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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/515 σχετικά με την 
αμοιβαία αναγνώριση των εμπορευμάτων που 
κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους 
μέλους1 (στο εξής: κανονισμός) άρχισε να 
εφαρμόζεται στις 19 Απριλίου 2020 και 
αντικατέστησε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 764/20082. 
Στόχος του κανονισμού είναι να ενισχύσει τη 
λειτουργία της ενιαίας αγοράς βελτιώνοντας την 
εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης και 
αίροντας αδικαιολόγητα εμπόδια στις εμπορικές 
συναλλαγές (άρθρο 1 παράγραφος 1 του 
κανονισμού). 

Σκοπός του παρόντος εγγράφου καθοδήγησης είναι 
να βοηθήσει τις επιχειρήσεις και τις εθνικές αρμόδιες 
αρχές να εφαρμόσουν τον κανονισμό3. Ωστόσο, 
μόνο το κείμενο του ίδιου του κανονισμού έχει 
νομική ισχύ. Η ερμηνεία του ενωσιακού δικαίου 
ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: 
Δικαστήριο). 

Η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης απορρέει από τη 
νομολογία του Δικαστηρίου για τα άρθρα 34 και 36 
της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΣΛΕΕ). Ο κανονισμός θεσπίζει κανόνες και 
διαδικασίες για την εφαρμογή της αρχής της 
αμοιβαίας αναγνώρισης σε επιμέρους περιπτώσεις 
(άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού). 

Τα άρθρα 34 και 36 της ΣΛΕΕ εφαρμόζονται όταν 
δεν υπάρχουν ενωσιακοί κανόνες εναρμόνισης που 
να καλύπτουν τα εμπορεύματα ή ορισμένες πτυχές 
των εμπορευμάτων.  

Σύμφωνα με το άρθρο 34 της ΣΛΕΕ, «οι ποσοτικοί 
περιορισμοί επί των εισαγωγών, καθώς και όλα τα 

                                                 
1 Κανονισμός (ΕΕ) 2019/515 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2019, σχετικά με την αμοιβαία 
αναγνώριση των εμπορευμάτων που κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά 
άλλου κράτους μέλους και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 764/2008 (ΕΕ L 91 της 29.3.2019, σ. 1).  

2  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 764/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τη θέσπιση διαδικασιών σχετικά με 
την εφαρμογή ορισμένων εθνικών τεχνικών κανόνων στα προϊόντα που 
κυκλοφορούν νομίμως στην αγορά άλλου κράτους μέλους και για την 
κατάργηση της απόφασης αριθ. 3052/95/ΕΚ (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, 
σ. 21).  

3  Βλ. την ανακοίνωση της Επιτροπής, COM(2017) 787 final της 19ης 
Δεκεμβρίου 2017, Η δέσμη μέτρων για τα προϊόντα: Ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης στην ενιαία αγορά, και την αιτιολογική σκέψη 5 του 
κανονισμού. 

μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος, απαγορεύονται 
μεταξύ των κρατών μελών».  

Το άρθρο 36 της ΣΛΕΕ ορίζει τα εξής:  

Οι διατάξεις των άρθρων 34 και 35 δεν αντιτίθενται 
στις απαγορεύσεις ή στους περιορισμούς εισαγωγών, 
εξαγωγών ή διαμετακομίσεων που δικαιολογούνται 
από λόγους δημοσίας ηθικής, δημοσίας τάξεως, 
δημοσίας ασφαλείας, προστασίας της υγείας και της 
ζωής των ανθρώπων και των ζώων ή προφυλάξεως 
των φυτών, προστασίας των εθνικών θησαυρών που 
έχουν καλλιτεχνική, ιστορική ή αρχαιολογική αξία, ή 
προστασίας της βιομηχανικής και εμπορικής 
ιδιοκτησίας. Οι απαγορεύσεις ή οι περιορισμοί αυτοί 
δεν δύνανται πάντως να αποτελούν ούτε μέσο 
αυθαιρέτων διακρίσεων ούτε συγκεκαλυμμένο 
περιορισμό στο εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών.  

Η λήψη περιοριστικών μέτρων μπορεί να 
δικαιολογηθεί και από άλλους στόχους που έχουν 
προσδιοριστεί στη νομολογία του Δικαστηρίου (τις 
λεγόμενες επιτακτικές ανάγκες). 

Βάσει των άρθρων 34 και 36, το Δικαστήριο 
ανέπτυξε την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης:  

 τα κράτη μέλη δεν μπορούν να απαγορεύσουν 
την πώληση, στην επικράτειά τους, 
εμπορευμάτων που κυκλοφορούν νόμιμα στην 
αγορά άλλου κράτους μέλους·  

 τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν ή να 
αρνούνται την κυκλοφορία εμπορευμάτων που 
κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου 
κράτους μέλους, όταν ο εν λόγω περιορισμός ή 
άρνηση δικαιολογείται από τους λόγους που 
απαριθμούνται στο άρθρο 36 της ΣΛΕΕ ή βάσει 
άλλου λόγου δημόσιου συμφέροντος, που 
αναγνωρίζεται από τη νομολογία του 
Δικαστηρίου. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0515&qid=1608307900818
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0515&qid=1608307900818
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0515&qid=1608307900818
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0515&qid=1608307900818
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ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡΟ 2 

ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ) 

Ο κανονισμός εφαρμόζεται: 1) σε παντοειδή 
εμπορεύματα τα οποία κυκλοφορούν νόμιμα στην 
αγορά άλλου κράτους μέλους· και 2) στις διοικητικές 
αποφάσεις που έχουν ληφθεί ή πρόκειται να 
ληφθούν από την αρμόδια αρχή κράτους μέλους 
προορισμού σε σχέση με τα εν λόγω εμπορεύματα. 
Για να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
κανονισμού, οι διοικητικές αποφάσεις πρέπει να 
βασίζονται σε εθνικό τεχνικό κανόνα που έχει 
εφαρμογή στο κράτος μέλος προορισμού και πρέπει 
να έχουν ως άμεση ή έμμεση συνέπεια τον 
περιορισμό ή την άρνηση της πρόσβασης στην 
αγορά του κράτους μέλους προορισμού (άρθρο 2 
παράγραφος 1 του κανονισμού). 

Δεν είναι πάντοτε απλό το να καθοριστεί αν ισχύει η 
αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης σε σχέση με 
εμπορεύματα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα 
άρθρα 34 και 36 της ΣΛΕΕ —και, ως εκ τούτου, η 
αμοιβαία αναγνώριση— εφαρμόζονται σε ευρύτατο 
φάσμα εμπορευμάτων ή πτυχών εμπορευμάτων που 
δεν καλύπτονται εξαντλητικά από την ενωσιακή 
νομοθεσία εναρμόνισης. 

1 Εμπορεύματα που κυκλοφορούν νόμιμα 

στην αγορά άλλου κράτους μέλους 

 Εμπορεύματα 

Ο κανονισμός εφαρμόζεται σε παντοειδή 
εμπορεύματα, συμπεριλαμβανομένων των 
γεωργικών προϊόντων. Ο όρος «γεωργικά προϊόντα» 
περιλαμβάνει και τα αλιευτικά προϊόντα, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 38 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ 
(άρθρο 2 παράγραφος 1 και αιτιολογική σκέψη 12 
του κανονισμού). 

Ο κανονισμός αφορά εμπορεύματα με την 
επιφύλαξη του άρθρου 34 της ΣΛΕΕ (άρθρο 1 
παράγραφος 2 του κανονισμού). Σύμφωνα με τη 
νομολογία του Δικαστηρίου, «στο πεδίο της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων 
εμπίπτουν μόνον τα προϊόντα που είναι αποτιμητά σε 

χρήμα και που, ως τέτοια, μπορούν να γίνουν το 
αντικείμενο εμπορικών συναλλαγών»4. 

    Εμπορεύματα που κυκλοφορούν νόμιμα 

στην αγορά άλλου κράτους μέλους 

Ο κανονισμός αφορά εμπορεύματα τα οποία 
κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους 
μέλους (άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού).  

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του 
κανονισμού, «εμπορεύματα που κυκλοφορούν 
νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους» είναι 
εμπορεύματα που «τηρούν τους κανόνες που 
ισχύουν στο εν λόγω κράτος μέλος ή δεν υπόκεινται 
εκεί σε κανένα σχετικό κανόνα και καθίστανται 
διαθέσιμα σε τελικούς χρήστες στο εν λόγω κράτος 
μέλος» (άρθρο 3 σημείο 1 του κανονισμού). Ο 
βασικός αυτός ορισμός περιλαμβάνει δύο κριτήρια, 
τα οποία παρατίθενται στις δύο περιπτώσεις 
κατωτέρω.  

 Το πρώτο κριτήριο είναι ότι τα εμπορεύματα ή 
τα εμπορεύματα αυτού του είδους πρέπει να 
τηρούν τους σχετικούς κανόνες που ισχύουν στο 
κράτος μέλος καταγωγής ή να μην υπόκεινται σε 
κανέναν τέτοιο κανόνα στο εν λόγω κράτος 
μέλος. Ως εκ τούτου, όταν δεν υπάρχουν 
σχετικοί εθνικοί τεχνικοί κανόνες σχετικά με τα 
συγκεκριμένα εμπορεύματα στο κράτος μέλος 
καταγωγής, είναι ευκολότερο να απαντηθεί το 
ερώτημα της συμμόρφωσης των εμπορευμάτων 
με τους εθνικούς τεχνικούς κανόνες του εν 
λόγω κράτους μέλους. Όταν υπάρχουν εθνικοί 
τεχνικοί κανόνες στο κράτος μέλος καταγωγής, 
οι πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά 
των εμπορευμάτων και η αναφορά στην εθνική 
νομοθεσία μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να 
αρκούν για την απόδειξη της συμμόρφωσης. Σε 
άλλες περιπτώσεις, θα μπορούσε να είναι 
αναγκαία η λήψη απόφασης σχετικά με την 
προέγκριση. Είναι αναγκαίο να ληφθεί υπόψη ότι 
τα κράτη μέλη μπορεί να εφαρμόζουν πολύ 

                                                 

4  Απόφαση της 14ης Απριλίου 2011, Vlaamse Dierenartsenvereniging και 
Janssens, συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-42/10, C-45/10 και C-57/10, 
EU:C:2011:253, σκέψη 68 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία. 



 

 

διαφορετικά συστήματα ελέγχου των 
εμπορευμάτων πριν από τη διάθεσή τους στην 
αγορά (διαδικασίες προέγκρισης) ή μετά τη 
διάθεσή τους στην αγορά (εποπτεία της αγοράς). 
Αυτά τα διαφορετικά συστήματα περιλαμβάνουν 
καταστάσεις στις οποίες ορισμένα εμπορεύματα 
δεν υπόκεινται σε καμία ρύθμιση και δεν 
χρειάζεται να συμμορφώνονται με τις εθνικές 
νομικές απαιτήσεις. Το γεγονός ότι η 
«συμμόρφωση με τους σχετικούς κανόνες» για 
τα εμπορεύματα προϋποθέτει προέγκριση σε 
ένα κράτος μέλος δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι η 
έγκριση αυτή θα ήταν αναγκαία για τη νόμιμη 
κυκλοφορία των ίδιων εμπορευμάτων στην 
αγορά άλλου κράτους μέλος. Οι διαφορετικές 
απαιτήσεις που ισχύουν στα κράτη μέλη δεν 
επηρεάζουν την έννοια της νόμιμης 
κυκλοφορίας στην αγορά. 

 Το δεύτερο κριτήριο της έννοιας της νόμιμης 
κυκλοφορίας στην αγορά είναι ότι τα 
εμπορεύματα καθίστανται διαθέσιμα σε τελικούς 
χρήστες στο εν λόγω κράτος μέλος. Το άρθρο 3 
σημείο 2) του κανονισμού ορίζει τη 
«διαθεσιμότητα στην αγορά» ως «κάθε 
προσφορά εμπορευμάτων για διανομή, 
κατανάλωση ή χρήση στην αγορά εντός της 
επικράτειας ενός κράτους μέλους στο πλαίσιο 
εμπορικής δραστηριότητας, είτε έναντι αντιτίμου 
είτε δωρεάν». Τα έγγραφα που περιέχουν: i) 
σαφή δεδομένα για τον προσδιορισμό των 
εμπορευμάτων ή του είδους των εμπορευμάτων 
και για τον προσδιορισμό των προμηθευτών, 
των πελατών ή των τελικών χρηστών· και ii) 
πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία, όπως 
τιμολόγιο, θα πρέπει να θεωρούνται απαραίτητα 
και επαρκή στοιχεία για την απόδειξη της 
εκπλήρωσης του κριτηρίου.  

 

2 «Διοικητικές αποφάσεις» βάσει του 

κανονισμού  

  Τι είναι διοικητική απόφαση;  

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 του 
κανονισμού, ο κανονισμός εφαρμόζεται στις 
«διοικητικές αποφάσεις» που έχουν ληφθεί ή 
πρόκειται να ληφθούν από την αρμόδια αρχή 
κράτους μέλους προορισμού σε σχέση με τα εν 
λόγω εμπορεύματα, τα οποία κυκλοφορούν νόμιμα 
στην αγορά άλλου κράτους μέλους, όταν η 
διοικητική απόφαση πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:  

α)  βάση της διοικητικής απόφασης είναι εθνικός 
τεχνικός κανόνας που έχει εφαρμογή στο 
κράτος μέλος προορισμού· και  

β)  άμεση ή έμμεση συνέπεια της διοικητικής 
απόφασης είναι ο περιορισμός ή η άρνηση της 
πρόσβασης στην αγορά του κράτους μέλους 
προορισμού.  

Στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού 
διευκρινίζεται περαιτέρω ότι μια «διοικητική 
απόφαση» περιλαμβάνει κάθε διοικητικό μέτρο που 
βασίζεται σε εθνικό τεχνικό κανόνα και έχει την ίδια 
ή ουσιωδώς την ίδια νομική ισχύ με την 
αναφερομένη στο στοιχείο β).  

Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητο το διοικητικό 
μέτρο να φέρει την ονομασία «απόφαση». Αυτό που 
έχει σημασία είναι αν αφορά εμπορεύματα που 
κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους 
μέλους και αν πληροί και τις δύο προϋποθέσεις α) 
και β) ανωτέρω.   

 Πρώτο κριτήριο: εθνικοί τεχνικοί κανόνες 

— βάση διοικητικής απόφασης  

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του 
κανονισμού, για τους σκοπούς του κανονισμού, ως 
«εθνικός τεχνικός κανόνας» νοείται κάθε νομοθετική, 
κανονιστική ή άλλη διοικητική διάταξη κράτους 
μέλους η οποία συγκεντρώνει τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 

α) καλύπτει εμπορεύματα ή πτυχές 
εμπορευμάτων που δεν υπόκεινται σε 
εναρμόνιση σε ενωσιακό επίπεδο· 

β) είτε απαγορεύει τη διαθεσιμότητα 
εμπορευμάτων, ή εμπορευμάτων ενός 
συγκεκριμένου είδους, στην αγορά του εν 



 

 

λόγω κράτους μέλους, είτε καθιστά 
υποχρεωτική τη συμμόρφωση με τη διάταξη, 
de facto ή de jure, όταν τα εμπορεύματα ή τα 
εμπορεύματα ενός συγκεκριμένου είδους, 
καθίστανται διαθέσιμα στην αγορά αυτή· και 

γ) εκπληρώνει τουλάχιστον ένα από τα 
ακόλουθα:  

  καθορίζει τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά 
των εμπορευμάτων ή εμπορευμάτων ενός 
συγκεκριμένου είδους, όπως τα επίπεδα 
ποιότητας, επιδόσεων ή ασφάλειας ή τις 
διαστάσεις τους, συμπεριλαμβανομένων 
των απαιτήσεων που ισχύουν για τα εν 
λόγω εμπορεύματα ή τα εμπορεύματα 
αυτού του είδους όσον αφορά την 
ονομασία με την οποία πωλούνται, την 
ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και τις 
μεθόδους δοκιμών, τη συσκευασία, τη 
σήμανση ή την επισήμανση, καθώς και τις 
διαδικασίες αξιολόγησης της 
συμμόρφωσης5· 

  για σκοπούς προστασίας των 
καταναλωτών ή του περιβάλλοντος, 
επιβάλλει άλλες απαιτήσεις στα 
εμπορεύματα ή σε εμπορεύματα αυτού 
του είδους οι οποίες επηρεάζουν τον 
κύκλο ζωής των εμπορευμάτων μετά τη 
διαθεσιμότητά τους στην αγορά αυτού του 
κράτους μέλους. Στις απαιτήσεις αυτές 
περιλαμβάνονται οι όροι χρήσης, 
ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης ή 
τελικής διάθεσης, αν οι εν λόγω όροι 
μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά είτε τη 
σύνθεση ή τη φύση των ανωτέρω 
εμπορευμάτων είτε τη διαθεσιμότητά τους 
στην αγορά αυτού του κράτους μέλους. 

Το άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του 
κανονισμού εμπνέεται από το άρθρο 1 
παράγραφος 1 στοιχεία γ) και δ) της οδηγίας 
(ΕΕ) 2015/15356 (στο εξής: οδηγία για τη διαφάνεια) 

                                                 
5  Το σημείο αυτό καλύπτει επίσης: i) τις μεθόδους και διεργασίες 

παραγωγής που χρησιμοποιούνται για τα γεωργικά προϊόντα, όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 38 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της ΣΛΕΕ· ii) 
τις μεθόδους και διεργασίες παραγωγής που χρησιμοποιούνται για τα 
προϊόντα που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο ή τα ζώα· 
και iii) τις μεθόδους και διεργασίες παραγωγής που αφορούν άλλα 
προϊόντα, όταν αυτές επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά τους (βλ. άρθρο 2 
παράγραφος 3 του κανονισμού). 

6  Οδηγία (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 9ης Σεπτεμβρίου 2015, για την καθιέρωση μιας 

 

και το άρθρο 1 σημεία 2) και 3) της προηγούμενης 
οδηγίας 98/34/ΕΚ7. Ως εκ τούτου, η νομολογία για 
τις εν λόγω διατάξεις8 θα μπορούσε να αποτελέσει 
χρήσιμο σημείο αναφοράς. Είναι σημαντικό να 
σημειωθεί ότι οι εθνικοί τεχνικοί κανόνες που 
υπόκεινται στην οδηγία για τη διαφάνεια και οι 
οποίοι δεν κοινοποιούνται κατά τα στάδια του 
σχεδίου δεν είναι εφαρμόσιμοι σε ιδιώτες9. Η 
διαδικασία κοινοποίησης βάσει της οδηγίας για τη 
διαφάνεια περιγράφεται στο κεφάλαιο 4 του 
παρόντος εγγράφου καθοδήγησης.  

Επιπλέον, όσον αφορά την έννοια των κανόνων που 
επηρεάζουν σημαντικά τη διαθεσιμότητα των 
εμπορευμάτων στην αγορά, θα πρέπει να αναφερθεί 
ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου, οι 
περιορισμοί στη χρήση ορισμένων εμπορευμάτων 
μπορούν να θεωρηθούν εμπόδια στην ελεύθερη 
κυκλοφορία των εμπορευμάτων, δεδομένου ότι 
επηρεάζουν τη συμπεριφορά των καταναλωτών. Οι 
καταναλωτές δεν θα αγοράζουν προϊόντα που δεν 
θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Στα τρία σημεία 
κατωτέρω εξετάζονται ορισμένα συγκεκριμένα 
παραδείγματα της νομολογίας αυτής.  

 Για παράδειγμα, στην απόφασή του Επιτροπή 
κατά Ιταλίας, το Δικαστήριο έκρινε ότι η 
απαγόρευση χρήσεως μοτοσυκλετών που 
έλκουν ρυμουλκούμενα συνιστά μέτρο 
ισοδυνάμου αποτελέσματος προς ποσοτικό 
περιορισμό επί των εισαγωγών. Τούτο ισχύει 
στο μέτρο που η απαγόρευση αυτή έχει ως 
αποτέλεσμα την παρακώλυση της προσβάσεως 
στην επίμαχη αγορά των ειδικά 
κατασκευασμένων για μοτοσυκλέτες 
ρυμουλκούμενων στον βαθμό που επηρεάζει 
σημαντικά τη συμπεριφορά των καταναλωτών 

                                                                            

διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και 
των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών 
(ΕΕ L 241 της 17.9.2015, σ. 1).  

7  Οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης 
στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων 
σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (ΕΕ L 204 της 
21.7.1998, σ. 37). 

8  Βλ., για παράδειγμα, απόφαση της 13ης Οκτωβρίου 2016, M. και S., C-
303/15, EU:C:2016:771· απόφαση της 11ης Ιουνίου 2015, Berlington, C-
98/14, EU:C:2015:386· απόφαση της 19ης Ιουλίου 2012, Fortuna και 
λοιποί, συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-213/11, C-214/11 και C-217/11, 
EU:C:2012:495· απόφαση της 26ης Οκτωβρίου 2006, Επιτροπή κατά 
Ελληνικής Δημοκρατίας, C-65/05, EU:C:2006:673· απόφαση της 8ης 
Νοεμβρίου 2007, Schwibbert, C-20/05, EU:C:2007:652· απόφαση της 
21ης Απριλίου 2005, Lindberg, C-267/03, EU:C:2005:246· απόφαση της 
26ης Σεπτεμβρίου 2018, Van Gennip και λοιποί, C-137/17, 
EU:C:2018:771. 

9  Απόφαση της 30ής Απριλίου 1996, CIA Security κατά Signalson, C-
194/94, EU:C:1996:172.  



 

 

και αποκλείει τη ζήτηση των ρυμουλκούμενων 
αυτών στην επίμαχη αγορά10. Οι καταναλωτές, 
γνωρίζοντας ότι απαγορεύεται να προσαρτούν 
στη μοτοσυκλέτα τους ρυμουλκούμενο ειδικώς 
κατασκευασμένο για μοτοσυκλέτες, δεν έχουν 
ουσιαστικά κανένα συμφέρον να αγοράσουν 
τέτοια ρυμουλκούμενα11. 

 Ομοίως, στην απόφαση Mickelsson, η οποία 
αφορούσε εθνική ρύθμιση για τον προσδιορισμό 
των υδάτων και των διαύλων ναυσιπλοΐας, το 
Δικαστήριο έκρινε ότι ο περιορισμός της 
χρήσεως ενός προϊόντος που επιβάλλει η εν 
λόγω εθνική ρύθμιση στο έδαφος ενός κράτους 
μέλους μπορεί, αναλόγως του περιεχομένου της, 
να επηρεάσει σημαντικά τη συμπεριφορά των 
καταναλωτών. Αυτό μπορεί, με τη σειρά του, να 
έχει επιπτώσεις στην πρόσβαση του εν λόγω 
προϊόντος στην αγορά αυτού του κράτους 
μέλους12. Οι καταναλωτές, γνωρίζοντας ότι η 
χρήση που επιτρέπει η ρύθμιση αυτή είναι πολύ 
περιορισμένη, έχουν μειωμένο ενδιαφέρον να 
αγοράσουν το εν λόγω προϊόν13. Στο πλαίσιο 
αυτό, το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι, οσάκις οι 
εθνικοί κανόνες για τον προσδιορισμό των 
υδάτων και των διαύλων ναυσιπλοΐας 
εμποδίζουν τους χρήστες των ατομικών 
σκαφών να χρησιμοποιήσουν τα προϊόντα με 
τον αρμόζοντα και εγγενή γι’ αυτά τρόπο ή 
περιορίζουν κατά πολύ τη χρήση τους, οι 
κανόνες αυτοί έχουν ως αποτέλεσμα την 
παρακώλυση της πρόσβασης των προϊόντων 
αυτών στην εν λόγω εθνική αγορά και 
συνιστούν, επομένως, μέτρα ισοδυνάμου 
αποτελέσματος προς ποσοτικό περιορισμό των 
εισαγωγών14.  

 Το Δικαστήριο έκρινε επίσης αντίθετη προς το 
άρθρο 34 της ΣΛΕΕ την απαγόρευση της 
εφαρμογής εγχρώμων ταινιών στους 
υαλοπίνακες αυτοκινήτων οχημάτων, 
επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι οι 
ενδεχομένως ενδιαφερόμενοι, έμποροι ή ιδιώτες 

                                                 
10  Απόφαση της 10ης Φεβρουαρίου 2009, Επιτροπή κατά Ιταλίας, C-110/05, 

EU:C:2009:66, σκέψεις 56-58. 
11  Απόφαση της 10ης Φεβρουαρίου 2009, Επιτροπή κατά Ιταλίας, C-110/05, 

EU:C:2009:66, σκέψη 57. 
12  Απόφαση της 4ης Ιουνίου 2009, Mickelsson, C-142/05, EU:C:2009:336, 

σκέψη 26. 
13  Απόφαση της 4ης Ιουνίου 2009, Mickelsson, C-142/05, EU:C:2009:336, 

σκέψη 27. 
14  Απόφαση της 4ης Ιουνίου 2009, Mickelsson, C-142/05, EU:C:2009:336, 

σκέψη 28. 

δεν έχουν σχεδόν κανένα συμφέρον να 
αγοράσουν τέτοιες ταινίες γνωρίζοντας ότι 
απαγορεύεται να τις εφαρμόζουν στο αλεξήνεμο 
και στους υαλοπίνακες που αντιστοιχούν στις 
θέσεις επιβατών των αυτοκινήτων οχημάτων15. 

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ο κανονισμός δεν 
εφαρμόζεται σε διοικητικές αποφάσεις οι οποίες 
βασίζονται σε άλλα είδη μέτρων που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του άρθρου 34 της ΣΛΕΕ, αλλά δεν 
συνιστούν εθνικούς τεχνικούς κανόνες, όπως 
τεχνικές προδιαγραφές που καταρτίζονται για τις 
διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων ή απαιτήσεις για 
χρήση επίσημων γλωσσών στο εν λόγω κράτος 
μέλος (αιτιολογική σκέψη 10 του κανονισμού).  

Επιπλέον, οι ρυθμίσεις σχετικά με τις μορφές 
πώλησης εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
άρθρου 34 της ΣΛΕΕ μόνον υπό την προϋπόθεση ότι 
εισάγουν διακρίσεις λόγω της καταγωγής των 
προϊόντων, είτε νομικά είτε πραγματικά16.   

 

   Δεύτερο κριτήριο: άμεση ή έμμεση 

συνέπεια της διοικητικής απόφασης είναι ο 

περιορισμός ή η άρνηση της πρόσβασης 

στην αγορά του κράτους μέλους 

προορισμού. 

Όπως αναφέρεται στο τμήμα 2.2.1, το άρθρο 2 
παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού ορίζει ότι 
«άμεση ή έμμεση συνέπεια της διοικητικής 
απόφασης είναι ο περιορισμός ή η άρνηση της 

                                                 
15  Απόφαση της 10ης Απριλίου 2008, Επιτροπή κατά Πορτογαλικής 

Δημοκρατίας, C-265/06, EU:C:2008:210, σκέψη 33. 
16  Απόφαση της 24ης Νοεμβρίου 1993, Keck και Mithouard, 

συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-267/91 και C-268/91, EU:C:1993:905, 
σκέψεις 16 και 17. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μορφές 
πώλησης, βλ. Οδηγό για την εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης που 
διέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, 2010, 
τμήμα 3.1.10.  



 

 

πρόσβασης στην αγορά του κράτους μέλους 
προορισμού».   

Στην υπόθεση Dassonville17,  το Δικαστήριο 
επισήμανε ότι «κάθε εμπορικός κανόνας των κρατών 
μελών που δύναται να παρακωλύσει, άμεσα ή 
έμμεσα, πραγματικά ή δυνητικά, το ενδοενωσιακό 
εμπόριο πρέπει να θεωρείται μέτρο τα οποίο έχει 
ισοδύναμο αποτέλεσμα με τους ποσοτικούς 
περιορισμούς».  

Ένα καλό παράδειγμα διοικητικών αποφάσεων με 
άμεση συνέπεια τον περιορισμό ή την άρνηση της 
πρόσβασης στην αγορά θα μπορούσε να αφορά 
αποφάσεις που αρνούνται την πρόσβαση στην 
αγορά κοσμημάτων που κυκλοφορούν νόμιμα στην 
αγορά άλλου κράτους μέλους με την αιτιολογία ότι 
δεν φέρουν σφραγίδα ή ότι η σφραγίδα δεν 
αναγνωρίζεται στο κράτος μέλος προορισμού. Στον 
τομέα των πολύτιμων μετάλλων συχνά ανακύπτουν 
προκλήσεις όσον αφορά την αμοιβαία αναγνώριση.  

Η υπόθεση C-525/14, Επιτροπή κατά Τσεχικής 
Δημοκρατίας, αφορούσε την άρνηση της Τσεχικής 
Δημοκρατίας να αναγνωρίσει τις σφραγίδες του 
WaarborgHolland, ανεξάρτητου οργανισμού 
σημάνσεως που εδρεύει στις Κάτω Χώρες και 
διαθέτει υποκαταστήματα σε τρίτα κράτη, και, 
συνακόλουθα, την απαίτηση να τίθεται στα οικεία 
πολύτιμα μέταλλα και τσεχική σφραγίδα. Το 
Δικαστήριο έκρινε ότι, σύμφωνα με την πρακτική 
αυτή, τα πολύτιμα μέταλλα που φέρουν σφραγίδα 
του ολλανδικού οργανισμού σημάνσεως 
WaarborgHolland μπορούν να διατεθούν στο 
εμπόριο στο έδαφος της Τσεχίας μόνον αφού 
ελεγχθούν και σφραγισθούν εκ νέου με σφραγίδα 
εγγυήσεως στην Τσεχία. Αυτός ο εκ νέου έλεγχος και 
η εκ νέου σφράγιση καθιστούν δυσχερέστερη και 
δαπανηρότερη την εισαγωγή των προϊόντων αυτών 
στο έδαφος της Τσεχίας από άλλα κράτη μέλη. 
Συνεπώς, η εν λόγω πρακτική απαγορεύεται από το 
άρθρο 34 της ΣΛΕΕ όσον αφορά τις σφραγίδες που 
τοποθετούνται στις Κάτω Χώρες και όχι σε 
υποκαταστήματα τρίτων χωρών.  

Όσον αφορά την έμμεση συνέπεια των 
διοικητικών αποφάσεων, είναι σημαντικό να 
λαμβάνεται υπόψη ότι αρκεί η διοικητική απόφαση 
να μπορεί να περιορίζει ή να αρνείται την πρόσβαση 

                                                 
17  Απόφαση της 11ης Ιουλίου 1974, Procureur du Roi κατά Benoît και 

Gustave Dassonville, υπόθεση 8/74, EU:C:1974:82. 

στην αγορά στο κράτος μέλος προορισμού. Μια 
απόφαση έχει έμμεση συνέπεια αν δεν περιορίζει ή 
αρνείται, αυτή καθαυτή, την πρόσβαση στην αγορά, 
αλλά είναι τουλάχιστον πρόσφορη να το πράξει, 
σύμφωνα με τις πραγματικές συνθήκες και τις 
αντιλήψεις που επικρατούν στο κράτος μέλος18. 

Οι αποφάσεις που έχουν μόνο έμμεση συνέπεια στο 
ενδοενωσιακό εμπόριο θα πρέπει να διακρίνονται 
σαφώς από τις αποφάσεις των οποίων οι συνέπειες 
είναι τόσο έμμεσες ώστε να μην παράγουν 
αποτελέσματα. Πράγματι, το Δικαστήριο έκρινε, σε 
ορισμένες υποθέσεις19, ότι τα περιοριστικά 
αποτελέσματα που θα μπορούσε να έχει ένα μέτρο 
επί της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων 
έχουν καθόλα τυχαίο και έμμεσο χαρακτήρα ώστε η 
υποχρέωση που θεσπίζει η νομοθεσία αυτή να 
θεωρηθεί ικανή να παρεμποδίσει το εμπόριο μεταξύ 
των κρατών μελών  και συνιστούν παραβίαση του 
άρθρου 34 της ΣΛΕΕ. 

Ωστόσο, εάν ένα μέτρο καλύπτει μέρος μόνο της 
εθνικής επικράτειας, αλλά έχει άμεση ή έμμεση 
συνέπεια στην ελεύθερη κυκλοφορία των 
εμπορευμάτων, θα θεωρείται περιορισμός ακόμη και 
αν είναι γεωγραφικά περιορισμένο. 

Για παράδειγμα, στην υπόθεση Ditlev Bluhme20, η 
δανική νομοθεσία απαγόρευε την κατοχή, στο νησί 
Læsø, μελισσών που δεν ανήκουν στη φυλή της 
καφετιάς μέλισσας του Læsø, προκειμένου να 
προστατευτεί η τελευταία από την εξαφάνιση. 
Μολονότι το μέτρο ίσχυε μόνο σε αυτό το σχετικά 
μικρό νησί της Δανίας, το Δικαστήριο κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι η απαγόρευση εισαγωγής συνιστά 
μέτρο ισοδυνάμου αποτελέσματος προς ποσοτικό 
περιορισμό και ότι το συμπέρασμα αυτό «δεν 
αναιρείται από το γεγονός ότι το επίδικο στην κύρια 
δίκη μέτρο εφαρμόζεται μόνο σε τμήμα της εθνικής 
επικράτειας»21. Το Δικαστήριο απέρριψε το 
επιχείρημα ότι η απαγόρευση εισαγωγής 
εμπορευμάτων (άλλων ειδών μελισσών), η οποία 
περιορίζεται σε τμήμα της επικράτειας, θα μπορούσε 
να εξαιρεθεί για λόγους ήσσονος σημασίας, 
δεδομένου ότι επηρεάζει σε ασήμαντο μόνο βαθμό 
το εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών. Ωστόσο, το 

                                                 
18  Απόφαση της 8ης Σεπτεμβρίου 2009, Budĕjovický Budvar, národní podnik, 

C-478/07, EU:C:2003:618, σκέψεις 81-82. 
19  Απόφαση της 14ης Ιουλίου 1994, Peralta, C-379/92, EU:C:1994:296, 

σκέψη 24. 
20  Απόφαση της 3ης Δεκεμβρίου 1998, Ditlev Bluhme, C-67/97, 

EU:C:1998:584, σκέψεις 19-20. 
21  Στο ίδιο, σκέψη 20. 



 

 

μέτρο κρίθηκε ότι δικαιολογείται δυνάμει του 
άρθρου 36 της Συνθήκης από λόγους προστασίας 
της υγείας και της ζωής των ζώων, δεδομένου ότι 
είναι αναμφισβήτητο πως η απειλή εξαφανίσεως της 
καφετιάς μέλισσας του Læsø είναι πραγματική σε 
περίπτωση διασταύρωσης με κίτρινες λόγω του 
υπολειπόμενου χαρακτήρα των γονιδίων της 
καφετιάς μέλισσας.   

  Εθνικοί τεχνικοί κανόνες και διαδικασίες 

προέγκρισης   

Η εθνική νομοθεσία επιβάλλει ενίοτε υποχρέωση 
προέγκρισης πριν από τη διάθεση των 
εμπορευμάτων στην αγορά. Ως διαδικασία 
προέγκρισης νοείται διοικητική διαδικασία 
προβλεπόμενη από το δίκαιο κράτους μέλους 
σύμφωνα με την οποία η αρμόδια αρχή του εν λόγω 
κράτους μέλους, κατόπιν αιτήσεως που υποβάλλεται 
από οικονομικό φορέα, καλείται να δώσει την 
επίσημη έγκρισή της προτού μπορέσουν τα προϊόντα 
να καταστούν διαθέσιμα στην αγορά αυτού του 
κράτους μέλους (άρθρο 3 σημείο 7 του κανονισμού).   

Η διαδικασία προέγκρισης δεν συνιστά από μόνη της 
εθνικό τεχνικό κανόνα κατά την έννοια του 
κανονισμού (άρθρο 2 παράγραφος 4 του 
κανονισμού). Ως εκ τούτου, οι αποφάσεις των 
αρμόδιων αρχών που περιορίζουν ή αρνούνται την 
πρόσβαση στην αγορά αποκλειστικά με την 
αιτιολογία ότι τα εμπορεύματα δεν διαθέτουν έγκυρη 
προέγκριση εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής 
του κανονισμού (αιτιολογική σκέψη 11 του 
κανονισμού).  

Ωστόσο, η απόφαση με την οποία απορρίπτεται 
αίτηση προέγκρισης με βάση εθνικό τεχνικό κανόνα 
θα θεωρείται διοικητική απόφαση στην οποία 
εφαρμόζεται ο κανονισμός, αν η εν λόγω απόφαση 
πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 2 
παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού 
(άρθρο 2 παράγραφος 4 του κανονισμού). Αυτό 
σημαίνει ότι, όταν ο εθνικός κανόνας που θεσπίζει τη 
διαδικασία προέγκρισης θέτει σε εφαρμογή εθνικό 
τεχνικό κανόνα, κάθε απόφαση απόρριψης της 
αίτησης προέγκρισης βάσει εθνικού τεχνικού κανόνα 
συνιστά διοικητική απόφαση βάσει του κανονισμού. 
Ως εκ τούτου, ο αιτών μπορεί να τύχει της 
διαδικαστικής προστασίας την οποία παρέχει ο 
κανονισμός (αιτιολογική σκέψη 11 του κανονισμού). 

  Ορισμένες περιπτώσεις στις οποίες δεν 

εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/515 

Ο κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε αποφάσεις 
δικαστικού χαρακτήρα που εκδίδονται από εθνικά 
δικαστήρια [άρθρο 2 παράγραφος 5 στοιχείο α) του 
κανονισμού]. Πρόκειται για αποφάσεις εθνικών 
δικαστηρίων με τις οποίες κρίνεται η νομιμότητα 
περιπτώσεων στις οποίες εμπορεύματα που 
κυκλοφορούν νόμιμα σε ένα κράτος μέλος δεν 
λαμβάνουν άδεια πρόσβασης στην αγορά ενός 
άλλου κράτους μέλους (αιτιολογική σκέψη 14 του 
κανονισμού).  

Επιπλέον, ο κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε 
αποφάσεις δικαστικού χαρακτήρα που εκδίδονται 
από αρχές επιβολής του νόμου στο πλαίσιο έρευνας 
ή δίωξης για ποινικό αδίκημα σχετικά με την 
ορολογία, τα σύμβολα ή άλλη ουσιαστική αναφορά 
σε αντισυνταγματικές ή εγκληματικές οργανώσεις ή 
σε εγκλήματα ρατσισμού, διακρίσεων ή ξενοφοβίας 
[άρθρο 2 παράγραφος 5 στοιχείο β) του 
κανονισμού]. 
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ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΒΑΣΕΙ 

ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ; 

1 Νόμιμη κυκλοφορία εμπορευμάτων στην 

αγορά του κράτους μέλους καταγωγής   

Κατά τη διάθεση εμπορευμάτων στην αγορά 
άλλου κράτους μέλους όταν δεν υπάρχουν 
ενωσιακοί κανόνες εναρμόνισης, οι οικονομικοί 
φορείς θα πρέπει πρώτα να διασφαλίζουν ότι τα 
εμπορεύματα τηρούν τους κανόνες (ή δεν 
υπόκεινται σε κανέναν σχετικό κανόνα) του 
κράτους μέλους καταγωγής, οι οποίοι ισχύουν 
την ημέρα κατά την οποία τα εν λόγω 
εμπορεύματα διατίθενται στην αγορά στο κράτος 
μέλος προορισμού και καθίστανται διαθέσιμα 
στους τελικούς χρήστες στο κράτος μέλος 
καταγωγής. Αν τα εμπορεύματα κυκλοφορούν 
νόμιμα στην αγορά του κράτους μέλους 
καταγωγής, τότε οι οικονομικοί φορείς μπορούν 
να επικαλεστούν την αρχή της αμοιβαίας 
αναγνώρισης ενώπιον των αρμόδιων αρχών του 
κράτους μέλους προορισμού.     

2 Πώληση των εμπορευμάτων σε άλλο 

κράτος μέλος 

Το άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανονισμού 
ορίζει τα ακόλουθα:  

Επιτρέπεται στον οικονομικό φορέα να διαθέσει τα 
εμπορεύματα στην αγορά του κράτους μέλους 
προορισμού, ενώ η αρμόδια αρχή διενεργεί την 
αξιολόγηση της παραγράφου 1 του παρόντος 
άρθρου και μπορεί να εξακολουθήσει να το 
πράττει, εκτός αν ο οικονομικός φορέας λάβει μια 
διοικητική απόφαση για τον περιορισμό ή την 
άρνηση πρόσβασης στην αγορά για τα εν λόγω 
εμπορεύματα. Η παρούσα παράγραφος δεν 
εφαρμόζεται όταν η αξιολόγηση διενεργείται στο 
πλαίσιο διαδικασίας προέγκρισης ή όταν η αρμόδια 
αρχή αναστέλλει προσωρινά τη διαθεσιμότητα 
στην αγορά των εμπορευμάτων που υπόκεινται 
στην εν λόγω αξιολόγηση σύμφωνα με το 
άρθρο 6. 

Αυτό σημαίνει ότι, εφόσον πληρούνται καταρχήν 
οι προϋποθέσεις του τμήματος 3.1 ανωτέρω, ο 
οικονομικός φορέας μπορεί να διαθέσει τα 

εμπορεύματα στην αγορά του κράτους μέλους 
προορισμού. Ωστόσο, ο οικονομικός φορέας θα 
πρέπει να ελέγχει αν υπάρχει διαδικασία 
προέγκρισης στο κράτος μέλος προορισμού. Αν 
για την κυκλοφορία των εμπορευμάτων στην 
αγορά απαιτείται προέγκριση στο κράτος μέλος 
προορισμού, ο οικονομικός φορέας πρέπει να 
υποβάλει αίτηση προέγκρισης προτού τα 
εμπορεύματα καταστούν διαθέσιμα στην εν λόγω 
αγορά. Τα εμπορεύματα δεν μπορούν να 
διατεθούν αμέσως στην αγορά όταν εφαρμόζεται 
διαδικασία προέγκρισης ή όταν η αρμόδια αρχή 
αποφασίζει να αναστείλει προσωρινά τη 
διαθεσιμότητα στην αγορά των εμπορευμάτων 
που υπόκεινται στην αξιολόγησή της.   

3 Πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση   

Αν η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
προορισμού προτίθεται, στο πλαίσιο της 
εφαρμογής εθνικού τεχνικού κανόνα, να 
αξιολογήσει εμπορεύματα που αποτελούν 
αντικείμενο του κανονισμού, ο οικονομικός 
φορέας πρέπει να ενημερώνεται χωρίς 
καθυστέρηση για την έναρξη της εν λόγω 
αξιολόγησης (άρθρο 5 παράγραφος 1 του 
κανονισμού). Ειδικότερα, η αρμόδια αρχή πρέπει 
να ενημερώνει τον οικονομικό φορέα σχετικά με 
τα εξής: i) τα εμπορεύματα που υπόκεινται στην 
αξιολόγηση αυτή· ii) τον εφαρμοστέο εθνικό 
τεχνικό κανόνα ή τη διαδικασία προέγκρισης· και 
iii) τη δυνατότητα υποβολής δήλωσης αμοιβαίας 
αναγνώρισης στην αρμόδια αρχή (άρθρο 5 
παράγραφος 2 του κανονισμού). 

4 «Δήλωση αμοιβαίας αναγνώρισης» 

(άρθρο 4 του κανονισμού) 

Ο κανονισμός δίνει τη δυνατότητα στον 
παραγωγό, τον εισαγωγέα ή τον διανομέα να 
συντάσσει προαιρετική δήλωση (ή 
«αυτοδήλωση») νόμιμης διάθεσης στην αγορά 
εμπορευμάτων για τους σκοπούς της αμοιβαίας 
αναγνώρισης («δήλωση αμοιβαίας 
αναγνώρισης»). Αυτή η δήλωση αμοιβαίας 
αναγνώρισης βοηθά τις επιχειρήσεις να 



 

 

αποδείξουν ότι τα εμπορεύματα κυκλοφορούν 
νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους. 
Ταυτόχρονα, βοηθά τις αρμόδιες αρχές στη 
διαδικασία αξιολόγησης των εμπορευμάτων 
σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού και 
διευκολύνει τη διασυνοριακή συνεργασία.  

Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προορισμού 
πρέπει να ενημερώνει τον οικονομικό φορέα αν 
προτίθεται να αξιολογήσει κατά πόσον 
συγκεκριμένα προϊόντα κυκλοφορούν νόμιμα 
στην αγορά άλλου κράτους μέλους (άρθρο 5 
παράγραφος 1 του κανονισμού). Ο κανονισμός 
διασφαλίζει ότι, όταν ο οικονομικός φορέας 
επιλέγει τη δήλωση, η διαδικασία είναι λιγότερο 
επαχθής.  

Εάν παρασχεθεί δήλωση αμοιβαίας 

αναγνώρισης στην αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους προορισμού, η αρμόδια αρχή δεν ζητά 
καμία άλλη πρόσθετη πληροφορία και απόδειξη 
πέραν εκείνων που προβλέπονται από τον 
κανονισμό, προκειμένου να ελέγξει αν τα 
εμπορεύματα κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά 
άλλου κράτους μέλους (άρθρο 5 παράγραφος 4 
του κανονισμού). 

Η δήλωση αμοιβαίας αναγνώρισης θα πρέπει να 
συνοδεύεται από τα αποδεικτικά στοιχεία που 
απαιτούνται για την επαλήθευση των 
πληροφοριών που περιέχει [άρθρο 5 
παράγραφος 4 στοιχείο α) του κανονισμού].  

Η χρήση της προαιρετικής δήλωσης δεν εμποδίζει 
τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
προορισμού από: i) την αξιολόγηση των 
εμπορευμάτων προκειμένου να διαπιστωθεί αν 
το θεμιτό δημόσιο συμφέρον που καλύπτεται από 
τον εφαρμοστέο εθνικό τεχνικό κανόνα του 
κράτους μέλους τους προστατεύεται επαρκώς, 
λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών των 
εν λόγω εμπορευμάτων· ή ii) τη λήψη 
διοικητικών αποφάσεων που περιορίζουν ή 
αρνούνται την πρόσβαση στην αγορά, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι αποφάσεις αυτές είναι 
αιτιολογημένες. 

Η δήλωση αμοιβαίας αναγνώρισης θα πρέπει 
πάντοτε να περιέχει ακριβή και πλήρη στοιχεία 
για τα εμπορεύματα (αιτιολογική σκέψη 19 του 

κανονισμού). Θα πρέπει να επικαιροποιείται 
προκειμένου να αντανακλά τυχόν αλλαγές, για 
παράδειγμα αλλαγές στους σχετικούς εθνικούς 
τεχνικούς κανόνες (αιτιολογική σκέψη 19 και 
άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού).  

Οι αλλαγές στους εθνικούς κανόνες μπορεί 
επίσης να απαιτούν αλλαγές στα εμπορεύματα. 
Αν τα συγκεκριμένα εμπορεύματα τηρούν τις 
τροποποιημένες τεχνικές απαιτήσεις, τα 
εμπορεύματα δεν θα πρέπει να αλλάζουν. 
Ωστόσο, αν τα εμπορεύματα σταματήσουν να 
τηρούν τους εθνικούς κανόνες του κράτους 
μέλους στην αγορά του οποίου τα εμπορεύματα 
κυκλοφορούν νόμιμα ως αποτέλεσμα των 
τροποποιήσεων των εν λόγω κανόνων, τα 
εμπορεύματα θα πρέπει να τροποποιηθούν ώστε 
να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία του 
κράτους μέλους στην αγορά του οποίου 
κυκλοφορούσαν νόμιμα. Ο οικονομικός φορέας 
που είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο και την 
ακρίβεια της δήλωσης είναι αυτός που 
υπογράφει το σχετικό μέρος της δήλωσης 
(άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού).   

 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να 

επιλέξουν να μην υποβάλουν τη δήλωση 

αμοιβαίας αναγνώρισης. Στην περίπτωση αυτή, 
οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ζητήσουν από 
τους οικονομικούς φορείς να παράσχουν 
τεκμηρίωση και πληροφορίες εντός τουλάχιστον 
15 εργάσιμων ημερών από την αίτηση (άρθρο 5 
παράγραφοι 5 και 6) του κανονισμού). Η 
Επιτροπή θεωρεί ότι, για λόγους χρηστής 
διοίκησης και ασφάλειας δικαίου, η εν λόγω 
αίτηση για τεκμηρίωση και πληροφορίες θα 
πρέπει να υποβάλλεται γραπτώς. Η τεκμηρίωση 
και οι πληροφορίες που μπορεί να ζητήσει μια 
αρμόδια αρχή θα πρέπει να είναι απαραίτητες για 
την αξιολόγηση: i) των χαρακτηριστικών των εν 



 

 

λόγω εμπορευμάτων ή είδους εμπορευμάτων· 
και ii) της νόμιμης κυκλοφορίας των 
εμπορευμάτων σε άλλο κράτος μέλος (άρθρο 5 
παράγραφος 5 του κανονισμού). Ωστόσο, 
σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, οι 
αρμόδιες αρχές δεν θα πρέπει να ζητούν 
περισσότερα από όσα είναι αναγκαία για την 
απόδειξη των χαρακτηριστικών των 
εμπορευμάτων και της νόμιμης κυκλοφορίας 
τους στην αγορά. Υπό την έννοια αυτή, η 
απαίτηση από έναν οικονομικό φορέα να λάβει 
πιστοποιητικό νόμιμης κυκλοφορίας που έχει 
εκδοθεί από υπουργείο ή άλλο διοικητικό φορέα 
του κράτους μέλους καταγωγής θα μπορούσε να 
αποτελεί παράδειγμα δυσανάλογης αίτησης για 
προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων.  

Όσον αφορά τις εκθέσεις δοκιμών ή τα 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από οργανισμό 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης, το άρθρο 5 
παράγραφος 8 του κανονισμού ορίζει τα εξής. 

Κατά τη διεξαγωγή της αξιολόγησης σύμφωνα με 
την παράγραφο 1, οι αρμόδιες αρχές των κρατών 
μελών προορισμού λαμβάνουν δεόντως υπόψη το 
περιεχόμενο των εκθέσεων δοκιμών ή των 
πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί από οργανισμό 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης και παρέχονται 
από οποιονδήποτε οικονομικό φορέα στο πλαίσιο 
της αξιολόγησης. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών 
μελών προορισμού δεν αρνούνται εκθέσεις 
δοκιμών ή πιστοποιητικά που εκδίδει οργανισμός 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης διαπιστευμένος 
για τον σχετικό τομέα της δραστηριότητας 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008, επικαλούμενες 
λόγους επάρκειας του οργανισμού αυτού.  

Αυτό σημαίνει ότι, όταν ένας οικονομικός φορέας 
έχει παράσχει πιστοποιητικά από οργανισμό 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης διαπιστευμένο 
για τον σχετικό τομέα της δραστηριότητας 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/200822, η αρμόδια 

                                                 
22 Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008 , για τον καθορισμό των 
απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την 
εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού 

 

αρχή του κράτους μέλους προορισμού δεν θα 
πρέπει να ζητά πιστοποιητικά από άλλον 
οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης μόνον 
επειδή αμφισβητεί την επάρκεια του οργανισμού 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης που εξέδωσε τα 
πιστοποιητικά.  .   

 

  Περιεχόμενο και δομή της δήλωσης 

Το παράρτημα του κανονισμού καθορίζει τη δομή 
της δήλωσης αμοιβαίας αναγνώρισης, η οποία θα 
πρέπει πάντοτε να περιέχει όλες τις πληροφορίες 
που ορίζονται στο παράρτημα (άρθρο 4 
παράγραφος 1 του κανονισμού).  

Η δήλωση διαιρείται σε δύο μέρη, καθένα από τα 
οποία εξυπηρετεί έναν ειδικό στόχο.  

 Το μέρος I παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά των εμπορευμάτων ή του 
είδους των εμπορευμάτων και σχετικά με 
τους ειδικούς κανόνες που ισχύουν στο 
κράτος μέλος στην αγορά του οποίου τα 
προϊόντα κυκλοφορούν νόμιμα.  

 Το μέρος II παρέχει πληροφορίες σχετικά με 
την κυκλοφορία των εμπορευμάτων ή αυτού 
του είδους εμπορευμάτων στην αγορά του 
κράτους μέλους καταγωγής. Τα αποδεικτικά 
στοιχεία για τις πληροφορίες στο μέρος αυτό 
θα μπορούσαν, μεταξύ άλλων, να έχουν τη 
μορφή τιμολογίου, εγγράφου με αποδεικτικά 
στοιχεία πώλησης, φορολογικών αρχείων, 
καταχωρίσεων, αδειών, κοινοποιήσεων 
προς/από αρχές, πιστοποιήσεων ή 
αποσπασμάτων δημόσιων αρχείων.  

                                                                       

(ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου (ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 30 
έως 47) 



 

 

Δήλωση αμοιβαίας αναγνώρισης για τους σκοπούς του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/515 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
Μέρος Ι 
1.    Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός των εμπορευμάτων ή του είδους εμπορευμάτων: … [Σημείωση: Να 

εισαχθεί ο αναγνωριστικός αριθμός εμπορευμάτων ή άλλος δείκτης αναφοράς για τη μονοσήμαντη 
ταυτοποίηση των εμπορευμάτων ή του είδους εμπορευμάτων.] 

2.   Όνομα και διεύθυνση του οικονομικού φορέα: … [Σημείωση: να αναγραφεί το όνομα και η διεύθυνση του 
υπογράφοντος του μέρους I της δήλωσης αμοιβαίας αναγνώρισης: του παραγωγού και, κατά περίπτωση, του 
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του ή του εισαγωγέα ή του διανομέα] 

3.    Περιγραφή των εμπορευμάτων ή του είδους εμπορευμάτων που αποτελούν αντικείμενο της δήλωσης 
αμοιβαίας αναγνώρισης: … [Σημείωση: Η περιγραφή πρέπει να επαρκεί ώστε να καθιστά εφικτή την 
ταυτοποίηση των εμπορευμάτων για λόγους ιχνηλασιμότητας. Μπορεί να συνοδεύεται από φωτογραφία, κατά 
περίπτωση] 

4.    Δήλωση και πληροφορίες σχετικά με τη νομιμότητα της κυκλοφορίας των εμπορευμάτων ή των 
εμπορευμάτων αυτού του είδους 

4.1.    Τα εμπορεύματα ή το είδος εμπορευμάτων που περιγράφονται ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένων των 
χαρακτηριστικών τους, συμμορφώνονται με τους ακόλουθους κανόνες που εφαρμόζονται στ... [Σημείωση: 
προσδιορισμός του κράτους μέλους στο οποίο τα εμπορεύματα ή τα εμπορεύματα αυτού του είδους 
θεωρούνται ότι κυκλοφορούν νόμιμα]: … [Σημείωση: να προστεθούν ο τίτλος και τα στοιχεία της επίσημης 
δημοσίευσης, σε κάθε περίπτωση, των σχετικών κανόνων που ισχύουν στο εν λόγω κράτος μέλος και η 
αναφορά της διοικητικής απόφασης, εάν τα εμπορεύματα υπέκειντο σε διαδικασία προέγκρισης], 

          ή 
 τα εμπορεύματα ή το είδος εμπορευμάτων που περιγράφονται ανωτέρω δεν υπόκεινται σε κανόνες στ … 

[Σημείωση: προσδιορισμός του κράτους μέλους στο οποίο τα εμπορεύματα ή τα εμπορεύματα αυτού του 
είδους θεωρούνται ότι κυκλοφορούν νόμιμα]. 

4.2.    Αναφορά της διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης που εφαρμόζεται στα εμπορεύματα ή τα 
εμπορεύματα αυτού του είδους ή αναφορά των εκθέσεων δοκιμών, αν έχουν γίνει δοκιμές από οργανισμό 
αξιολόγησης της συμμόρφωσης, περιλαμβανομένου του ονόματος και της διεύθυνσης του οργανισμού αυτού 
(αν η εν λόγω διαδικασία πραγματοποιήθηκε ή αν αυτές οι δοκιμές έγιναν): … 

5.    Τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που κρίνονται σκόπιμες για την αξιολόγηση του κατά πόσον τα εμπορεύματα ή 
τα εμπορεύματα αυτού του είδους κυκλοφορούν νόμιμα στο κράτος μέλος που αναφέρεται στο σημείο 4.1: … 

6.    Το μέρος αυτό της δήλωσης αμοιβαίας αναγνώρισης εξεδόθη με αποκλειστική ευθύνη του οικονομικού φορέα 
που προσδιορίζεται στο σημείο 2. 

Υπογράφεται από και για λογαριασμό: 
(τόπος και ημερομηνία): 
(όνομα, θέση) (υπογραφή): 
Μέρος II 
7.    Δήλωση και πληροφορίες σχετικά με την κυκλοφορία των εμπορευμάτων ή των εμπορευμάτων αυτού του 

είδους 
7.1.    Τα εμπορεύματα ή τα εμπορεύματα αυτού του είδους που αναφέρονται στο Μέρος I καθίστανται διαθέσιμα σε 

τελικούς χρήστες στην αγορά του κράτους μέλους που αναφέρεται στο σημείο 4.1. 
7.2.    Πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των εμπορευμάτων ή των εμπορευμάτων αυτού του είδους στους 

τελικούς χρήστες στο κράτος μέλος που αναφέρεται στο σημείο 4.1, όπως στοιχεία για την ημερομηνία κατά 
την οποία τα εμπορεύματα κατέστησαν για πρώτη φορά διαθέσιμα σε τελικούς χρήστες στην αγορά αυτού του 
κράτους μέλους: … 

8.    Τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που κρίνονται σκόπιμες για την αξιολόγηση του κατά πόσον τα εμπορεύματα ή 
τα εμπορεύματα αυτού του είδους κυκλοφορούν νόμιμα στο κράτος μέλος που αναφέρεται στο σημείο 4.1: … 

9.    Το μέρος αυτό της δήλωσης αμοιβαίας αναγνώρισης εξεδόθη με αποκλειστική ευθύνη του … [Σημείωση: να 
αναγραφεί το όνομα και η διεύθυνση του υπογράφοντος το μέρος IΙ της δήλωσης αμοιβαίας αναγνώρισης: 
του παραγωγού και, κατά περίπτωση, του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του ή του εισαγωγέα ή του 
διανομέα] 

Υπογράφεται από και για λογαριασμό: 
(τόπος και ημερομηνία): 
(όνομα, θέση) (υπογραφή): 



 

 

  Γλώσσα της δήλωσης 

Η γλώσσα της δήλωσης πρέπει να είναι μία από 
τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Ωστόσο, αν η 
δήλωση έχει συνταχθεί σε γλώσσα διαφορετική 
από τις γλώσσες που απαιτεί το κράτος μέλος 
προορισμού, ο οικονομικός φορέας πρέπει να 
μεταφράσει τη δήλωση αμοιβαίας αναγνώρισης 
σε γλώσσα που απαιτεί το κράτος μέλος 
προορισμού (άρθρο 4 παράγραφος 1 έκτο 
εδάφιο του κανονισμού).  

  Ποιος μπορεί να συντάξει τη δήλωση; 

Οι διατάξεις του κανονισμού σχετικά με τη 
δήλωση εξασφαλίζουν την αναγκαία ισορροπία 
μεταξύ: i) της παροχής σε όλους τους 
οικονομικούς φορείς της δυνατότητας να 
συντάσσουν τη δήλωση· και ii) της ανάληψης της 
ευθύνης από τον αντίστοιχο οικονομικό φορέα 
για τη δήλωση ή τα μέρη της δήλωσης που 
συντάσσει. 

Ο παραγωγός εμπορευμάτων ή εμπορευμάτων 
συγκεκριμένου είδους είναι ο καταλληλότερος 
για τη σύνταξη της προαιρετικής δήλωσης. Ο 
παραγωγός μπορεί επίσης να εξουσιοδοτήσει τον 
αντιπρόσωπό του να συντάξει τη δήλωση για 
λογαριασμό του και υπό την ευθύνη του 
(άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του 
κανονισμού). Ο εισαγωγέας ή ο διανομέας μπορεί 
επίσης να συντάξει τη δήλωση αν μπορεί να 
προσκομίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία 
για την επαλήθευση των πληροφοριών που 
περιέχονται στη δήλωση (άρθρο 4 παράγραφος 1 
πέμπτο εδάφιο του κανονισμού).  

Ο παραγωγός (ή ο εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπός του, εφόσον είναι 
εξουσιοδοτημένος για τον σκοπό αυτόν) μπορεί 
να συμπληρώσει μόνο τις πληροφορίες του 
μέρους Ι της δήλωσης αμοιβαίας αναγνώρισης 
(π.χ. είδος, περιγραφή, χαρακτηριστικά των 
εμπορευμάτων, ενδεχόμενος εφαρμοστέος 
κανόνας στο κράτος μέλος στην αγορά του 
οποίου τα εμπορεύματα θεωρείται ότι 
κυκλοφορούν νόμιμα, διαδικασία αξιολόγησης 
της συμμόρφωσης ή εκθέσεις δοκιμών που 
διενεργήθηκαν κ.λπ.). Στις περιπτώσεις αυτές, οι 
πληροφορίες του μέρους ΙΙ της δήλωσης θα 

πρέπει να συμπληρώνονται από τον εισαγωγέα ή 
τον διανομέα (άρθρο 4 παράγραφος 1 τέταρτο 
εδάφιο του κανονισμού).    

Οι οικονομικοί φορείς που υπογράφουν τη 
δήλωση αμοιβαίας αναγνώρισης —ή μέρος 
αυτής— είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο και 
την ακρίβεια των πληροφοριών που οι ίδιοι 
παρέχουν στη δήλωση. Είναι υπεύθυνοι 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και, όταν η 
δήλωση πρέπει να μεταφραστεί, είναι υπεύθυνοι 
για την ορθότητα των πληροφοριών που 
μεταφράζουν (άρθρο 4 παράγραφος 2 του 
κανονισμού).  

Οι οικονομικοί φορείς πρέπει επίσης να 
μεριμνούν ώστε η δήλωση αμοιβαίας 
αναγνώρισης να επικαιροποιείται συνεχώς, 
προκειμένου να αντανακλά τυχόν αλλαγές στις 
πληροφορίες που έχουν υποβάλει (άρθρο 4 
παράγραφος 3 του κανονισμού). 

  Τι συμβαίνει αν η δήλωση είναι μόνο εν 

μέρει πλήρης;   

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 τρίτο 
εδάφιο του κανονισμού, η δήλωση αμοιβαίας 
αναγνώρισης πρέπει να τηρεί τη δομή που 
ορίζεται στα μέρη Ι και ΙΙ του παραρτήματος και 
να περιέχει όλες τις πληροφορίες που 
καθορίζονται στο παράρτημα.  

Ως εκ τούτου, αν η δήλωση είναι ελλιπής διότι 
δεν περιέχει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, θα 
πρέπει να θεωρείται μη έγκυρη για τους σκοπούς 
του άρθρου 5 παράγραφος 4 του κανονισμού. Ως 
εκ τούτου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
άρθρου 5 παράγραφοι 5 και 6 του κανονισμού 
και η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
προορισμού μπορεί να ζητήσει τις πληροφορίες 
που είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση. Ο 
οικονομικός φορέας θα πρέπει να έχει στη 
διάθεσή του τουλάχιστον 15 εργάσιμες ημέρες 
για να συμμορφωθεί μετά την αίτηση υποβολής 
των εγγράφων και των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την αξιολόγηση. 



 

 

  Πώς και πότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

η δήλωση; 

Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προορισμού 
πρέπει να ενημερώνει «χωρίς καθυστέρηση» τον 
οικείο οικονομικό φορέα όταν προτίθεται να 
αξιολογήσει αν τα εμπορεύματα κυκλοφορούν 
νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους και, σε 
περίπτωση καταφατικής απάντησης, αν το θεμιτό 
δημόσιο συμφέρον που καλύπτεται από τους 
εφαρμοστέους εθνικούς τεχνικούς κανόνες του 
κράτους μέλους προορισμού προστατεύεται 
επαρκώς (άρθρο 5 παράγραφος 1 του 
κανονισμού). 

Παράλληλα, σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 2 του κανονισμού, η αρμόδια αρχή 
θα πρέπει να επισημαίνει: 

 τα εμπορεύματα που υπόκεινται στην 
αξιολόγηση· 

 τον εφαρμοστέο εθνικό τεχνικό κανόνα ή τη 
διαδικασία προέγκρισης που ισχύει· 

 τη δυνατότητα υποβολής δήλωσης αμοιβαίας 
αναγνώρισης. 

Ο οικονομικός φορέας μπορεί να επιλέξει να 
υποβάλει δήλωση αμοιβαίας αναγνώρισης 
συνοδευόμενη από τα αποδεικτικά στοιχεία που 
απαιτούνται για την επαλήθευση των 
πληροφοριών που περιέχει. Αυτό θα ήταν 
λιγότερο επαχθές για τον οικονομικό φορέα, 
δεδομένου ότι η αρμόδια αρχή δεν θα πρέπει να 
ζητά καμία άλλη πληροφορία ή τεκμηρίωση από 
οικονομικό φορέα για να αποδείξει ότι τα 
εμπορεύματα κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά 
άλλου κράτους μέλους (άρθρο 5 παράγραφος 4 
του κανονισμού). 

  Πώς πραγματοποιείται η υποβολή των 

εγγράφων;   

Η δήλωση και τα αποδεικτικά στοιχεία πρέπει να 
υποβάλλονται εντός προθεσμίας που δεν μπορεί 
να είναι μικρότερη των 15 εργάσιμων ημερών 
από την αίτηση της αρμόδιας αρχής του κράτους 
μέλους προορισμού (άρθρο 5 παράγραφος 6 του 
κανονισμού). Μπορούν να παρέχονται είτε σε 

έντυπη μορφή ή με ηλεκτρονικά μέσα ή να 
καθίστανται διαθέσιμα επιγραμμικά, σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις του κράτους μέλους προορισμού 
(άρθρο 4 παράγραφος 4 του κανονισμού).  

 

5 Αξιολόγηση από την αρμόδια αρχή 

(άρθρο 5 παράγραφος 1 του 

κανονισμού) 

Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προορισμού 
μπορεί να αξιολογεί τα εμπορεύματα 
προκειμένου να διαπιστώσει: 

 αν τα εμπορεύματα ή τα εμπορεύματα αυτού 
του είδους κυκλοφορούν νομίμως στην αγορά 
άλλου κράτους μέλους·  

 και, σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, αν 
το θεμιτό δημόσιο συμφέρον που καλύπτεται 
από τους εφαρμοστέους εθνικούς τεχνικούς 
κανόνες του κράτους μέλους προορισμού 
προστατεύεται επαρκώς, λαμβανομένων 
υπόψη των χαρακτηριστικών των εν λόγω 
εμπορευμάτων.  

Η πρόσβαση στην αγορά του κράτους μέλους 
προορισμού των εμπορευμάτων που 
κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους 
μέλους μπορεί να περιοριστεί ή να απαγορευτεί 
μόνον εφόσον:   

1) ο εθνικός τεχνικός κανόνας του κράτους 
μέλους προορισμού επιδιώκει θεμιτό 
σκοπό δημόσιου συμφέροντος και  

2) ο περιορισμός ή η άρνηση πρόσβασης 
είναι αναλογικά, υπό την έννοια ότι το 

μέτρο είναι κατάλληλο για την επίτευξη 

του στόχου και αναγκαίο (δεν υπερβαίνει 
τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του 
στόχου). 



 

 

Οι διοικητικές αποφάσεις που περιορίζουν ή 
αρνούνται την πρόσβαση στην αγορά όσον 
αφορά εμπορεύματα που κυκλοφορούν νόμιμα 
στην αγορά άλλου κράτους μέλους δεν θα πρέπει 
να θεμελιώνονται απλώς και μόνο στο γεγονός 
ότι τα επίδικα εμπορεύματα πληρούν τον θεμιτό 
δημόσιο στόχο που επιδιώκει το κράτος μέλος με 
τρόπο διαφορετικό από τον τρόπο με τον οποίο 
πληρούν τον στόχο αυτόν τα εμπορεύματα στο εν 
λόγω κράτος μέλος (αιτιολογική σκέψη 5 του 
κανονισμού). Τι σημαίνει ότι τα εμπορεύματα 
πληρούν τον θεμιτό δημόσιο στόχο με 
διαφορετικό τρόπο; Σημαίνει ότι τα εμπορεύματα 
θα μπορούσαν να επιτύχουν τον επιδιωκόμενο 
από τον εθνικό νομοθέτη στόχο, ακόμη και αν, 
για παράδειγμα, είχαν ελεγχθεί με μεθόδους 
δοκιμών στο κράτος μέλος καταγωγής 
διαφορετικές από τη μέθοδο που προβλέπεται 
στο κράτος μέλος προορισμού.  

 

  Θεμιτοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος 

Σύμφωνα με το άρθρο 36 της ΣΛΕΕ, οι διατάξεις 
των άρθρων 34 και 35 της ΣΛΕΕ δεν αντιτίθενται 
στις απαγορεύσεις ή στους περιορισμούς 
εισαγωγών, εξαγωγών ή διαμετακομίσεων που 
δικαιολογούνται από λόγους: i) δημόσιας ηθικής· 
ii) δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας· iii) 
προστασίας της υγείας και της ζωής των 
ανθρώπων και των ζώων ή προφύλαξης των 
φυτών· iv) προστασίας των εθνικών θησαυρών 
που έχουν καλλιτεχνική, ιστορική ή αρχαιολογική 
αξία· ή v) προστασίας της βιομηχανικής και 
εμπορικής ιδιοκτησίας. Οι απαγορεύσεις ή οι 
περιορισμοί αυτοί δεν δύνανται πάντως να 

αποτελούν ούτε μέσο αυθαιρέτων διακρίσεων 
ούτε συγκεκαλυμμένο περιορισμό στο εμπόριο 
μεταξύ των κρατών μελών.  

Πέραν των λόγων που απαριθμούνται στο 
άρθρο 36 της ΣΛΕΕ, υφίστανται «επιτακτικοί 
λόγοι δημοσίου συμφέροντος» ή «επιτακτικές 
ανάγκες»23 όπως έχει αναπτύξει το Δικαστήριο. 
Στην απόφαση Cassis de Dijon24, το Δικαστήριο 
διευκρίνισε ότι εμπόδιο στην ελεύθερη 
κυκλοφορία των εμπορευμάτων το οποίο 
προκύπτει από τις διαφορές των εθνικών 
νομοθεσιών περί της διαθέσεως στο εμπόριο 
των προϊόντων πρέπει να γίνει δεκτό, στο μέτρο 
που αυτές οι διατάξεις μπορεί να γίνει δεκτό ότι 
είναι απαραίτητες για να ικανοποιηθούν 
επιτακτικές ανάγκες, ιδίως ως προς την 
αποτελεσματικότητα των φορολογικών ελέγχων, 
την προστασία της δημόσιας υγείας, την 
εντιμότητα των εμπορικών συναλλαγών και την 
προστασία των καταναλωτών. Το Δικαστήριο 
μπορεί να αναγνωρίσει και άλλους 
δικαιολογητικούς λόγους. Για παράδειγμα, 
προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων (π.χ. 
ελευθερία εκφράσεως και ελευθερία του 
συνέρχεσθαι των διαδηλωτών25), προστασία των 
καταναλωτών26, προστασία του παιδιού27 ή 
προστασία του περιβάλλοντος28.  

                                                 
23  Το Δικαστήριο τις χαρακτήρισε «επιτακτικές ανάγκες» στην υπόθεση 

Cassis de Dijon.  
24  Απόφαση της 20ής Φεβρουαρίου 1979, Rewe-Zentral AG κατά 

Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, C-120/78, EU:C:1979:42, 
σκέψη 13. 

25  Απόφαση της 12ης Ιουνίου 2003, Schmidberger, C-112/00, 
EU:C:2003:333: «ο περιορισμός της κυκλοφορίας εμπορευμάτων 
μεταξύ των κρατών μελών δικαιολογείται από το θεμιτό συμφέρον 
για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, εν προκειμένω 
της ελευθερίας εκφράσεως και της ελευθερίας του συνέρχεσθαι των 
διαδηλωτών». 

26  Απόφαση της 22ας Σεπτεμβρίου 2016, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά 
Τσεχικής Δημοκρατίας, C-525/14, EU:C:2016:714. 

27  Απόφαση της 14ης Φεβρουαρίου 2008, Dynamic Medien Vertriebs 
GmbH κατά Avides Media AG, C-244/06, EU:C:2008:85: απαγόρευση 
εισαγωγής ιαπωνικών κινουμένων σχεδίων με την ονομασία 
«Anime» σε μορφή ψηφιακού οπτικού δίσκου (DVD) ή βιντεοκασέτας 
από το Ηνωμένο Βασίλειο προς τη Γερμανία, διότι δεν φέρουν 
ένδειξη της αρχής αυτής σχετική με την ηλικία από της οποίας 
επιτρέπεται η παρακολούθησή τους, δεδομένου ότι η προστασία του 
παιδιού αποτελεί δικαιολογημένη βάση για την απαγόρευση.  

28  Απόφαση της 1ης Ιουλίου 2014, Ålands Vindkraft AB κατά 
Energimyndigheten, C-573/12, EU:C:2014:2037· απόφαση της 15ης 
Νοεμβρίου 2005, Επιτροπή κατά Αυστρίας, C-320/03, 
EU:C:2005:684. 



 

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους 
θεμιτούς λόγους δημόσιου συμφέροντος 
παρέχονται στον Οδηγό για την εφαρμογή των 
διατάξεων της Συνθήκης που διέπουν την 
ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων29.  

  Η αρχή της αναλογικότητας  

Η απόφαση πρέπει να είναι σύμφωνη με την 
αρχή της αναλογικότητας. Αυτό σημαίνει ότι η 
διοικητική απόφαση πρέπει να είναι πρόσφορη 
για την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου και 
να μην υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 
επίτευξη του στόχου αυτού.  

Στην υπόθεση C-320/03, Επιτροπή κατά Αυστρίας, 
το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι «προκειμένου να 
διαπιστωθεί αν ένα τέτοιο εμπόδιο είναι ανάλογο 
με τον θεμιτό επιδιωκόμενο εν προκειμένω 
σκοπό, ήτοι την προστασία του περιβάλλοντος, 
είναι σημαντικό να καθοριστεί αν αυτό είναι 
αναγκαίο και πρόσφορο για την επίτευξη του 
σκοπού αυτού»30. 

Η αναλογικότητα του εθνικού τεχνικού κανόνα 
αποτελεί τη βάση της απόδειξης της 
αναλογικότητας της διοικητικής απόφασης που 
βασίζεται στον εν λόγω κανόνα. Ωστόσο, τα μέσα 
με τα οποία αποδεικνύεται η αναλογικότητα της 
διοικητικής απόφασης πρέπει να καθορίζονται 
κατά περίπτωση (αιτιολογική σκέψη 27 του 
κανονισμού).  

Ο Οδηγός για την εφαρμογή των διατάξεων της 
Συνθήκης που διέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία 
των εμπορευμάτων περιέχει χρήσιμες 
πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο 
αναλογικότητας.  

Στις παραγράφους που ακολουθούν εξετάζονται 
ορισμένα παραδείγματα της αρχής της 
αναλογικότητας.  

                                                 
29  Οδηγός για την εφαρμογή των διατάξεων της Συνθήκης που διέπουν 

την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, 2010, 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a5396a42-
cbc8-4cd9-8b12-b769140091cd.  

30  Απόφαση της 15ης Νοεμβρίου 2005, Επιτροπή κατά Αυστρίας, C-
320/03, EU:C:2005:684, σκέψη 85. 

α)  Είναι το μέτρο κατάλληλο για τη διασφάλιση 
της επίτευξης του επιδιωκόμενου στόχου;  

Το Δικαστήριο αξιολόγησε, μεταξύ άλλων, την 
καταλληλότητα των μέτρων για την επίτευξη του 
στόχου στις ακόλουθες περιπτώσεις31. 

 Στην υπόθεση Ålands Vindkraft, το Δικαστήριο 
τόνισε ότι η χρησιμοποίηση ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας για την παραγωγή 
ηλεκτρικού ρεύματος είναι χρήσιμη για την 
προστασία του περιβάλλοντος στο μέτρο που 
συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου, που περιλαμβάνονται μεταξύ 
των κυρίων αιτιών για τις κλιματικές αλλαγές 
τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη 
μέλη έχουν αναλάβει την υποχρέωση να 
καταπολεμήσουν32. 

 Στην υπόθεση Επιτροπή κατά Ιταλίας 
(ρυμουλκούμενα), το Δικαστήριο έκρινε ότι η 
απαγόρευση να έλκουν οι μοτοσυκλέτες 
ρυμουλκούμενο είναι κατάλληλη για την 
υλοποίηση του σχετικού με την οδική 
ασφάλεια σκοπού33. 

 Στην υπόθεση Dynamic Medien, το Δικαστήριο 
έκρινε πως δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η 
απαγόρευση της πώλησης και εκχώρησης 
δι’ αλληλογραφίας συσκευών για την 
αποθήκευση εικόνας που δεν έχουν 
υποβληθεί σε έλεγχο και κατάταξη από την 
αρμόδια αρχή για λόγους προστασίας των 
ανηλίκων και που δεν φέρουν ένδειξη της 
αρχής αυτής σχετικά με την ηλικία από της 
οποίας επιτρέπεται η παρακολούθησή τους 
αποτελεί μέτρο ικανό να προστατεύσει τα 
παιδιά από ενημέρωση και υλικό που 
παραβλάπτουν την καλή διαβίωσή τους34.  

                                                 
31  Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Οδηγό για την εφαρμογή των 

διατάξεων της Συνθήκης που διέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία των 
εμπορευμάτων, 2010, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-
/publication/a5396a42-cbc8-4cd9-8b12-b769140091cd 

32  Απόφαση της 1ης Ιουλίου 2014, Ålands Vindkraft AB κατά 
Energimyndigheten, C-573/12, EU:C:2014:2037, σκέψη 78. 

33  Απόφαση της 10ης Φεβρουαρίου 2009, Επιτροπή κατά Ιταλίας, C-
110/05, EU:C:2009:66, σκέψη 64. 

34  Απόφαση της 14ης Φεβρουαρίου 2008, Dynamic Medien Vertriebs 
GmbH κατά Avides Media AG, C-244/06, EU:C:2008:85, σκέψη 47. 



 

 

Β) Είναι το μέτρο αναγκαίο για την επίτευξη του 
στόχου αυτού; 

Η διοικητική απόφαση είναι αναλογική, αν είναι 
όχι μόνο κατάλληλη αλλά και αναγκαία για την 
επίτευξη του θεμιτού στόχου. Σε αυτό το μέρος 
της αξιολόγησης, το ερώτημα που θα πρέπει να 
εξεταστεί είναι το εξής: υπερβαίνει η διοικητική 
απόφαση τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του 
θεμιτού στόχου; Αν υπάρχουν λιγότερο 
περιοριστικά μέσα για την επίτευξη του ίδιου 
στόχου, τότε η διοικητική απόφαση υπερβαίνει τα 
αναγκαία όρια. Τα παραδείγματα που 
ακολουθούν καταδεικνύουν ποιες ερωτήσεις θα 
πρέπει να τεθούν για την εκτίμηση της 
αναγκαιότητας μιας διοικητικής απόφασης.  

 Στην υπόθεση Επιτροπή κατά Τσεχικής 
Δημοκρατίας, το Δικαστήριο επισήμανε ότι ένα 
κράτος μέλος δύναται, στο πλαίσιο της 
καταπολεμήσεως της απάτης, προς 
διασφάλιση της προστασίας των 
καταναλωτών στο έδαφός του, να θεωρεί ότι 
οι σφραγίδες εγγυήσεως κράτους μέλους που 
έχουν τεθεί στο έδαφος τρίτων κρατών δεν 
παρέχουν στους καταναλωτές επίπεδο 
προστασίας αντίστοιχο των σφραγίδων 
εγγυήσεως που έχουν τεθεί από 
ανεξάρτητους οργανισμούς στο έδαφος των 
κρατών μελών (εκτός αν το κράτος μέλος 
εισαγωγής από τρίτες χώρες, το οποίο έχει 
αντίστοιχο σύστημα σφραγίδων, διενεργήσει 
ελέγχους των εμπορευμάτων και τα 
αποτελέσματα πληρούν την απαίτηση του εν 
λόγω κράτους μέλους35). Ωστόσο, το 
Δικαστήριο έκρινε ότι το μέτρο δεν ήταν 
αναλογικό προς τον επιδιωκόμενο σκοπό, 
δεδομένου ότι ο ίδιος στόχος θα μπορούσε να 
είχε επιτευχθεί με εναλλακτικά, λιγότερο 
περιοριστικά μέτρα. Πρώτον, οι τσεχικές 
αρχές θα μπορούσαν να είχαν επιβάλει στον 
εισαγωγέα την υποχρέωση να αποδείξει 
εγγράφως τον τόπο στον οποίον τέθηκε η 
επίμαχη σφραγίδα, καθώς και, ενδεχομένως, 
τον τόπο θέσεως σε ελεύθερη κυκλοφορία 
και νόμιμης διαθέσεως στο εμπόριο των 

                                                 
35  Απόφαση της 22ας Σεπτεμβρίου 2016, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά 

Τσεχικής Δημοκρατίας, C-525/14, EU:C:2016:714, σκέψεις 54 και 55. 

οικείων πολύτιμων μετάλλων εντός της 
Ένωσης. Δεύτερον, οι τσεχικές αρχές θα 
μπορούσαν να είχαν περιορίσει την άρνηση 
της αναγνωρίσεως των σφραγίδων του 
WaarborgHolland μόνο στις περιπτώσεις κατά 
τις οποίες ο επιπλέον έλεγχος των εν λόγω 
μετάλλων από τις τσεχικές αρχές 
δικαιολογείται πράγματι από την ανάγκη 
προστασίας των καταναλωτών, ιδίως σε 
περιπτώσεις εισαγωγών από τρίτες χώρες36. 

 Στην υπόθεση Ålands Vindkraft, απορρίφθηκε 
η χορήγηση πιστοποιητικών ηλεκτρικής 
ενέργειας σε αιολικό πάρκο ευρισκόμενο στη 
Φινλανδία, διότι μόνο σε εγκαταστάσεις 
παραγωγής πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας 
που βρίσκονταν στη Σουηδία ήταν δυνατό να 
χορηγούνται τέτοια πιστοποιητικά. Ωστόσο, το 
Δικαστήριο έκρινε το μέτρο αναλογικό, 
εξηγώντας ότι δεν μπορεί να κριθεί ότι η 
Σουηδία παρέβη την αρχή της αναλογικότητας 
απλώς και μόνον επειδή περιόρισε την 
εφαρμογή ενός καθεστώτος στήριξης στο 
πλαίσιο του οποίου χρησιμοποιούνται πράσινα 
πιστοποιητικά αποκλειστικά και μόνο στην 
πράσινη ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται 
στην εθνική επικράτεια. Τα κράτη μέλη έχουν 
υποχρεωτικό εθνικό στόχο για την ενέργεια 
από ανανεώσιμες πηγές (το μερίδιο της 
προσπάθειας που τους αναλογεί) και η μόνη 
ηλεκτρική ενέργεια που μπορεί να 
προσμετρηθεί για την επίτευξη του εν λόγω 
στόχου είναι εκείνη που παράγεται στις 
εγκαταστάσεις τους. Ως εκ τούτου, η Σουηδία 
μπορούσε θεμιτώς να κρίνει ότι ένας τέτοιος 
εδαφικός περιορισμός δεν υπερβαίνει το 
αναγκαίο μέτρο για την επίτευξη του σκοπού 
της αύξησης της παραγωγής και, έμμεσα, της 
κατανάλωσης πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας 
εντός της Ένωσης τον οποίο επιδιώκουν τόσο 
το εν λόγω εθνικό καθεστώς όσο και η 
οδηγία 2009/28 στο πλαίσιο της οποίας 
εντάσσεται37. 

                                                 
36  Απόφαση της 22ας Σεπτεμβρίου 2016, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά 

Τσεχικής Δημοκρατίας, C-525/14, EU:C:2016:714, σκέψεις 65 και 66. 
37  Απόφαση της 1ης Ιουλίου 2014, Ålands Vindkraft AB κατά 

Energimyndigheten, C-573/12, EU:C:2014:2037, σκέψη 104.  



 

 

 Στην υπόθεση Dynamic Medien, το Δικαστήριο 
αξιολόγησε την αναγκαιότητα του μέτρου ως 
εξής: όσον αφορά το καθ’ ύλην πεδίο 
εφαρμογής της επίδικης απαγορεύσεως, ο 
νόμος περί προστασίας των ανηλίκων δεν 
απαγορεύει κάθε μορφή εμπορίας μη 
ελεγμένων συσκευών για την αποθήκευση 
εικόνας. Από την απόφαση προκύπτει ότι είναι 
νόμιμη η εισαγωγή και η πώληση τέτοιων 
συσκευών σε ενηλίκους μέσω διόδων 
διανομής που προϋποθέτουν προσωπική 
επαφή μεταξύ του διανομέα και του 
αγοραστή, με την οποία λαμβάνεται μέριμνα 
ώστε τα παιδιά να μην έχουν πρόσβαση στις 
εν λόγω συσκευές. Λαμβανομένων υπόψη 
των στοιχείων αυτών, η επίδικη στην κύρια 
δίκη νομοθετική ρύθμιση δεν φαίνεται να 
υπερβαίνει το αναγκαίο μέτρο για την 
επίτευξη του σκοπού που επιδιώκει το εν 
λόγω κράτος μέλος38. 

 Στην υπόθεση C-265/06, Επιτροπή των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Πορτογαλικής 
Δημοκρατίας, το Δικαστήριο έκρινε ότι η 
καταπολέμηση της εγκληματικότητας και η 
οδική ασφάλεια μπορούν να αποτελέσουν 
επιτακτικούς λόγους γενικού συμφέροντος 
ικανούς να δικαιολογήσουν εμπόδιο στην 
ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων. 
Μολονότι η απαγόρευση τοποθέτησης 
εγχρώμων ταινιών στους υαλοπίνακες 
αυτοκινήτων οχημάτων μεταφοράς επιβατών 
ή εμπορευμάτων «είναι, βεβαίως, ικανή να 
διευκολύνει την εν λόγω παρατήρηση και, 
κατά συνέπεια, την επίτευξη των σκοπών 
καταπολεμήσεως της εγκληματικότητας και 
οδικής ασφάλειας, πλην όμως δεν συνάγεται 
ότι είναι αναγκαία για την επίτευξη των 
σκοπών αυτών και ότι δεν υφίστανται άλλα, 
πιο περιοριστικά, μέσα επιτεύξεώς τους.»39. Ο 
αναγκαίος χαρακτήρας της απαγόρευσης δεν 
αποδείχθηκε για τον πρόσθετο λόγο ότι οι 
αρχές δέχθηκαν ότι επιτρεπόταν η εντός των 
ορίων της οδηγίας 92/22/ΕΟΚ εμπορία, στο 

                                                 
38  Απόφαση της 14ης Φεβρουαρίου 2008, Dynamic Medien Vertriebs 

GmbH κατά Avides Media AG, C-244/06, EU:C:2008:85, σκέψη 48. 
39  Απόφαση της 10ης Απριλίου 2008, Επιτροπή κατά Πορτογαλικής 

Δημοκρατίας, C-265/06, EU:C:2008:210, σκέψεις 38-41. 

έδαφος της Πορτογαλίας, αυτοκινήτων 
οχημάτων εξοπλισμένων εξαρχής με 
έγχρωμους υαλοπίνακες. Επιπλέον, οι 
έγχρωμες ταινίες περιλαμβάνουν ευρύ φάσμα 
προϊόντων (από διαφανείς μέχρι σχεδόν 
αδιαφανείς ταινίες), στοιχείο το οποίο 
συνεπάγεται ότι ορισμένες τουλάχιστον 
ταινίες, ήτοι όσες έχουν επαρκή βαθμό 
διαφάνειας, καθιστούν δυνατή την επιθυμητή 
οπτική εξέταση του θαλάμου επιβατών των 
αυτοκινήτων οχημάτων. Ως εκ τούτου, το 
Δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η 
απαγόρευση εφαρμογής εγχρώμων ταινιών 
σε οχήματα ήταν υπερβολική και, ως εκ 
τούτου, δυσανάλογη προς τους 
επιδιωκόμενους σκοπούς40. 

 

6 Προσωρινή αναστολή της πρόσβασης 

στην αγορά (άρθρο 6 του κανονισμού) 

Όπου η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους 
προορισμού αξιολογεί τα εμπορεύματα πριν 
αποφασίσει αν θα πρέπει να περιορίσει ή να 
αρνηθεί την πρόσβαση στην αγορά, η εν λόγω 
αρχή δεν θα πρέπει να μπορεί να λαμβάνει 
αποφάσεις για αναστολή της πρόσβασης στην 
αγορά, εκτός αν απαιτείται ταχεία παρέμβαση για 
την πρόληψη επιβλαβών συνεπειών για την 
ασφάλεια ή την υγεία των προσώπων ή την 
πρόληψη ζημίας του περιβάλλοντος ή για να 
προληφθεί η διάθεσή των εμπορευμάτων στην 
αγορά όταν αυτό απαγορεύεται κατά κανόνα για 
λόγους δημόσιας ηθικής ή δημόσιας ασφάλειας, 
συμπεριλαμβανομένης, για παράδειγμα, της 
πρόληψης του εγκλήματος (αιτιολογική σκέψη 29 
του κανονισμού). 

                                                 
40  Απόφαση της 10ης Απριλίου 2008, Επιτροπή κατά Πορτογαλικής 

Δημοκρατίας, C-265/06, EU:C:2008:210, σκέψεις 38-48. 



 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του 
κανονισμού, όταν η αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους προορισμού διενεργεί αξιολόγηση των 
προϊόντων, μπορεί να αναστείλει προσωρινά τη 
διαθεσιμότητα των εν λόγω προϊόντων στην 
αγορά του εν λόγω κράτους μέλους, μόνον αν: 

α)  υπό κανονικές ή ευλόγως προβλέψιμες 
συνθήκες χρήσης, τα εμπορεύματα 
εγκυμονούν σοβαρό κίνδυνο για την 
ασφάλεια ή την υγεία των ατόμων ή για 
το περιβάλλον, περιλαμβανομένου και 
κινδύνου που δεν έχει άμεσες επιπτώσεις, 
γεγονός που απαιτεί ταχεία παρέμβαση 
της αρμόδιας αρχής· ή 

β)  η διαθεσιμότητα των εμπορευμάτων ή 
αυτού του είδους εμπορευμάτων στην 
αγορά του εν λόγω κράτους μέλους 
απαγορεύεται κατά κανόνα σ’ αυτό το 
κράτος μέλος για λόγους δημόσιας ηθικής 
ή δημόσιας ασφάλειας.  

Όταν η αρμόδια αρχή κράτους μέλους αναστέλλει 
προσωρινά την πρόσβαση στην αγορά, θα πρέπει 
να ειδοποιεί αμέσως τον οικείο οικονομικό 
φορέα, την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη 
(άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού). Αν ο 
λόγος της προσωρινής αναστολής είναι ότι, υπό 
κανονικές ή ευλόγως προβλέψιμες συνθήκες 
χρήσης, τα εμπορεύματα εγκυμονούν σοβαρό 
κίνδυνο για την ασφάλεια ή την υγεία των ατόμων 
ή για το περιβάλλον, περιλαμβανομένου και 
κινδύνου που δεν έχει άμεσες επιπτώσεις πράγμα 
που απαιτεί ταχεία παρέμβαση της αρμόδιας 
αρχής, η κοινοποίηση πρέπει να συνοδεύεται από 
λεπτομερή τεχνική ή επιστημονική τεκμηρίωση 
των λόγων για τους οποίους η υπόθεση εμπίπτει 
στο εν λόγω στοιχείο (άρθρο 6 παράγραφος 2 
του κανονισμού).      

7 Διοικητική απόφαση (άρθρο 5 

παράγραφοι 9 έως 13 του κανονισμού) 

Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των 
εμπορευμάτων, η αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους προορισμού μπορεί να αποφασίσει να 
λάβει διοικητική απόφαση σχετικά με τα προϊόντα 
τα οποία έχει αξιολογήσει (άρθρο 5 
παράγραφος 9 του κανονισμού). 

Όπως προαναφέρθηκε, η αμοιβαία αναγνώριση 
δεν αποτελεί απόλυτη αρχή. Ωστόσο, κάθε 
εξαίρεση από την αρχή αυτή πρέπει να 
αιτιολογείται επαρκώς. Η πρόσβαση στην αγορά 
εμπορευμάτων που κυκλοφορούν νόμιμα στην 
αγορά άλλου κράτους μέλους δεν μπορεί να 
περιοριστεί ή να απαγορευθεί αποκλειστικά και 
μόνον επειδή οι εθνικοί κανόνες ορίζουν 
διαφορετικές απαιτήσεις για τα οικεία 
εμπορεύματα. Αν υπάρχει πραγματικός λόγος 
περιορισμού ή άρνησης της πρόσβασης στην 
αγορά, κάθε τέτοια απόφαση πρέπει να 
αιτιολογείται.  

Μέχρι σήμερα, οι διοικητικές αποφάσεις σπανίως 
αναφέρουν τους λόγους περιορισμού ή άρνησης 
της πρόσβασης στην αγορά εμπορευμάτων που 
κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους 
μέλους.  

Στο άρθρο 5 παράγραφοι 10 έως 12 του 
κανονισμού απαριθμούνται οι κατηγορίες 
πληροφοριών που θα πρέπει να περιλαμβάνονται 
στη διοικητική απόφαση. 

Η διοικητική απόφαση πρέπει να περιέχει τους 
λόγους της απόφασης, οι οποίοι πρέπει να 
αναφέρονται κατά τρόπο επαρκώς ακριβή και 
αιτιολογημένο, ώστε να διευκολύνεται η 
αξιολόγηση της συμβατότητάς της με την αρχή 
της αμοιβαίας αναγνώρισης και τις απαιτήσεις 
του κανονισμού (άρθρο 5 παράγραφος 10 του 
κανονισμού). Ειδικότερα, στη διοικητική απόφαση 
πρέπει να περιλαμβάνονται οι ακόλουθες 
πληροφορίες (άρθρο 5 παράγραφος 11 του 
κανονισμού):  

α) ο εθνικός τεχνικός κανόνας επί του οποίου 
θεμελιώνεται η διοικητική απόφαση· 

β) ο θεμιτός λόγος δημόσιου συμφέροντος 
που δικαιολογεί την εφαρμογή του 
εθνικού τεχνικού κανόνα επί του οποίου 
εδράζεται η διοικητική απόφαση· 

γ) τα τεχνικά ή επιστημονικά στοιχεία που 
ελήφθησαν υπόψη από την αρμόδια αρχή 
του κράτους μέλους προορισμού, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
τυχόν σχετικών αλλαγών στην τεχνολογία 



 

 

που προέκυψαν μετά τη θέση σε 
εφαρμογή του εθνικού τεχνικού κανόνα· 

δ) περίληψη των επιχειρημάτων (εάν 
υπάρχουν) που προβάλλονται από τον 
οικείο οικονομικό φορέα και τα οποία είναι 
σημαντικά προκειμένου να αξιολογηθεί αν 
τα εμπορεύματα κυκλοφορούν νόμιμα 
στην αγορά και αν το θεμιτό δημόσιο 
συμφέρον που καλύπτεται από τον 
εφαρμοστέο εθνικό τεχνικό κανόνα του 
κράτους μέλους προορισμού 
προστατεύεται επαρκώς, λαμβανομένων 
υπόψη των χαρακτηριστικών των εν λόγω 
εμπορευμάτων· 

ε) τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η 
διοικητική απόφαση είναι πρόσφορη για 
την επίτευξη του επιδιωκόμενου στόχου 
και δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για 
την επίτευξη του στόχου αυτού. 

Για τους σκοπούς του άρθρου 5 παράγραφος 11 
του κανονισμού, ως «θεμιτός λόγος δημόσιου 
συμφέροντος» νοείται οποιοσδήποτε από τους 
λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 36 της ΣΛΕΕ 
ή οποιοσδήποτε άλλος επιτακτικός λόγος 
δημόσιου συμφέροντος (άρθρο 3 σημείο 14 του 
κανονισμού)41.  

Η διοικητική απόφαση πρέπει να προσδιορίζει τα 
μέσα έννομης προστασίας που είναι διαθέσιμα 
βάσει του εθνικού δικαίου του κράτους μέλους 
προορισμού και να ορίζει τις προθεσμίες άσκησης 
των μέσων αυτών. Θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει αναφορά στη δυνατότητα των 
οικονομικών φορέων να χρησιμοποιήσουν το 
SOLVIT και τη νέα διαδικασία επίλυσης 
προβλημάτων (άρθρο 5 παράγραφος 12 του 
κανονισμού, βλ. επίσης τμήμα 3.10). 

Η διοικητική απόφαση που περιορίζει ή αρνείται 
την πρόσβαση στην αγορά πρέπει να 
κοινοποιείται χωρίς καθυστέρηση στον 
οικονομικό φορέα. Η απόφαση δεν παράγει 
αποτελέσματα πριν από την κοινοποίησή της 

                                                 
41  Βλ. επίσης τμήμα 3.5.1. 

στον οικονομικό φορέα (άρθρο 5 παράγραφοι 9 
και 13 του κανονισμού). 

 

8 Κοινοποιήσεις στην Επιτροπή και στα 

άλλα κράτη μέλη   

Οι αρμόδιες εθνικές αρχές πρέπει να κοινοποιούν 
στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη: 

 τις προσωρινές αναστολές (άρθρο 6 
παράγραφος 2 του κανονισμού)· 

 τις διοικητικές αποφάσεις (άρθρο 5 
παράγραφος 9 του κανονισμού). 

Για τους σκοπούς του άρθρου 5 παράγραφος 9 
και του άρθρου 6 παράγραφος 2 του 
κανονισμού, θα πρέπει να χρησιμοποιείται το 
σύστημα πληροφοριών και επικοινωνίας για την 
εποπτεία της αγοράς (ICSMS) (άρθρο 11 
παράγραφος 1 του κανονισμού). 

Η Επιτροπή πρέπει να χρησιμοποιεί τις 
πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στο ICSMS για 
τη μελλοντική αξιολόγηση του κανονισμού 
(άρθρο 14 παράγραφος 2 του κανονισμού).  

Οι προσωρινές αναστολές πρέπει να 
κοινοποιούνται αμέσως μέσω του ICSMS στην 
Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη (άρθρο 6 
παράγραφος 2 του κανονισμού).  

Οι διοικητικές αποφάσεις πρέπει να 
κοινοποιούνται μέσω του ICSMS στην Επιτροπή 
και στα άλλα κράτη μέλη το αργότερο 20 
εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της απόφασης 
(άρθρο 5 παράγραφος 9 του κανονισμού). 



 

 

Η κοινοποιηθείσα προσωρινή αναστολή ή 
διοικητική απόφαση θα πρέπει να 
αναφορτώνεται στο ICSMS. 

Θεωρητικά, αν ένα μέτρο που κοινοποιείται μέσω 
του συστήματος ταχείας ανταλλαγής 
πληροφοριών (RAPEX)42 ή του συστήματος 
έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις 
ζωοτροφές (RASFF)43 αφορά εμπορεύματα που 
δεν καλύπτονται από την ενωσιακή νομοθεσία 
εναρμόνισης και τα οποία κυκλοφορούν νόμιμα 
στην αγορά άλλου κράτους μέλους, το εν λόγω 
μέτρο θα πρέπει επίσης να κοινοποιείται βάσει 
του κανονισμού, με τη χρήση του συστήματος 
ICSMS.  

Σκοπός του κανονισμού είναι να απαλλάξει τα 
κράτη μέλη από το βάρος των διπλών 
κοινοποιήσεων σε περιπτώσεις στις οποίες 
απαιτείται κοινοποίηση για ένα μέτρο στο πλαίσιο 
δύο συστημάτων. Ως εκ τούτου, το άρθρο 7 
ορίζει ότι, αν η διοικητική απόφαση ή η 
προσωρινή αναστολή είναι επίσης μέτρο που 
πρέπει να κοινοποιηθεί μέσω του RAPEX ή του 
RASFF, «δεν απαιτείται χωριστή κοινοποίηση στην 
Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη βάσει του 
παρόντος κανονισμού», υπό τον όρο ότι 
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) η 
κοινοποίηση RAPEX ή RASFF αναφέρει ότι η 
κοινοποίηση λογίζεται και ως κοινοποίηση βάσει 
του κανονισμού (ΕΕ) 2019/515 και β) παρέχονται 
τα αποδεικτικά στοιχεία που πληρούν τις 
απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2019/515.  

Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προορισμού 
είναι υπεύθυνη για την αναφόρτωση των 
εγγράφων που απαιτούνται βάσει του 
κανονισμού. Όπως προαναφέρθηκε, τα έγγραφα 
αυτά είναι η διοικητική απόφαση και η 
προσωρινή αναστολή (συνοδευόμενη από 
λεπτομερή τεχνική ή επιστημονική τεκμηρίωση σε 

                                                 

42  Σύμφωνα με την οδηγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2001, για τη γενική 
ασφάλεια των προϊόντων (ΕΕ L 11 της 15.1.2002, σ. 4). 

43  Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για 
τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας 
για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την 
Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα 
ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1).  

περιπτώσεις στις οποίες βασίζεται σε σοβαρό 
κίνδυνο για την ασφάλεια ή την υγεία των 
ατόμων ή για το περιβάλλον). 

9 Μέσα έννομης προστασίας κατά της 

διοικητικής απόφασης  

Κάθε διοικητική απόφαση που λαμβάνεται από 
την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
προορισμού βάσει του κανονισμού πρέπει να 
προσδιορίζει τα μέσα έννομης προστασίας που 
είναι διαθέσιμα βάσει του εθνικού δικαίου και να 
ορίζει τις προθεσμίες άσκησης των μέσων αυτών 
(άρθρο 5 παράγραφος 12 του κανονισμού και 
αιτιολογική σκέψη 35 του κανονισμού), ώστε ο 
οικονομικός φορέας να μπορεί να προσβάλει την 
απόφαση ή να προσφύγει κατά της απόφασης. Οι 
διαθέσιμες επιλογές για την προσβολή των εν 
λόγω αποφάσεων εξαρτώνται από τα μέσα 
έννομης προστασίας που προβλέπονται από το 
εθνικό δίκαιο (διοικητικό εφετείο, εθνικά 
δικαστήρια ή άλλα εφετεία). Γενικά, τα εθνικά 
δικαστικά συστήματα παρέχουν, είτε άμεσα είτε 
κατόπιν διοικητικής προσφυγής, τη δυνατότητα 
άσκησης προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου κατά 
της διοικητικής απόφασης της αρμόδιας αρχής να 
περιορίσει ή να αρνηθεί την πρόσβαση στην 
αγορά.  

Το άρθρο 8 του κανονισμού εισάγει νέα 
διαδικασία επίλυσης προβλημάτων, η οποία 
παρέχει αποτελεσματικά μέσα έννομης 
προστασίας και αποκαθιστά την εμπιστοσύνη 
στην αμοιβαία αναγνώριση. Η νέα αυτή 
διαδικασία ανατίθεται στο δίκτυο SOLVIT.  

10 Τι είναι το SOLVIT; 

Το SOLVIT είναι ένα υφιστάμενο δίκτυο κέντρων 
που συστάθηκαν από τα κράτη μέλη, το οποίο 
έχει ως στόχο να παρέχει ταχείες, 
αποτελεσματικές και άτυπες λύσεις για τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα και οι 
επιχειρήσεις, όταν οι δημόσιες αρχές αρνούνται 
να τους αναγνωρίσουν τα δικαιώματα που τους 
παρέχει η ΕΕ στην ενιαία αγορά, με βάση τη 



 

 

σύσταση 2013/461/ΕΕ της Επιτροπής σχετικά με 
τις αρχές που διέπουν το SOLVIT44. 

Το SOLVIT είναι ένας άτυπος, εξωδικαστικός 
μηχανισμός επίλυσης προβλημάτων που παρέχει 
εναλλακτική λύση στις δικαστικές διαδικασίες. 
Παρέχει πρακτικές λύσεις για τα άτομα και τις 
επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε 
διασυνοριακές καταστάσεις που συνδέονται με 
την ενιαία αγορά και προκαλούνται από δημόσια 
αρχή. Το SOLVIT είναι μια υπηρεσία που 
παρέχεται δωρεάν από την εθνική διοίκηση κάθε 
κράτους μέλους της ΕΕ, καθώς και της Ισλανδίας, 
του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας. Οι αρχές που 
διέπουν τη λειτουργία του καθορίζονται στη 
σύσταση 2013/461/ΕΕ της Επιτροπής, η οποία 
ορίζει ότι κάθε κράτος μέλος πρέπει να παρέχει 
σε ένα κέντρο SOLVIT επαρκείς πόρους ώστε να 
εξασφαλίζεται η συμμετοχή του στο δίκτυο45.  

Η διαδικασία SOLVIT μπορεί να ενεργοποιείται 
από οικονομικούς φορείς που θίγονται από 
διοικητική απόφαση. Η σύσταση 2013/461/ΕΕ 
δεν ορίζει προθεσμία για την έναρξη της 
διαδικασίας SOLVIT. Ωστόσο, αν ένας οικονομικός 
φορέας αποφασίσει να χρησιμοποιήσει το 
SOLVIT, συνιστάται να υποβάλει τη διοικητική 
απόφαση στο SOLVIT το συντομότερο δυνατόν. 
Δεδομένου ότι το SOLVIT είναι άτυπος 
μηχανισμός, η προσφυγή στη διαδικασία SOLVIT 
δεν αναστέλλει τυχόν επίσημη προθεσμία για την 
άσκηση διοικητικής ή δικαστικής προσφυγής, 
ούτε αντικαθιστά τις προσφυγές αυτές. Αν, κατά 
τη διάρκεια μιας υπό εξέλιξη διαδικασίας SOLVIT, 
ένας οικονομικός φορέας ασκήσει δικαστική 
προσφυγή, αποτελεί συνήθη πρακτική να 
ειδοποιείται το κέντρο SOLVIT. Το κέντρο SOLVIT 
θα διακόψει τη διαδικασία SOLVIT και η εντολή 
του θα λήξει46. 

Όταν τα εθνικά συστήματα προβλέπουν τη 
δυνατότητα διοικητικής προσφυγής κατά της 
διοικητικής απόφασης της αρμόδιας αρχής να 
περιορίσει ή να αρνηθεί την πρόσβαση στην 

                                                 
44  Σύσταση 2013/461/ΕΕ της Επιτροπής, της 17ης Σεπτεμβρίου 2013, 

σχετικά με τις αρχές που διέπουν το SOLVIT (ΕΕ L 249 της 
19.9.2013, σ. 10). 

45  Τμήμα IV, σημείο 2 της σύστασης 2013/461/ΕΕ.  
46  Τμήμα IΙΙ, σημείο 6 της σύστασης 2013/461/ΕΕ.   

αγορά ενώπιον της αρχής που είναι υπεύθυνη 
για την εποπτεία της εν λόγω αρμόδιας αρχής 
(ανάλογα με το σύστημα που εφαρμόζεται στο 
οικείο κράτος μέλος), ορισμένες αρχές 
αποφασίζουν να διακόψουν προσωρινά τη 
διαδικασία σε περίπτωση που βρίσκεται σε 
εξέλιξη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων στο 
πλαίσιο του SOLVIT. Με τον τρόπο αυτόν η 
εποπτική αρχή έχει τη δυνατότητα να λάβει 
υπόψη τη διαδικασία SOLVIT.  

Όλες τις υποθέσεις SOLVIT τις χειρίζονται δύο 
κέντρα SOLVIT, το κέντρο της χώρας καταγωγής 
και το επικεφαλής κέντρο47. Το κέντρο της χώρας 
καταγωγής βρίσκεται συνήθως στο κράτος μέλος 
του καταγγέλλοντος, ενώ το επικεφαλής κέντρο 
βρίσκεται στο κράτος μέλος της αρχής για την 
οποία έχει υποβληθεί καταγγελία. Το κέντρο της 
χώρας καταγωγής είναι αρμόδιο για τη νομική 
εκτίμηση του προβλήματος και την προετοιμασία 
της υπόθεσης πριν από την υποβολή της στο 
κέντρο SOLVIT της αρχής για την οποία έχει 
υποβληθεί καταγγελία48. Το επικεφαλής κέντρο 
είναι υπεύθυνο για την εξεύρεση λύσεων για 
τους αιτούντες, συμπεριλαμβανομένης της 
αποσαφήνισης του εφαρμοστέου ενωσιακού 
δικαίου, και θα πρέπει να ενημερώνει τακτικά το 
κέντρο της χώρας καταγωγής σχετικά με την 
κατάσταση προόδου της καταγγελίας49.  

Τα κέντρα SOLVIT χρησιμοποιούν ένα ασφαλές 
ηλεκτρονικό σύστημα για τον χειρισμό των 
υποθέσεων50. Αυτό καθιστά την επικοινωνία 
αποτελεσματική και ευνοεί την πλήρη διαφάνεια. 
Η Επιτροπή έχει πρόσβαση στο σύστημα, 
παρακολουθεί την ποιότητα του χειρισμού των 

                                                 

47  Τμήμα V.A, σημείο 1 της σύστασης 2013/461/ΕΕ. 
48  Τμήμα V.B, σημείο 2 της σύστασης 2013/461/ΕΕ. 
49  Τμήμα V.Γ, σημείο 2 της σύστασης 2013/461/ΕΕ. 
50  Η διαδικτυακή βάση δεδομένων SOLVIT είναι αυτοτελής ενότητα του 

συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά. Δεδομένης 
αυτής της τεχνικής ενσωμάτωσης, οι κανόνες που προβλέπονται 
στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, 
σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος 
Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά και την κατάργηση της 
απόφασης 2008/49/ΕΚ («κανονισμός ΙΜΙ») (ΕΕ L 316 της 
14.11.2012, σ. 1), όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και των εμπιστευτικών πληροφοριών, 
ισχύουν επίσης και για τις διαδικασίες SOLVIT. Στη σύσταση SOLVIT 
προσδιορίζονται περαιτέρω ορισμένες πτυχές της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του SOLVIT, 
σύμφωνα με τον κανονισμό ΙΜΙ. 



 

 

υποθέσεων και παρέχει βοήθεια και διευκρινίσεις 
σε πολύπλοκες υποθέσεις.  

11 Το SOLVIT και η διαδικασία επίλυσης 

προβλημάτων σύμφωνα με το άρθρο 8 

του κανονισμού  

Η διαδικασία SOLVIT που περιγράφεται στη 
σύσταση 2013/461/ΕΕ και η ειδική διαδικασία 
επίλυσης προβλημάτων που προβλέπεται στο 
άρθρο 8 του κανονισμού είναι διαφορετικές. Η 
κύρια διαφορά των διαδικασιών αυτών είναι η 
δυνατότητα των κέντρων SOLVIT να ζητούν από 
την Επιτροπή να διατυπώσει γνώμη. 

Η διαδικασία SOLVIT που περιγράφεται στη 
σύσταση 2013/461/ΕΕ δεν παρέχει στα κέντρα 
SOLVIT τη δυνατότητα να ζητούν τη γνώμη της 
Επιτροπής. Ωστόσο, το άρθρο 8 παράγραφος 1 
του κανονισμού προβλέπει ότι, όταν ένας 
οικονομικός φορέας έχει κινήσει διαδικασία 
SOLVIT, το κέντρο της χώρας καταγωγής ή το 
επικεφαλής κέντρο μπορεί να ζητήσει από την 
Επιτροπή να διατυπώσει γνώμη για να συμβάλει 
στην επίλυση της διαφοράς. Η ειδική αυτή 
διαδικασία εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις 
κατά τις οποίες οι αρχές έχουν εκδώσει 
διοικητική απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 5 του 
κανονισμού. Περιλαμβάνει τη δυνατότητα ένα 
κέντρο SOLVIT να ζητήσει από την Επιτροπή να 
αξιολογήσει αν η διοικητική απόφαση είναι 
συμβατή με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης 
και τις απαιτήσεις του κανονισμού (άρθρο 8 
παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού). Η 
διαδικασία επίλυσης προβλημάτων βάσει του 
κανονισμού προβλέπει μεγαλύτερες προθεσμίες 
από τη συνήθη διαδικασία SOLVIT, ώστε η 
Επιτροπή να έχει επαρκή χρόνο για την έκδοση 
της γνώμης.  

Για να είναι ενήμεροι οι οικονομικοί φορείς 
σχετικά με τη διαθεσιμότητα της ειδικής 
διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων του 
κανονισμού, όλες οι διοικητικές αποφάσεις που 
εκδίδονται από τις εθνικές αρχές βάσει του 
κανονισμού πρέπει να περιλαμβάνουν αναφορά 
στη δυνατότητα των οικονομικών φορέων να 
χρησιμοποιούν το SOLVIT και τη διαδικασία 
επίλυσης προβλημάτων που θεσπίζεται με το 
άρθρο 8 του κανονισμού (άρθρο 5 

παράγραφος 12 του κανονισμού· βλ. επίσης 
τμήμα 3.7). Για παράδειγμα, η διοικητική 
απόφαση θα μπορούσε να περιλαμβάνει μια 
παράγραφο όπως η ακόλουθη.  

«Μπορείτε να υποβάλετε την παρούσα απόφαση 
στο SOLVIT, υπό τους όρους που καθορίζονται 
στη σύσταση 2013/461/ΕΕ. Το κέντρο της χώρας 
καταγωγής ή το επικεφαλής κέντρο μπορεί να 
ζητήσει από την Επιτροπή να διατυπώσει γνώμη 
προκειμένου να συμβάλει στην επίλυση της 
διαφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 8 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/515.» 

Το SOLVIT ήταν πάντα διαθέσιμο στους 
οικονομικούς φορείς που αντιμετώπιζαν 
προβλήματα στην ενιαία αγορά. Το SOLVIT θα 
εξακολουθήσει να χειρίζεται με τον συνήθη 
τρόπο άλλα προβλήματα που συνδέονται με την 
κυκλοφορία εμπορευμάτων σε άλλο κράτος 
μέλος, όπως η έλλειψη απάντησης από την 
αρμόδια αρχή ή η άρνηση έκδοσης απόφασης. 
Ωστόσο, τα προβλήματα αυτά δεν θα 
ενεργοποιούν την ειδική διαδικασία επίλυσης 
προβλημάτων που προβλέπεται στο άρθρο 8 του 
κανονισμού.  .   

12 Η γνώμη της Επιτροπής στο πλαίσιο της 

διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων του 

άρθρου 8 του κανονισμού 

Αν η άτυπη προσέγγιση του SOLVIT αποτύχει και 
εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά 
με τη συμβατότητα της διοικητικής απόφασης με 
την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης, 
οποιοδήποτε από τα εμπλεκόμενα κέντρα SOLVIT 
μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή να εκδώσει 
γνώμη (άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού). 
Σκοπός της γνώμης της Επιτροπής είναι να της 
δοθεί η δυνατότητα να αξιολογήσει αν η 
διοικητική απόφαση είναι συμβατή με την αρχή 
της αμοιβαίας αναγνώρισης και τις απαιτήσεις 
του κανονισμού (άρθρο 8 παράγραφος 2 του 
κανονισμού). Μεταξύ άλλων, η Επιτροπή θα 
πρέπει να εξετάζει τα έγγραφα και τις 
πληροφορίες που παρέχονται στο πλαίσιο της 
διαδικασίας SOLVIT. Μπορεί να ζητήσει 
πρόσθετες πληροφορίες ή έγγραφα μέσω του 
οικείου κέντρου SOLVIT (άρθρο 8 παράγραφος 3 
του κανονισμού).  



 

 

Εντός 45 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή 
του αιτήματος διατύπωσης γνώμης (η προθεσμία 
δεν περιλαμβάνει τον χρόνο που χρειάζεται η 
Επιτροπή για την παραλαβή των 
προαναφερθεισών πρόσθετων πληροφοριών και 
εγγράφων), η Επιτροπή πρέπει να ολοκληρώσει 
την αξιολόγησή της και να εκδώσει γνώμη 
(άρθρο 8 παράγραφος 4 του κανονισμού). Στη 
γνώμη αυτή θα πρέπει να εξετάζεται αν η 
διοικητική απόφαση είναι συμβατή με την αρχή 
της αμοιβαίας αναγνώρισης και τις απαιτήσεις 
του κανονισμού (άρθρο 8 παράγραφος 2 του 
κανονισμού). Κατά περίπτωση, η γνώμη θα 
πρέπει να επισημαίνει τυχόν ζητήματα τα οποία 
θα πρέπει να διευθετηθούν στην υπόθεση 
SOLVIT ή να διατυπώνει συστάσεις για να 
συμβάλει στην επίλυση της διαφοράς (άρθρο 8 
παράγραφος 4 του κανονισμού). Η γνώμη της 
Επιτροπής πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη 
διαδικασία SOLVIT (άρθρο 8 παράγραφος 6 του 
κανονισμού).  

Η Επιτροπή γνωστοποιεί τη γνώμη της μέσω του 
οικείου κέντρου SOLVIT στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα και στις αρμόδιες αρχές. 
Κοινοποιεί επίσης τη γνώμη σε όλα τα κράτη 
μέλη μέσω του ICSMS (άρθρο 8 παράγραφος 6 
του κανονισμού). Ο οικονομικός φορέας μπορεί 
να χρησιμοποιήσει τη γνώμη της Επιτροπής που 
αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 4 του 
κανονισμού και να την καταστήσει διαθέσιμη σε 
κάθε σχετικό τρίτο.  

Αν η Επιτροπή πληροφορηθεί ότι η υπόθεση έχει 
επιλυθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αξιολόγησης, δεν απαιτείται να εκδώσει γνώμη 
(άρθρο 8 παράγραφος 5 του κανονισμού).  

Το γεγονός ότι η Επιτροπή εκδίδει γνώμη δεν 
θίγει τις εξουσίες που έχει βάσει του άρθρου 258 
της ΣΛΕΕ (αιτιολογική σκέψη 40 του κανονισμού). 

 

13 Ο ρόλος των σημείων επαφής για τα 

προϊόντα (άρθρο 9 του κανονισμού) 

Ο κανονισμός καθιστά την κυκλοφορία 
εμπορευμάτων που δεν καλύπτονται από 
ενωσιακούς κανόνες εναρμόνισης στην αγορά 
άλλων κρατών μελών πολύ ευκολότερη σε σχέση 
με το παρελθόν, αλλά αναθέτει επίσης 
μεγαλύτερες ευθύνες στους οικονομικούς φορείς. 
Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να γνωρίζουν τους 
σχετικούς εθνικούς κανόνες όχι μόνο στο κράτος 
μέλος στην αγορά του οποίου διαθέτουν νόμιμα 
τα προϊόντα τους, αλλά και στο κράτος μέλος 
προορισμού, για παράδειγμα να γνωρίζουν αν 
υπάρχει διαδικασία προέγκρισης.  

Για να διασφαλιστεί ότι οι οικονομικοί φορείς δεν 
θα αφεθούν στην τύχη τους ως προς τη συλλογή 
πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα στα κράτη 
μέλη, ο κανονισμός διευκολύνει τη συλλογή 
αυτών των πληροφοριών μέσω σημείων επαφής 
για τα προϊόντα. Σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 1 του κανονισμού, τα σημεία 
επαφής για τα προϊόντα πρέπει να παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2018/1724 (κανονισμός για την ενιαία 
ψηφιακή θύρα)51. Τα σημεία επαφής για τα 
προϊόντα θα πρέπει να διαθέτουν τον κατάλληλο 
εξοπλισμό και προσωπικό (άρθρο 9 
παράγραφος 1 και αιτιολογική σκέψη 42 του 
κανονισμού), ώστε να μπορούν να 
διαδραματίσουν τον σημαντικό ρόλο τους στη 

                                                 
51  Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1724 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 2ας Οκτωβρίου 2018, για τη δημιουργία ενιαίας 
ψηφιακής θύρας με σκοπό την παροχή πρόσβασης σε πληροφορίες, 
σε διαδικασίες και σε υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης 
προβλημάτων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1024/2012 (ΕΕ L 295 της 21.11.2018, σ. 1). 



 

 

διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των 
εθνικών αρχών και των οικονομικών φορέων.  

Τα σημεία επαφής για τα προϊόντα πρέπει να 
παρέχουν ηλεκτρονικά πληροφορίες σχετικά με 
τα εξής (άρθρο 9 παράγραφος 2 του 
κανονισμού): 

α)  την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης και 
την εφαρμογή του κανονισμού στην 
επικράτεια του κράτους μέλους τους, 
καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη 
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 5 του 
κανονισμού· 

β) τα στοιχεία για την απευθείας επικοινωνία 
με τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
τους, συμπεριλαμβανομένων των 
στοιχείων των αρχών που είναι αρμόδιες 
για την εποπτεία της εφαρμογής των 
εθνικών τεχνικών κανόνων που ισχύουν 
στην επικράτεια του κράτους μέλους τους·  

γ) τα διαθέσιμα μέσα έννομης προστασίας 
και τις σχετικές διαδικασίες στην 
επικράτεια του κράτους μέλους τους, σε 
περίπτωση διαφοράς μεταξύ των 
αρμόδιων αρχών και οικονομικού φορέα, 
συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας 
επίλυσης προβλημάτων που περιγράφεται 
στο άρθρο 8 του κανονισμού.  

Μολονότι τα σημεία επαφής για τα προϊόντα είναι 
υπεύθυνα για τη διάθεση των πλέον σημαντικών 
δεδομένων στους ιστότοπούς τους (βλ. άρθρο 9 
παράγραφος 2 και αιτιολογική σκέψη 42 του 
κανονισμού), είναι επίσης δυνατή η απευθείας 
επικοινωνία των οικονομικών φορέων ή των 
αρμόδιων αρχών των κρατών μελών με αυτά, 
και πρέπει να παρέχουν συμπληρωματικές 
πληροφορίες εντός 15 εργάσιμων ημερών από 
τη λήψη αιτήματος (άρθρο 9 παράγραφοι 3 και 4 
του κανονισμού). Πρέπει να παρέχουν αυτές τις 
συμπληρωματικές πληροφορίες δωρεάν 
(άρθρο 9 παράγραφος 5 του κανονισμού). Τα 
σημεία επαφής για τα προϊόντα θα πρέπει να 
εκτελούν καθήκοντα που συνδέονται με την 
παροχή οποιωνδήποτε πληροφοριών σχετικά με 
τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων 
ηλεκτρονικών αντιγράφων των εθνικών 

τεχνικών κανόνων ή ηλεκτρονικής πρόσβασης 
προς αυτούς, με την επιφύλαξη των εθνικών 
κανόνων που διέπουν τη διανομή των εθνικών 
τεχνικών κανόνων (αιτιολογική σκέψη 42 του 
κανονισμού).  

Οι εθνικές αρχές μπορούν επίσης να 
επικοινωνούν και να ζητούν πληροφορίες από τα 
σημεία επαφής για τα προϊόντα ή από τις αρχές 
άλλου κράτους μέλους (π.χ. του κράτους μέλους 
καταγωγής/πρώτης νόμιμης κυκλοφορίας) για 
την επαλήθευση των δεδομένων που παρέχονται 
από τους οικονομικούς φορείς κατά τη διάρκεια 
της αξιολόγησης των εμπορευμάτων (βλ. 
άρθρα 5 και 9 και άρθρο 10 παράγραφος 3 του 
κανονισμού). Τα σημεία επαφής για τα προϊόντα 
μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για να 
διευκολύνουν τις επαφές μεταξύ των σχετικών 
αρμόδιων αρχών (άρθρο 10 παράγραφος 3 του 
κανονισμού). 

Ωστόσο, τα σημεία επαφής για τα προϊόντα δεν 
θα πρέπει να υποχρεούνται να παρέχουν 
αντίγραφα προτύπων ή ηλεκτρονική πρόσβαση 
προς πρότυπα τα οποία υπόκεινται σε δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας των φορέων ή 
οργανισμών τυποποίησης (αιτιολογική σκέψη 42 
του κανονισμού). 

Το άρθρο 10 του κανονισμού θεσπίζει κανόνες 
για τη διοικητική συνεργασία οι οποίοι ορίζουν 
τους σημαντικότερους τομείς στους οποίους είναι 
αναγκαία η αποτελεσματική συνεργασία των 
σημείων επαφής για τα προϊόντα και των 
εθνικών αρχών.  

 



 

 

14 Διοικητική συνεργασία (άρθρο 10 του 

κανονισμού) 

Ο κανονισμός ενισχύει τα σημεία επαφής για τα 
προϊόντα ως έναν από τους κύριους διαύλους 
επικοινωνίας για την αμοιβαία αναγνώριση και 
βελτιώνει την επικοινωνία μεταξύ των αρμόδιων 
αρχών των κρατών μελών και των σημείων 
επαφής για τα προϊόντα.  

Μία από τις μορφές διοικητικής συνεργασίας που 
προβλέπει ο κανονισμός είναι η ανταλλαγή 
υπαλλήλων μεταξύ των κρατών μελών και η 
διοργάνωση κοινών προγραμμάτων κατάρτισης 
και ευαισθητοποίησης για τις αρχές και τις 
επιχειρήσεις (άρθρο 10 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) του κανονισμού). Η Επιτροπή 
εξασφαλίζει τη συνεργασία μεταξύ των αρχών 
των κρατών μελών και των σημείων επαφής για 
τα προϊόντα, ενώ τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
ότι οι αρμόδιες αρχές τους και τα σημεία επαφής 
για τα προϊόντα συμμετέχουν στις 
δραστηριότητες αυτές (άρθρο 10 παράγραφοι 1 
και 2 του κανονισμού). 

Η διοικητική συνεργασία είναι ιδιαίτερα 
σημαντική για την αξιολόγηση των 
εμπορευμάτων. Μέσω του συστήματος ICSMS, οι 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προορισμού 
μπορούν να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες 
αρχές του κράτους μέλους πρώτης νόμιμης 
κυκλοφορίας, αν χρειάζεται να ελέγξουν τις 
πληροφορίες που παρέχονται από τον οικονομικό 
φορέα (άρθρο 5 παράγραφος 7 του κανονισμού). 
Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να απαντούν στα εν 
λόγω αιτήματα εντός 15 εργάσιμων ημερών 
παρέχοντας κάθε σχετική πληροφορία για την 
επαλήθευση των στοιχείων και των εγγράφων 
που παρέσχε ο οικονομικός φορέας κατά τη 
διάρκεια της αξιολόγησης των σχετικών 
εμπορευμάτων (άρθρο 10 παράγραφος 3 του 
κανονισμού). 

Τα σημεία επαφής για τα προϊόντα μπορούν να 
χρησιμοποιούνται για να διευκολύνουν τις 
επαφές μεταξύ των σχετικών αρμόδιων αρχών 
εντός της προθεσμίας των 15 εργάσιμων 
ημερών για την παροχή των ζητούμενων 
πληροφοριών (άρθρο 10 παράγραφος 3 του 
κανονισμού). 
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ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ — ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 

2015/1535 ΚΑΙ ΡΗΤΡΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ 

Η οδηγία (ΕΕ) 2015/153552 αποτελεί σημαντικό 
εργαλείο για την πρόληψη των τεχνικών 
εμποδίων στο εμπόριο για προϊόντα που δεν 
καλύπτονται από την ενωσιακή νομοθεσία 
εναρμόνισης ή καλύπτονται μόνο εν μέρει από 
την εν λόγω νομοθεσία. Συμβάλλει στην 
εξασφάλιση περισσότερης και καλύτερης 
αμοιβαίας αναγνώρισης, απαιτώντας από τα 
κράτη μέλη να κοινοποιούν στην Επιτροπή κάθε 
σχέδιο τεχνικών κανόνων για προϊόντα και 
υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας πριν 
από τη θέσπισή τους στο εθνικό δίκαιο.  

Η οδηγία (ΕΕ) 2015/1535 και ο κανονισμός 
εφαρμόζονται σε διαφορετικά στάδια του κύκλου 
ζωής ενός τεχνικού κανόνα. Από κοινού, 
εξασφαλίζουν ότι οι εθνικοί κανόνες δεν 
δημιουργούν αδικαιολόγητα εμπόδια στο εμπόριο 
σε κανένα σημείο του κύκλου ζωής τους. 

 

Η διαδικασία κοινοποίησης βάσει της οδηγίας 
(ΕΕ) 2015/1535 δίνει τη δυνατότητα στην 
Επιτροπή και στα κράτη μέλη να εξετάζουν τους 
τεχνικούς κανόνες για τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας που 
σχεδιάζουν να εγκρίνουν μεμονωμένα κράτη 
μέλη. Αποτρέπει την εμφάνιση νέων τεχνικών 
εμποδίων στο εμπόριο διασφαλίζοντας ότι η 
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Συμβουλίου, της 9ης Σεπτεμβρίου 2015, για την καθιέρωση μιας 
διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών 
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εθνική νομοθεσία είναι συμβατή με το ενωσιακό 
δίκαιο και τις αρχές της εσωτερικής αγοράς. Στο 
πλαίσιο της διαδικασίας παρέχεται επίσης η 
δυνατότητα στις επιχειρήσεις και σε άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη να διατυπώνουν 
παρατηρήσεις σχετικά με κοινοποιούμενα σχέδια 
στη βάση δεδομένων του συστήματος 
πληροφοριών για τους τεχνικούς κανόνες (TRIS).  

Ένα κρίσιμο χαρακτηριστικό της διαδικασίας είναι 
οι νομικές συνέπειες της μη συμμόρφωσης. Το 
Δικαστήριο, στην απόφασή του στην υπόθεση C-
194/9453, διατύπωσε την αρχή ότι η παράβαση 
της υποχρέωσης κοινοποίησης [άρθρο 5 της 
οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535] συνεπάγεται τη μη 
δυνατότητα εφαρμογής των οικείων τεχνικών 
κανόνων, ώστε αυτοί να μην είναι αντιτάξιμοι 
έναντι των ιδιωτών.  

 

Το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η οδηγία 
(ΕΕ) 2015/1535 πρέπει να ερμηνεύεται ως 
έχουσα άμεσο αποτέλεσμα, γεγονός που σημαίνει 
ότι οι ιδιώτες θα πρέπει να μπορούν να την 
επικαλούνται άμεσα σε υποθέσεις ενώπιον των 
εθνικών δικαστηρίων στις οποίες αντιτίθενται 
στις αρμόδιες αρχές. Έκρινε επίσης ότι η εθνική 
νομοθεσία ήταν ανεφάρμοστη διότι δεν είχε 
κοινοποιηθεί. Το Δικαστήριο έκρινε ότι, αν οι μη 
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κοινοποιηθέντες κανόνες παρέμεναν εκτελεστοί, 
θα ματαιώνονταν ο στόχος και ο σκοπός της 
οδηγίας, με αποτέλεσμα να μπαίνουν τα κράτη 
μέλη σε πειρασμό να μην προβαίνουν σε 
κοινοποίηση. Η απόφαση στην υπόθεση C-
194/94 επηρέασε σημαντικά τον αντίκτυπο της 
οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535. Ουσιαστικά, αυτό 
σημαίνει ότι οι εταιρείες δεν μπορούν να 
υποχρεωθούν να συμμορφωθούν με εθνικούς 
τεχνικούς κανόνες που δεν έχουν κοινοποιηθεί.  

Ωστόσο, το γεγονός ότι ένας τεχνικός κανόνας 
έχει κοινοποιηθεί δεν σημαίνει ότι διασφαλίζεται 
η συμβατότητα της εφαρμογής του με το δίκαιο 
της Ένωσης. Ένας κοινοποιημένος τεχνικός 
κανόνας μπορεί να εξακολουθεί να επηρεάζει την 
ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, 
ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται 
από τις εθνικές αρχές. Στην περίπτωση αυτή 
εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/515 
σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση, ώστε να 
διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή του κανόνα 
κατά περίπτωση, κατά τρόπο που συνάδει με την 
αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης.  

Για την ευαισθητοποίηση των εθνικών αρχών και 
των οικονομικών φορέων σχετικά με την αρχή 
της αμοιβαίας αναγνώρισης, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο πρόβλεψης 
σαφών και αδιαμφισβήτητων «ρητρών ενιαίας 
αγοράς» στους εθνικούς τεχνικούς κανόνες τους 
(αιτιολογική σκέψη 16 του κανονισμού) με σκοπό 
τον περιορισμό του κινδύνου να εγείρουν 
ρυθμιστικούς φραγμούς στο εμπόριο54 και τη 
διευκόλυνση της εφαρμογής της εν λόγω αρχής. 
Στη διαδικασία κοινοποίησης βάσει της οδηγίας 
(ΕΕ) 2015/1535, η Επιτροπή συνιστά τακτικά, 
εφόσον ενδείκνυται, στις αρχές του οικείου 
κράτους μέλους να συμπεριλάβουν τη ρήτρα 
ενιαίας αγοράς στο κοινοποιημένο σχέδιο, όπως 
ορίζεται στην ανακοίνωση «Η δέσμη μέτρων για 
τα προϊόντα: Ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην 
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ενιαία αγορά55. Στη συνέχεια διευκρινίζεται 
περαιτέρω η διατύπωση της ρήτρας. 

Τα εμπορεύματα που διατίθενται νόμιμα στο 
εμπόριο σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή στην Τουρκία, ή που κατάγονται και 
διατίθενται νόμιμα στα συμβαλλόμενα μέρη της 
συμφωνίας ΕΟΧ τεκμαίρεται ότι συμμορφώνονται 
με τους κανόνες αυτούς. Η εφαρμογή των 
κανόνων αυτών υπόκειται στον κανονισμό 
(ΕΕ) 2019/515, της 19ης Μαρτίου 2019, σχετικά 
με την αμοιβαία αναγνώριση των εμπορευμάτων 
που κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου 
κράτους μέλους.  
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ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 

2019/515 ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2001/95/ΕΚ 

Η οδηγία 2001/95/ΕΚ56 για τη γενική ασφάλεια 
των προϊόντων (στο εξής: ΟΓΑΠ) ορίζει ότι μόνον 
ασφαλή προϊόντα μπορούν να διατίθενται στην 
αγορά (άρθρο 3 της ΟΓΑΠ) και καθορίζει τις 
υποχρεώσεις των παραγωγών και των 
διανομέων ως προς την ασφάλεια των 
προϊόντων. Δίνει τη δυνατότητα στις αρμόδιες 
αρχές να απαγορεύουν κάθε επικίνδυνο προϊόν ή 
να λαμβάνουν οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο 
μέτρο (άρθρο 8 της ΟΓΑΠ).  

Η ΟΓΑΠ εφαρμόζεται στα καταναλωτικά 
προϊόντα, συγκεκριμένα σε εκείνα που υπόκεινται 
στην ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης (όταν η 
εν λόγω νομοθεσία δεν περιλαμβάνει ειδικές 
διατάξεις οι οποίες έχουν τον ίδιο στόχο με την 
οδηγία 2001/95/ΕΚ) και σε εκείνα που δεν 
αποτελούν αντικείμενο εναρμόνισης σε επίπεδο 
ΕΕ (άρθρο 1 παράγραφος 2 και άρθρο 2 
στοιχείο α) της ΟΓΑΠ).  

Ο κανονισμός εφαρμόζεται τόσο σε 
καταναλωτικά όσο και σε μη καταναλωτικά 
προϊόντα ή σε πτυχές προϊόντων που δεν 
καλύπτονται από την ενωσιακή νομοθεσία 
εναρμόνισης.  

1 Μέτρα σχετικά με προϊόντα που θέτουν 

σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια 

των καταναλωτών 

Η ΟΓΑΠ περιγράφει τη διαδικασία για την 
εφαρμογή κατάλληλων μέτρων από τις αρμόδιες 
αρχές σε περίπτωση που τα προϊόντα 
παρουσιάζουν κίνδυνο, όπως τα μέτρα που 
αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 
στοιχεία β) έως στ) της ΟΓΑΠ. Τα άρθρα 5 και 6 
του κανονισμού δεν επηρεάζουν την εφαρμογή 
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Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2001, για τη γενική ασφάλεια των 
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του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχεία β) έως στ) 
και του άρθρου 8 παράγραφος 3 της 
οδηγίας 2001/95/ΕΚ (βλ. άρθρο 2 παράγραφος 6 
του κανονισμού). 

2 Μέτρα σχετικά με καταναλωτικά 

προϊόντα που παρουσιάζουν άλλους 

κινδύνους 

Όσον αφορά τα καταναλωτικά προϊόντα, ο 
κανονισμός εφαρμόζεται όταν οι αρμόδιες αρχές 
ενός κράτους μέλους προτίθενται να περιορίσουν 
ή να αρνηθούν την πρόσβαση στην αγορά ενός 
καταναλωτικού προϊόντος που δεν καλύπτεται 
από την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης και 
κυκλοφορεί νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους 
μέλους, βάσει εθνικού τεχνικού κανόνα και για 
λόγους άλλους από τους κινδύνους για την υγεία 
και την ασφάλεια των καταναλωτών. Μια τέτοια 
περίπτωση θα μπορούσε να είναι, για 
παράδειγμα, όταν οι εν λόγω αρχές απαγορεύουν 
την κυκλοφορία ενός προϊόντος, παρότι δεν 
συνιστά κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια 
των καταναλωτών, για περιβαλλοντικούς λόγους.  
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