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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ο «Γαλάζιος Οδηγός» για τους παράγοντες της αλυσίδας εφοδιασμού προϊόντων
Σύμφωνα με το Γαλάζιο
Οδηγό, οι οικονομικοί φορείς που αποτελούν τους
παράγοντες της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι οι
κατασκευαστές, οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι,
οι εισαγωγείς και οι διανομείς.
Ο κατασκευαστής είναι
κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει
ένα προϊόν ή που αναθέτει
σε άλλους τον σχεδιασμό
ή την κατασκευή προϊόντος, και διαθέτει το προϊόν αυτό στην αγορά υπό
την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του και είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης
του προϊόντος και υπόκειται σε διάφορες υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων
ιχνηλασιμότητας.
Κατά τη διάθεση προϊό-

ντος στην ενωσιακή αγορά, ο κατασκευαστής έχει
τις ίδιες υποχρεώσεις, ανεξάρτητα από το εάν είναι
εγκαταστημένος εντός ή
εκτός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. και υποχρεούται
να συνεργάζεται με τις
αρμόδιες εθνικές αρχές
εποπτείας της αγοράς σε
περίπτωση που το προϊόν
παρουσιάζει κίνδυνο ή δεν
συμμορφώνεται με τη νομοθεσία.
Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ορίζεται από
τον κατασκευαστή, ενεργεί εξ ονόματός του και
εκτελεί συγκεκριμένα καθήκοντα. Τα καθήκοντα
που μπορούν να ανατίθενται στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σύμφωνα
με την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης είναι διοικητικής φύσεως. Ως εκ
τούτου, ο κατασκευαστής

δεν μπορεί να αναθέτει
στον εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο τη λήψη των
μέτρων που απαιτούνται
για να εξασφαλίζεται η
συμμόρφωση των προϊόντων κατά τη διαδικασία
παραγωγής, ούτε την κατάρτιση του τεχνικού φακέλου, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά. Επίσης, ο εξουσιοδοτημένος
αντιπρόσωπος δεν μπορεί
να τροποποιεί το προϊόν
με δική του πρωτοβουλία
προκειμένου να επιφέρει
συμμόρφωση με την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία
εναρμόνισης.
Ως εισαγωγέας ορίζεται
κάθε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο εγκατεστημένο
σε χώρα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που διαθέτει
προϊόν/ντα τρίτης χώρας
στην ενωσιακή αγορά. Οι
υποχρεώσεις του εισαγω-

Ο διευθύνων σύμβουλος και οι εργαζόμενοι της
ΛΑΜΠΟΡ σας εύχονται καλές διακοπές!

γέα βασίζονται σε μεγάλο
βαθμό στις αρμοδιότητες
του κατασκευαστή που
είναι εγκατεστημένος στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο διανομέας είναι κάθε
φυσικό ή νομικό πρόσωπο
στην αλυσίδα εφοδιασμού,
πλην του κατασκευαστή ή
του εισαγωγέα, που καθιστά ένα προϊόν διαθέσιμο
στην αγορά.
Σε αντίθεση με τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους οι έμποροι λιανικής ή
χονδρικής πώλησης και
άλλοι διανομείς που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα εφοδιασμού δεν υποχρεούνται να διατηρούν
προτιμησιακή σχέση με τον
κατασκευαστή. Ο διανομέας αγοράζει προϊόντα για
περαιτέρω διανομή είτε
από τον κατασκευαστή
είτε από τον εισαγωγέα
είτε από άλλο διανομέα.

