαφή με το δέρμα, 
ειδικότερα οι δακτυλομπογιές και οι 
πλαστελίνες, οφείλουν να πληρούν τις 
διατάξεις σχετικά με τη σύνθεση και την 
επισήμανση που ορίζει η οδηγία 
76/768/ΕΟΚ.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Δεν συντρέχει λόγος να προβλεφθούν στην οδηγία για τα παιχνίδια, διατάξεις λιγότερο αυστηρές 
από εκείνες που ορίζει η οδηγία σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα, προκειμένου για παιχνίδια 
που έρχονται συχνά σε επαφή με το δέρμα.
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Τροπολογία 98

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – μέρος III – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα παιχνίδια δεν πρέπει να 
περιλαμβάνουν τις 
ακόλουθες αλλεργιογόνους 
αρωματικές ουσίες: 

(1) Ρίζα Alant (Inula 
helenium)

(2) Αλυλισοθειοκυανικό άλας

(3) Κυανιούχο βενζύλιο

(4) 4 τριτ.-βουτυλοφαινόλη

(5) Έλαιο χηνοπόδιου

(6) Κυκλαμινική αλκοόλη

(7) Διαιθυλικός μηλεϊνεστέρας

(8) Διυδροκουμαρίνη

(9) 2,4-διυδροξυ-3-
μεθυλοβενζαλδεΰδη

(10) 3,7-διμεθυλο-2-οκτεν-1-
όλη (6,7-διυδρογερανιόλη)

(11) 4,6-διμεθυλο-8-τριτ.-
βουτυλοκουμαρίνη

(12) Κιτρακονικός 
διμεθυλεστέρας

(13) 7,11-διμεθυλο-4,6,10-
δωδεκατριεν-3-όνη

(14) 6,10-διμεθυλο-3,5,9-
ενδεκατριεν-2-όνη

7. Τα παιχνίδια δεν πρέπει να 
περιλαμβάνουν τις ακόλουθες 
αλλεργιογόνους αρωματικές 
ουσίες: 

(1) Ρίζα Alant (Inula helenium)

(2) Αλυλισοθειοκυανικό άλας

(3) Κυανιούχο βενζύλιο

(4) 4 τριτ.-βουτυλοφαινόλη

(5) Έλαιο χηνοπόδιου

(6) Κυκλαμινική αλκοόλη

(7) Διαιθυλικός μηλεϊνεστέρας

(8) Διυδροκουμαρίνη

(9) 2,4-διυδροξυ-3-
μεθυλοβενζαλδεΰδη

(10) 3,7-διμεθυλο-2-οκτεν-1-όλη 
(6,7-διυδρογερανιόλη)

(11) 4,6-διμεθυλο-8-τριτ.-
βουτυλοκουμαρίνη

(12) Κιτρακονικός 
διμεθυλεστέρας

(13) 7,11-διμεθυλο-4,6,10-
δωδεκατριεν-3-όνη

(14) 6,10-διμεθυλο-3,5,9-
ενδεκατριεν-2-όνη
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(15) Διφαινυλαμίνη

(16) Ακρυλικός αιθυλεστέρας

(17) Φύλλα συκής, νωπά και 
παρασκευάσματα

(18) Trans-2-επτενάλη

(19) Trans-2-
εξεναλοδιαιθυλοακετάλη

(20) Trans-2-
εξεναλοδιμεθυλοακετάλη

(21) Υδροαβιετική αλκοόλη

(22) 4-αιθοξυ-φαινόλη

(23) 6-ισοπροπυλο-2-
δεκαϋδροναφθαλενόλη

(24) 7-μεθοξυκουμαρίνη

(25) 4-μεθοξυφαινόλη

(26) 4-(π-μεθοξυφαινυλ)-3-
βουτεν-2-όνη

(27) 1-(π-μεθοξυφαινυλ)-1-
πεντεν-3-όνη

(28) Trans-2-βουτενοΐκό 
μεθύλιο

(29) 6- μεθυλοκουμαρίνη

(30) 7-μεθυλοκουμαρίνη

(31) 5-μεθυλο-2,3-εξανοδιόνη

(32) Έλαιο ρίζας costus 
(Saussurea lappa Clarke)

(33) 7-αιθοξυ-4-
μεθυλοκουμαρίνη

(34) Εξαϋδροκουμαρίνη

(35) Μυρόξυλο το περουβιανό 

(15) Διφαινυλαμίνη

(16) Ακρυλικός αιθυλεστέρας

(17) Φύλλα συκής, νωπά και 
παρασκευάσματα

(18) Trans-2-επτενάλη

(19) Trans-2-
εξεναλοδιαιθυλοακετάλη

(20) Trans-2-
εξεναλοδιμεθυλοακετάλη

(21) Υδροαβιετική αλκοόλη

(22) 4-αιθοξυ-φαινόλη

(23) 6-ισοπροπυλο-2-
δεκαϋδροναφθαλενόλη

(24) 7-μεθοξυκουμαρίνη

(25) 4-μεθοξυφαινόλη

(26) 4-(π-μεθοξυφαινυλ)-3-
βουτεν-2-όνη

(27) 1-(π-μεθοξυφαινυλ)-1-
πεντεν-3-όνη

(28) Trans-2-βουτενοΐκό μεθύλιο

(29) 6- μεθυλοκουμαρίνη

(30) 7-μεθυλοκουμαρίνη

(31) 5-μεθυλο-2,3-εξανοδιόνη

(32) Έλαιο ρίζας costus 
(Saussurea lappa Clarke)

(33) 7-αιθοξυ-4-
μεθυλοκουμαρίνη

(34) Εξαϋδροκουμαρίνη

(35) Μυρόξυλο το περουβιανό 
(Myroxylonpereirae 
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(Myroxylonpereirae 
Klotzsch)

(36) 2-πεντυλιδενο-
κυκλοεξανόνη

(37) 3,6,10-τριμεθυλο-3,5,9-
ενδεκατριεν-2-όνη

(38) Έλαιο λιππίας (Lippia 
citriodora Kunth)

Klotzsch)

(36) 2-πεντυλιδενο-
κυκλοεξανόνη

(37) 3,6,10-τριμεθυλο-3,5,9-
ενδεκατριεν-2-όνη

(38) Έλαιο λιππίας (Lippia 
citriodora Kunth).

Ωστόσο, η παρουσία ιχνών αυτών των 
ουσιών επιτρέπεται με τον όρο ότι η εν 
λόγω παρουσία είναι τεχνικώς 
αναπόφευκτη στο πλαίσιο της ορθής 
κατασκευαστικής πρακτικής.
Επιπροσθέτως, οι ακόλουθες 
αλλεργιογόνοι αρωματικές ουσίες 
αναφέρονται εάν προστίθενται αυτούσιες 
σε παιχνίδια, σε συγκεντρώσεις που 
υπερβαίνουν το 0,01% κατά βάρος:

(1) Αμυλοκινναμάλη

(2) Κινναμυλική αλκοόλη

(3) Ανισυλική αλκοόλη

(4) Βενζυλική αλκοόλη

(5) Βενζοϊκό βενζύλιο

(6) Κινναμωμικό βενζύλιο

(7) Σαλικυλικό βενζύλιο

(8) Κινναμάλη

(9) Κινναμυλαλκοόλη

(10) Κιτράλη

(11) Κιτρονελλόλη

(12) Κουμαρίνη

(13) Ευγενόλη

(39) (39)  Αμυλοκινναμάλη

(40) (40)  Κινναμυλική αλκοόλη

(41) (41)  Ανισυλική αλκοόλη

(42) (42)  Βενζυλική αλκοόλη

(43) (43)  Βενζοϊκό βενζύλιο

(44) (44)  Κινναμωμικό βενζύλιο

(45) (45)  Σαλικυλικό βενζύλιο

(46) (46)  Κινναμάλη

(47) (47)  Κινναμυλαλκοόλη

(48) (48)  Κιτράλη

(49) (49)  Κιτρονελλόλη

(50) (50)..Κουμαρίνη

(51) (51)  Ευγενόλη
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(14) Φαρνεσόλη

(15) Γερανιόλη

(16) Εξυλοκινναμαλδεΰδη

(17) Υδροξυ-κιτρονελλάλη

(18) 4-(4-υδροξυ-4-
μεθυλοπεντυλο)-3-
κυκλοεξενο-1-
καρβοξαλδεΰδη

(19) Ισοευγενόλη

(20) Αλδεΰδη του κρίνου 
(αναφέρεται στην οδηγία 
για τα καλλυντικά 
προϊόντα στο σημείο 83 
ως: 2-(4-τριτ.-
βουτυλοβενζυλο) 
προπιοναλδεΰδη

(21) δ-λεμονένιο

(22) Λιναλοόλη

(23) Μεθυλεπτινεστέρας

(24) 3-μεθυλο-4-(2,6,6-
τριμεθυλο-2-κυκλοεξεν-1-
υλο)-3-βουτεν-2-όνη

(25) Εκχύλισμα Evernia 
prunastri

(26) Εκχύλισμα Evernia 
furfuracea

(52) (52)..Φαρνεσόλη

(53) (53)  Γερανιόλη

(54) (54)  Εξυλοκινναμαλδεΰδη

(55) (55)  Υδροξυ-κιτρονελλάλη

(56) (56)4-(4-υδροξυ-4-
μεθυλοπεντυλο)-3-κυκλοεξενο-1-
καρβοξαλδεΰδη

(57) (57)  Ισοευγενόλη

(58) (58)Αλδεΰδη του κρίνου 
(αναφέρεται στην οδηγία για τα 
καλλυντικά προϊόντα στο σημείο 
83 ως: 2-(4-τριτ.-
βουτυλοβενζυλο) προπιοναλδεΰδη

(59) (59)  δ-λεμονένιο

(60) (60)  Λιναλοόλη

(61) (61)  Μεθυλεπτινεστέρας

(62) (62)3-μεθυλο-4-(2,6,6-
τριμεθυλο-2-κυκλοεξεν-1-υλο)-3-
βουτεν-2-όνη

(63) (63) Εκχύλισμα Evernia 
prunastri

(64) (64)Εκχύλισμα Evernia 
furfuracea

Ωστόσο, η παρουσία ιχνών αυτών 
των ουσιών επιτρέπεται με τον όρο 
ότι η εν λόγω παρουσία είναι 
τεχνικώς αναπόφευκτη στο 
πλαίσιο της ορθής 
κατασκευαστικής πρακτικής.

Or. nl
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Αιτιολόγηση

Είναι ανεύθυνο να χρησιμοποιούνται στα παιχνίδια αρωματικές ουσίες που ενδέχεται να 
προκαλέσουν αλλεργίες στα παιδιά .

Τροπολογία 99

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – μέρος V – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα παιχνίδια πρέπει να είναι 
σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για να 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις υγιεινής 
και καθαριότητας ώστε να αποφεύγονται οι 
κίνδυνοι λοιμώξεων, ασθενειών και 
μολύνσεων.

1. Τα παιχνίδια πρέπει να είναι 
σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για να 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις υγιεινής 
και καθαριότητας ώστε να αποφεύγονται οι 
κίνδυνοι λοιμώξεων, ασθενειών και 
μολύνσεων. Τα παιχνίδια θα πρέπει να 
μπορούν να πλυθούν, να καθαρισθούν και 
να απολυμανθούν.

Or. nl

Τροπολογία 100

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – μέρος V – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα πάνινα παιχνίδια για παιδιά ηλικίας 
κάτω των 36 μηνών πρέπει να μπορούν να 
πλένονται και να πληρούν τις απαιτήσεις 
ασφάλειας και μετά το πλύσιμο.

2. Τα πάνινα παιχνίδια για παιδιά ηλικίας 
κάτω των 36 μηνών πρέπει να μπορούν να 
πλένονται και να πληρούν τις απαιτήσεις 
ασφάλειας και μετά το πλύσιμο. Εάν τα 
παιχνίδια αυτά περιέχουν μηχανικά 
συστατικά που κινδυνεύουν να υποστούν 
ζημιά σε περίπτωση εμποτισμού με νερό, 
το ύφασμα θα πρέπει να μπορεί να 
καθαρισθεί επιφανειακά..

Or. nl
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή υπακούει σε λόγους καλής υγιεινής.

Τροπολογία 101

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V – μέρος B – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Παιχνίδια σε τρόφιμα

Τα παιχνίδια που περιέχονται σε τρόφιμα ή 
που είναι αναμειγμένα με τρόφιμα πρέπει 
να φέρουν την ακόλουθη ένδειξη:

«Συνιστάται η επίβλεψη από 
ενήλικο».

7. Παιχνίδια σε τρόφιμα

Τα παιχνίδια που περιέχονται σε τρόφιμα ή 
που είναι αναμειγμένα με τρόφιμα πρέπει 
να φέρουν την ακόλουθη ένδειξη:

“Να αποσύρεται το παιχνίδι προτού δοθεί 
η τροφή σε παιδί”.

Or. nl

ΑιτιολόγησηΗ διατύπωση αυτή προσφέρει καλύτερες εγγυήσεις για την ασφάλεια του παιδιού..
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Πλαίσιο και νέα στοιχεία της πρότασης

Η πρόταση της Επιτροπής αποσκοπεί στην αντικατάσταση της οδηγίας 88/378/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 3ης Μαΐου 1988 σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών.

Η οδηγία 88/378/ΕΟΚ ήταν η πρώτη οδηγία ΕΚ που εφάρμοζε τη μέθοδο της "νέας 
προσέγγισης", σύμφωνα με την οποία οι βασικές απαιτήσεις ασφάλειας θεσπίζονται στη 
νομοθεσία, ενώ οι τεχνικές προδιαγραφές προβλέπονται σε εναρμονισμένα πρότυπα. Η νέα 
πρόταση οδηγίας βασίζεται στις ίδιες αρχές.

Παρά το γεγονός ότι η οδηγία του 1988 ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες και εξασφάλισε ένα 
υψηλό επίπεδο ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά από την πάροδο εικοσαετίας 
επιβάλλεται ο εκσυγχρονισμός της. Πέραν τούτου, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι νέοι 
κίνδυνοι που ενέχει η ανάπτυξη και η διάθεση στην αγορά νέων τύπων παιχνιδιών, τα οποία 
κατασκευάζονται πολλές φορές με νέα υλικά.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η αναθεώρηση επιδιώκει τους εξής στόχους:

α) ενίσχυση των απαιτήσεων ασφάλειας για τα παιχνίδια, ιδίως όσον αφορά τη 
χρήση χημικών ουσιών στα παιχνίδια και τις ηλεκτρικές ιδιότητες. Το ίδιο 
ισχύει επίσης και για τις φυσικές και τις μηχανικές ιδιότητες (κίνδυνοι πνιγμού και 

ασφυξίας)·

β) διευκρίνιση του πεδίου εφαρμογής και οι έννοιες της οδηγίας·

γ) αποτελεσματικότερη και συνεκτικότερη εφαρμογή της οδηγίας, πράγμα , που 
συνεπάγεται ενισχυμένη εποπτεία της αγοράς από τα κράτη μέλη, σαφέστερες 
διατάξεις όσον αφορά τον τεχνικό φάκελο που οφείλουν να καταρτίζουν οι 
κατασκευαστές , προσαρμογή των διατάξεων σχετικά με την επικόλληση της 
σήμανσης CE, το τροποποιημένο νομοθετικό πλαίσιο και τη θέσπιση νέας 
υποχρέωσης για τους κατασκευαστές οι οποίοι καλούνται, στο πλαίσιο του 
τεχνικού φακέλου,  να προβούν σε εκτίμηση των κινδύνων που ενδέχεται να 
παρουσιάσει ένα παιχνίδι·

δ) εξασφάλιση συνέπειας με τα γενικά μέτρα που έχουν εξαγγελθεί στο γενικό 
νομοθετικό πλαίσιο για την εμπορία των προϊόντων.

Η προτεινόμενη οδηγία αφορά μόνο τη (φυσική) ασφάλεια των παιχνιδιών και δεν περιέχει 
καμία διάταξη σχετικά με την παιδαγωγική τους αξία ή τις ηθικές πτυχές.

2. Ευθυγράμμιση της πρότασης με τους νέους κανόνες που εγκρίθηκαν στο 
πλαίσιο της δέσμης μέτρων για τα προϊόντα

το νομοθετικό πλαίσιο της εμπορίας των προϊόντων πρόκειται να τροποποιηθεί μέσω
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- ενός νέου κανονισμού σχετικά με την εμπορία των προϊόντων, ο οποίος θα
περιέχει διατάξεις σχετικά με τη διαπίστευση και την εποπτεία της αγοράς,

- μιας νέας απόφασης σχετικά με την εμπορία των προϊόντων, η οποία θα καθορίζει 
τα πρότυπα προϊόντα στα οποία θα αναφέρονται οι μελλοντικές οδηγίες στο πλαίσιο της 
νέας προσέγγισης.

Η νέα οδηγία θα πρέπει να ευθυγραμμισθεί με το νέο αυτό νομοθετικό πλαίσιο. Η πρόταση 
της Επιτροπής είναι σύμμορφη με τον κανονισμό και την απόφαση που είχε προτείνει αρχικά 
η Επιτροπή, αλλά εξακολουθεί να μη λαμβάνει υπόψη το κείμενο που ενέκρινε το
Κοινοβούλιο στις 21 Φεβρουαρίου 2008 και που ενδέχεται να εγκριθεί από το Συμβούλιο. Η 
Επιτροπή δήλωσε ότι δεν προτίθετο να υποβάλει τροποποιημένη πρόταση όσον αφορά στην 
οδηγία για τα παιχνίδια, προκειμένου να εγγυηθεί τη συμμόρφωση με τη νέα δέσμη μέτρων 
για τα προϊόντα.

Προκειμένου να επιτραπεί η ολοκλήρωση της πρότασης, η εισηγήτρια προτείνει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υιοθετήσει τις τεχνικές προσαρμογές που επήλθαν στο κείμενο 
της οδηγίας χάριν συμμόρφωσης με το προσφάτως εγκριθέν από το Κοινοβούλιο πλαίσιο 
(δέσμη μέτρων για τα προϊόντα). Οι προσαρμογές αυτές αφορούν τις ακόλουθες πτυχές:

- τους ορισμούς,
- τις γενικές υποχρεώσεις των φορέων της αγοράς,
- το τεκμήριο συμμόρφωσης,
- την επίσημη ένσταση κατά εναρμονισμένων προτύπων,
- τους κανόνες και όρους για την τοποθέτηση της σήμανσης CE,
- τις απαιτήσεις σχετικές με τις κοινοποιούσες αρχές,
- τις διαδικασίες κοινοποίησης,
- τις διαδικασίες για προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο.

Οι τροπολογίες αριθ. 1 έως 79 αφορούν στις τεχνικές προσαρμογές στο νέο νομοθετικό 
πλαίσιο και αντιστοιχούν στις επιλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το γενικό 
πλαίσιο.

3. Αξιολόγηση

 Γενικές παρατηρήσεις

Η εισηγήτρια κρίνει ότι τα παιδιά, ως οι πλέον ευάλωτοι καταναλωτές, θα πρέπει να χαίρουν 
της μέγιστης προστασίας και ότι οι γονείς τους και όσοι ασχολούνται μαζί τους χρειάζεται να 
έχουν τη βεβαιότητα ότι ένα παιχνίδι που διατίθεται στην ευρωπαϊκή αγορά ανταποκρίνεται 
σε αυστηρές προδιαγραφές στον τομέα της ασφάλειας.

Προς τούτο, προσυπογράφει τους στόχους που προτείνει η Επιτορπή: εκσυγχρονισμός, 
διασάφηση και ενίσχυση των απαιτήσεων ασφάλειας και των διατάξεων εφαρμογής της 
οδηγίας.

Σε γενικές γραμμές, συμφωνεί με τις προσθήκες και τις τροποποιήσεις που προτείνει να 
επιφέρει η Επιτροπή στις διατάξεις της οδηγίας 88/378/ΕΟΚ.
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Οι προτεινόμενες από την εισηγήτρια τροπολογίες:

 Χημικές ιδιότητες

Η εισηγήτρια εγκρίνει ανεπιφύλακτα τη θέσπιση ειδικών απαιτήσεων σχετικά με τη 
χρησιμοποίηση καρκινογόνων, μεταλλαξιογόνων ή τοξικών για την αναπαραγωγή (CMR) 
ουσιών, αλλά προτείνει να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο οι απαιτήσεις αυτές. Κατά την 
άποψή της, δεν συντρέχει λόγος να γίνει διάκριση μεταξύ των ουσιών των κατηγοριών 1 και2 
και εκείνων της κατηγορίας 31, όσον αφορά την έγκριση εξαιρέσεων.

Η εισηγήτρια προτείνει να θεσπισθούν οι ίδιοι όροι έγκρισης των εν λόγω ουσιών για τις 
τρεις κατηγορίες, λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι η επιστημονική επιτροπή έχει αξιολογήσει τη 
χρήση της ουσίας στα παιχνίδια, την έχει κρίνει αποδεκτή και ότι δεν διατίθεται καμία ουσία 
υποκατάστασης.

Παράλληλα, η εισηγήτρια προτείνει να απαγορευθεί πλήρως η χρήση αλλεργειογόνων 
αρωματικών ουσιών στα παιχνίδια.

 Μηχανικές ιδιότητες

Παρά το γεγονός ότι κρίνει ανησυχητικούς τους κινδύνους που ενέχει η χρήση μικρών 
ισχυρών μαγνητών στα παιχνίδια, η εισηγήτρια κρίνει ότι δεν συντρέχει λόγος θέσπισης 
ειδικής διάταξης για τους μαγνήτες στην οδηγία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης  προετοιμάζει ειδικό πρότυπο για τα μαγνητικά 
παιχνίδια, ενώ η Επιτροπή έλαβε μεταβατικά μέτρα (υποχρεωτική προειδοποίηση όσον 
αφορά τον κίνδυνο που συνεπάγεται κατάποση άνω του ενός μαγνήτη).

 Χειροποίητα παιχνίδια και παιχνίδια μη μαζικής κατασκευής

Η εισηγήτρια αντιλαμβάνεται ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που κατασκευάζουν 
παιχνίδια με χειροτεχνικό ή ανάλογο τρόπο δύσκολα θα μπορέσουν να ικανοποιήσουν τα 
αυστηρότερα πρότυπα της οδηγίας. Ως εκ τούτου, προσπαθεί να αναζητήσει κάποια λύση, 
χωρίς όμως να έχει βρει τον κατάλληλο νομικό τύπο. Κρίνει ευπρόσδεκτες τις προτάσεις των 
συναδέλφων.

 Παιχνίδια που έχουν σχεδιασθεί ειδικά ή προορίζονται για παιδιά μιας 
συγκεκριμένης κατηγορίας ηλικίας

Συμβαίνει δυστυχώς πολύ συχνά, παιχνίδια τα οποία προορίζονται καταφανώς για τα βρέφη ή 
πολύ νεαρά παιδιά, να φέρουν την προειδοποιητική ένδειξη "δεν προορίζεται για παιδιά κάτω 
των 36 μηνών". Με τον τρόπο αυτό, ο κατασκευαστής προσπαθεί να παρακάμψει τα αυστηρά 
πρότυπα ασφάλειας και ενδεχομένως να αποφύγει τις ευθύνες του. Η συμπεριφορά αυτή είναι 

                                               
1 Κατηγορία 1: ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως καρκινογόνες· κατηγορία ΙΙ: ουσίες που πρέπει να θεωρούνται 
ως καρκινογόνες για τον άνθρωπο· κατηγορία ΙΙΙ: ουσίες οι οποίες, λόγω των δυνάμει καρκινογόνων ιδιοτήτων 
τους, δύνανται να θεωρηθούν ως ανησυχητικές για τον άνθρωπο, αλλά οι επιπτώσεις των οποίων δεν έχουν 
προσδιορισθεί επαρκώς ελλείψει πληροφόρησης. 
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ανεύθυνη και θα πρέπει να απαγορευθεί. επιπλέον, η ένδειξη αυτή αποτελεί πηγή σύγχυσης 
για τους αγοραστές να δεν συνεισφέρει στην εμπιστοσύνη που θα πρέπει να αισθάνεται ο 
καταναλωτής όσον αφορά την ασφάλεια ενός παιχνιδιού.

Κατά συνέπεια, θα πρέπει να διασαφηθούν οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 10 της οδηγίας.

 Παιχνίδια που έρχονται σε επαφή με το στόμα και το δέρμα

Τα παιχνίδια που προορίζονται να μπαίνουν στο στόμα (λόγου χάριν μουσικά όργανα κτλ.), 
τούτο δε όποια και αν είναι η ηλικία του παιδιού, θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε αυστηρά 
όρια μετανάστευσης, όπως προβλέπει η οδηγία 1935/2004/ΕΚ.

Τα Παιχνίδια που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με το δέρμα των παιδιών, όποια κι αν 
είναι η ηλικία τους, θα πρέπει να τηρούν τις προδιαγραφές της οδηγίας σχετικά με τα 
καλλυντικά προϊόντα, όσον αφορά την επισήμανση και τη σύνθεση.

 Κέντρα υποβολής καταγγελιών σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών

Σε ορισμένα κράτη μέλη ή σε ορισμένες περιοχές, έχουν δημιουργηθεί κέντρα υποβολής 
καταγγελιών σχετικά με τα ελάχιστα ασφαλή παιχνίδια. Οι επαγγελματίες που ασχολούνται 
με παιδιά, καθώς και οι καταναλωτές/γονείς έχουν τη δυνατότητα να απευθύνονται στο 
κέντρο αυτό προκειμένου να καταγγείλουν τα παιχνίδια που παρουσιάζουν επικίνδυνες 
ιδιότητες, καθώς  και ατυχήματα που προκαλούνται από παιχνίδια.

Αν και δεν συνιστά τη δημιουργία παρομοίων κέντρων σε όλα τα κράτη μέλη, η εισηγήτρια 
κρίνει ότι θα ήταν σκόπιμο να διερευνηθεί εάν οι καταναλωτές γνωρίζουν ότι, όταν 
βρίσκονται μπροστά σε ένα μη ασφαλές παιχνίδι, έχουν τη δυνατότητα να το καταγγείλουν σε 
μια αρχή που θα χρησιμοποιήσει δεόντως την πληροφορία.

 Γλωσσικές πτυχές

Είναι ουσιαστικής σημασίας, οι προειδοποιητικές ενδείξεις που ορίζει η οδηγία, καθώς και οι 
οδηγίες χρήσης να διατίθενται σε μια κατανοητή για τον καταναλωτή γλώσσα. σύμφωνα με 
την αρχή της επικουρικότητας, ανήκει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών να καθορίσουν 
ποια/ποιες είναι αυτή/-ές η/οι γλώσσα/-ες.
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