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Θέμα: Αναφορά αριθ. 0042/2019, του M.B., γερμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
ένωσης «Vogtlaendischer Bauermarkt e.V.», σχετικά με τη βαθμονόμηση 
συγκεκριμένων τύπων ζυγαριών

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων είναι της άποψης ότι θα πρέπει να υπάρχει μια πιο εναρμονισμένη προσέγγιση 
σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά την έκδοση πιστοποιητικών βαθμονόμησης και τον καθορισμό 
περιόδων βαθμονόμησης για τις ζυγαριές. Ο αναφέρων εξηγεί ότι οι μη σταθερές ζυγαριές 
που εισάγονται και πωλούνται στη Γερμανία υπόκεινται σε πιστοποίηση βαθμονόμησης, κάτι 
το οποίο είναι δαπανηρό και χρονοβόρο. Το νομικό πλαίσιο φαίνεται να είναι διαφορετικό για 
τις σταθερές ζυγαριές. Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι θα πρέπει να εναρμονιστούν όλα τα 
συστήματα για την αποφυγή στρεβλώσεων στην ενιαία αγορά όσον αφορά την πώληση 
αυτών των προϊόντων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Απριλίου 2019. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 216 παράγραφος 6 (νέο άρθρο 227 παράγραφος 6 του 
Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 9 Ιουλίου 2019

Παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η οδηγία 2014/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 
Φεβρουαρίου 2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη 
διαθεσιμότητα στην αγορά οργάνων ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας1 (εφεξής «η οδηγία 

1 ΕΕ L 96 της 29.3.2014 - αναδιατύπωση της οδηγίας 2009/23/ΕΚ.
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NAWI») εναρμονίζει τις απαιτήσεις που αφορούν τις μετρολογικές επιδόσεις για τη διάθεση 
στην αγορά ή/και τη λειτουργία μη αυτόματων ζυγαριών. Τα όργανα που πρόκειται να 
χρησιμοποιηθούν στους τομείς που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως 
στ) της οδηγίας πρέπει, προκειμένου να διατίθενται νομίμως στην αγορά ή/και να θέτονται σε 
λειτουργία, να πληρούν τις βασικές απαιτήσεις του παραρτήματος I. Η συμμόρφωση προς τις 
βασικές απαιτήσεις διαπιστώνεται μέσω διαδικασίας αξιολόγησης της συμμόρφωσης (άρθρο 
13) και δηλώνεται με την παρουσία της σήμανσης CE και μιας συμπληρωματικής 
μετρολογικής σήμανσης (άρθρο 15). Ο κατάλογος των προαναφερθέντων τομέων 
περιλαμβάνει τον προσδιορισμό της μάζας για τις εμπορικές συναλλαγές (στοιχείο α) του 
άρθρου 1 παράγραφος 2, ο οποίος καλύπτει όλες τις ζυγαριές που χρησιμοποιούνται για 
εμπορικές συναλλαγές, αδιακρίτως, σε καταστήματα ή σε υπαίθριες/λαϊκές αγορές.

Προκειμένου να διασφαλιστούν οι συνεχείς μετρολογικές επιδόσεις των οργάνων, η οδηγία 
NAWI διευκρινίζει στο άρθρο 3 παράγραφος 3 ότι τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα μέτρα 
ώστε να μην μπορούν να θέτονται σε λειτουργία παρά μόνον τα όργανα που εξακολουθούν 
να πληρούν τις εφαρμοστέες απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. Οι εν λόγω απαιτήσεις 
προσαρμόζονται μόνο όσον αφορά τα μέγιστα επιτρεπόμενα σφάλματα: τα σφάλματα κατά 
τη χρήση μπορούν να είναι διπλάσια από τα μέγιστα επιτρεπόμενα σφάλματα που ορίζονται 
για την εφαρμογή των διαδικασιών που καθορίζονται στο άρθρο 13 (σημείο 4.2 του 
παραρτήματος Ι). Τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για την οργάνωση και το περιεχόμενο/τις 
διαδικασίες των εν λόγω επιθεωρήσεων/επανεπαληθεύσεων, λαμβανομένων δεόντως υπόψη 
των διατάξεων της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). 

Τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να οργανώνουν/επιτρέπουν τους ελέγχους που κρίνουν 
αναγκαίους, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα όργανα που χρησιμοποιούνται 
εξακολουθούν να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες απαιτήσεις της οδηγίας και, ως εκ 
τούτου, να διασφαλίζουν την ακρίβεια των αποτελεσμάτων των μετρήσεων και την επαρκή 
προστασία των διακυβευόμενων δημόσιων συμφερόντων. Στους εν λόγω ελέγχους μπορεί να 
περιλαμβάνονται περιοδικές επιθεωρήσεις/επανεπαληθεύσεις. Στο πλαίσιο αυτό, ο 
καθορισμός της διάρκειας των διαστημάτων των περιοδικών 
επιθεωρήσεων/επανεπαληθεύσεων αποτελεί επίσης αρμοδιότητα των κρατών μελών, η οποία 
θα πρέπει να εφαρμόζεται βάσει ανάλυσης του είδους των επίμαχων οργάνων σύμφωνα με 
αντικειμενικά τεχνικά κριτήρια σχεδιασμού και κατασκευής και βάσει της προβλεπόμενης 
χρήσης τους.

Από τις πληροφορίες που υπέβαλε ο αναφέρων, το είδος, το περιεχόμενο/η έκταση των 
ελέγχων και οι λόγοι της επιθεώρησης/επανεπαλήθευσης που απαιτούνται από τις γερμανικές 
αρχές δεν είναι σαφείς. Δεν είναι σαφές αν τα επίμαχα όργανα έχουν ήδη υποβληθεί σε 
περιοδική επιθεώρηση/επανεπαλήθευση στο κράτος μέλος της μόνιμης χρήσης τους ή εάν 
έχουν τεθεί σε λειτουργία πολύ πρόσφατα (και δεν έχουν ακόμη υποβληθεί σε τέτοια 
επιθεώρηση). Επιπλέον, εάν η προβλεπόμενη χρήση των επίμαχων οργάνων περιλαμβάνει τη 
χρήση τους σε υπαίθριες αγορές, καθιστώντας τα, ως εκ τούτου, κινητά, θα πρέπει να 
κατασκευάζονται έτσι ώστε η ακρίβειά τους να μην επηρεάζεται από τη μετακίνηση. Αυτό θα 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη διάρκεια των διαφόρων επιθεωρήσεων και να ισχύει 
ανεξάρτητα από το αν τα επίμαχα όργανα μετακινούνται εντός του εδάφους συγκεκριμένου 
κράτους μέλους ή μεταξύ διαφορετικών κρατών μελών. Δεν είναι επίσης σαφές εάν οι 
γερμανικές αρχές απαιτούν πλήρη επαναξιολόγηση των επίμαχων οργάνων, εάν δεν δέχονται 
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άλλα πιστοποιητικά και εάν υπάρχει διάκριση μεταξύ των οργάνων που χρησιμοποιούνται 
στις υπαίθριες/λαϊκές αγορές ανάλογα με το αν προέρχονται από άλλο κράτος μέλος κ.λπ.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να λάβει πρόσθετες, συγκεκριμένες και 
τεκμηριωμένες πληροφορίες σχετικά με τα συγκεκριμένα όργανα και το είδος/την έκταση 
των ελέγχων που απαιτούνται, προκειμένου να είναι σε θέση να εξετάσει περαιτέρω το 
ζήτημα και να επικοινωνήσει με τις γερμανικές αρχές, εάν είναι απαραίτητο, στο πλαίσιο της 
εξέτασης ενδεχόμενης παράβασης του δικαίου της Ένωσης από τις γερμανικές αρχές.

4. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 3 Φεβρουαρίου 2020

Παρατηρήσεις της Επιτροπής

Σύμφωνα με την αναφορά, οι πλανόδιοι έμποροι που συμμετέχουν στην ετήσια ευρωπαϊκή 
λαϊκή αγορά στο Plauen του Vogtland, στη Γερμανία και προέρχονται από άλλα κράτη μέλη 
της ΕΕ, πρέπει να πραγματοποιήσουν επιτόπια επαλήθευση/βαθμονόμηση για τις μη 
σταθερές ζυγαριές τους (όργανα ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας) και να καταβάλουν 
τέλος περίπου 60 EUR για την πιστοποίηση. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται 
ανεξάρτητα από το εάν οι ζυγαριές φέρουν έγκυρο σήμα ελέγχου από το κράτος μέλος 
προέλευσης. Επιπλέον, σύμφωνα με τον αναφέροντα, οι γερμανικές αρχές αφαιρούν το σήμα 
ελέγχου του κράτους μέλους προέλευσης (με το οποίο πιστοποιείται ότι πραγματοποιείται 
περιοδική επαλήθευση/βαθμονόμηση της ζυγαριάς) και το αντικαθιστούν με γερμανικό. 

Μετά τις συμπληρωματικές πληροφορίες που υπέβαλε ο αναφέρων με επιστολή του στις 16 
Αυγούστου 2019, είναι σαφές ότι το πρόβλημα που ανακύπτει αφορά την πιθανή μη 
αναγνώριση των περιοδικών ελέγχων/σημάτων ελέγχου των μη αυτόματων ζυγαριών που 
χρησιμοποιούνται ήδη όταν αυτές μεταφέρονται σε άλλο κράτος μέλος. Επομένως, το ζήτημα 
που έθιξε ο αναφέρων φαίνεται πως δεν μπορεί να λυθεί με την οδηγία 2014/31/ΕΕ2 σχετικά 
με τα όργανα ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας. 

Ωστόσο, το επίμαχο ζήτημα θα μπορούσε να εγείρει ανησυχίες στο πλαίσιο της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, η μη αναγνώριση από ένα κράτος μέλος των 
περιοδικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν σε μια μη αυτόματη ζυγαριά στο κράτος μέλος 
προέλευσής της ενδέχεται να υπονομεύσει τη δυνατότητα και το δικαίωμα ενός 
αγρότη/έμπορου να παρέχει τις υπηρεσίες του σε λαϊκή αγορά σε άλλο κράτος μέλος. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή επικοινώνησε με τις γερμανικές αρχές στις 21 Οκτωβρίου 2019 
ζητώντας τους να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με την πιθανή μη συμμόρφωση 

2 Οδηγία 2014/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για την 
εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά οργάνων ζύγισης μη 
αυτόματης λειτουργίας, Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ, ΕΕ L 96 της 29.3.2014, σ. 107-148.
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με την οδηγία 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά3. Οι αρχές της 
Γερμανίας απάντησαν στις 4 Νοεμβρίου 2019.

Όσον αφορά τα πραγματικά περιστατικά, οι αρχές του ομόσπονδου κράτους της Σαξονίας 
επιβεβαιώνουν ότι ο διοργανωτής της ευρωπαϊκής λαϊκής αγοράς στο Vogtland ενημερώθηκε 
εκ των προτέρων για τους ελέγχους που είχε προγραμματίσει η υπηρεσία βαθμονόμησης. Στο 
πλαίσιο της διαδικασίας βαθμονομήθηκαν μόνο τρεις ζυγαριές που χρησιμοποιούνται μόνιμα 
στη Γερμανία. Τα επίσημα σήματα (σήματα ελέγχου) από άλλα κράτη μέλη δεν 
καταστράφηκαν ούτε αφαιρέθηκαν.

Η γερμανική νομοθεσία

Από την 1η Ιανουαρίου 2015 η Γερμανία έχει θεσπίσει νέο νόμο στον τομέα της μετρολογίας 
(Mess- und Eichgesetz· MessEG). Σκοπός του προαναφερθέντος νόμου είναι η προστασία 
των καταναλωτών κατά την αγορά μετρήσιμων προϊόντων και υπηρεσιών και, για λόγους 
δικαιοσύνης, η δημιουργία των προϋποθέσεων για την ορθή εκτέλεση των μετρήσεων στις 
συναλλαγές. Ο νόμος εφαρμόζεται από τις αρμόδιες αρχές των γερμανικών ομόσπονδων 
κρατιδίων.

Σύμφωνα με την πρώτη πρόταση της παραγράφου 37 εδάφιο 1 του προαναφερθέντος νόμου, 
δεν επιτρέπεται στη Γερμανία η χρήση οργάνων μέτρησης χωρίς να έχουν βαθμονομηθεί. 
Όργανα μέτρησης που έχουν αξιολογηθεί και έχουν διατεθεί στην αγορά σύμφωνα με τις 
νομικές απαιτήσεις, θεωρούνται ισοδύναμα με βαθμονομημένα όργανα μετρήσεων μέχρι τη 
λήξη της αρχικής περιόδου βαθμονόμησης.

Ο νόμος Mess-und Eichgesetz, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων για τη βαθμονόμηση, 
χρησιμεύει για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας των οργάνων μέτρησης κατά τη 
δεδομένη χρονική στιγμή και για τη συμμόρφωση με οποιεσδήποτε άλλες νομικές απαιτήσεις 
που αφορούν, για παράδειγμα, σήματα και ταυτοποίηση. Η βαθμονόμηση εξακριβώνει αν 
ισχύει αυτό.

Σύμφωνα με τη δεύτερη πρόταση της παραγράφου 37 εδάφιο 3 του Mess-und Eichgesetz, 
μπορούν να λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα του τωρινού ελέγχου. Αυτό μπορεί επίσης 
να ισχύει για πιστοποίηση ή σήμα ελέγχου του εξωτερικού, υπό την προϋπόθεση ότι οι 
απαιτήσεις βαθμονόμησης είναι ισοδύναμες στο κράτος μέλος προέλευσης, και ιδίως όσον 
αφορά τα περιθώρια σφάλματος και τις περιόδου βαθμονόμησης. 

Όταν το όργανο μέτρησης προορίζεται για χρήση σε ειδικές κλιματικές συνθήκες, πρέπει να 
είναι επίσης συγκρίσιμο με τις απαιτήσεις στη Γερμανία. Η γερμανική κυβέρνηση θεωρεί ότι 
απαιτείται πλήρης έλεγχος ενός οργάνου μετρήσεων όταν δεν υπάρχει σήμα ελέγχου ή όταν 

3 Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης 
Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά, ΕΕ L 376 της 27.12.2006, 
σ. 36.
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αποδεδειγμένα το όργανο μέτρησης δεν συμμορφώνεται με τις νομικές απαιτήσεις, και ιδίως 
με τη μετρολογική ακρίβεια και προστασία.

Το γερμανικό δίκαιο δεν απαιτεί τη διαγραφή ή την ακύρωση σήματος ελέγχου ή 
πιστοποίησης άλλου κράτους μέλους προέλευσης. Αυτό δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. 

Λύση που προτείνουν οι αρχές της Γερμανίας

Η γερμανική κυβέρνηση θα συμφωνήσει σε κοινή προσέγγιση με τα ομόσπονδα κρατίδια 
προκειμένου να εφαρμόσει πλήρως το ισχύον νομικό καθεστώς και, στις περιπτώσεις όπου 
υπάρχει ισοδύναμο σήμα ελέγχου ή πιστοποίηση από άλλο κράτος μέλος και η ζυγαριά 
χρησιμοποιείται διασυνοριακά βραχυπρόθεσμα, να μην εφαρμόσει εθνική διαδικασία 
βαθμονόμησης.

Το δίκαιο της Ένωσης 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 της οδηγίας 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες 
στην εσωτερική αγορά (ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 36), «σε περίπτωση που ζητούν από 
τους παρόχους ή τους αποδέκτες υπηρεσιών την προσκόμιση πιστοποιητικού, βεβαίωσης ή 
άλλου εγγράφου που να αποδεικνύει την τήρηση απαίτησης, τα κράτη μέλη αποδέχονται 
κάθε έγγραφο από άλλο κράτος μέλος με ισοδύναμη λειτουργία ή το οποίο αποδεικνύει ότι η 
εν λόγω απαίτηση έχει τηρηθεί. Μπορούν να μην επιβάλλουν την προσκόμιση πρωτοτύπων, 
επικυρωμένων αντιγράφων ή επικυρωμένων μεταφράσεων εγγράφων από άλλα κράτη μέλη, 
εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται από άλλες κοινοτικές νομοθετικές πράξεις ή 
από τις εξαιρέσεις που δικαιολογούνται από επιτακτικό λόγο δημοσίου συμφέροντος, 
συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας».

Η επανάληψη των διαδικασιών από τις εθνικές αρχές λόγω μη αναγνώρισης των περιοδικών 
πιστοποιητικών ελέγχου/βαθμονόμησης από άλλα κράτη μέλη, μαζί με την καταβολή τέλους 
και την αφαίρεση των σημάτων επαλήθευσης του κράτους μέλους προέλευσης, μπορεί να 
συνιστά περιορισμό στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών σε ένα κράτος μέλος από πλανόδιους 
εμπόρους που είναι εγκατεστημένοι σε άλλα κράτη μέλη (άρθρο 16 της οδηγίας 2006/123/ΕΚ 
σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά, άρθρο 56 της ΣΛΕΕ). 

Πρέπει να επισημανθεί ότι το άρθρο 12 παράγραφος 2 εδάφιο στ) αναφέρει ότι «τα κράτη 
μέλη δεν μπορούν να περιορίζουν την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών σε πάροχο ο οποίος είναι 
εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος, επιβάλλοντας οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
απαιτήσεις: στ) απαιτήσεις οι οποίες θίγουν τη χρήση εξοπλισμού και υλικού που αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παροχής της υπηρεσίας (...)». 

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 της ίδιας οδηγίας οι απαιτήσεις 
δικαιολογούνται για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας, δημόσιας υγείας ή 
προστασίας του περιβάλλοντος ενώ σύμφωνα με την παράγραφο 1 του ιδίου άρθρου οι 
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απαιτήσεις πρέπει να μην εισάγουν διακρίσεις, να είναι αναγκαίες και αναλογικές με τον 
επιδιωκόμενο στόχο. Να επισημανθεί ότι η προστασία των καταναλωτών δεν συγκαταλέγεται 
στις αιτιολογίες για τις απαιτήσεις4. 

Εν πάση περιπτώσει, οι επίμαχες εθνικές διοικητικές πρακτικές δεν φαίνεται να είναι 
αναγκαίες και ανάλογες προς τον επιδιωκόμενο σκοπό. Οι εθνικές αρχές θα μπορούσαν, για 
παράδειγμα, να διενεργούν ταχείες επαληθεύσεις των μη σταθερών ζυγαριών στην αγορά και 
να επιθεωρούν τα συνοδευτικά πιστοποιητικά βαθμονόμησης και μόνο σε περίπτωση που 
διαπιστωθούν προβλήματα (π.χ. η διαπιστωθείσα έλλειψη ακρίβειας ή η έλλειψη 
πιστοποιητικών) να λαμβάνουν περαιτέρω μέτρα.

Συμπέρασμα

Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών5, είναι αμφίβολο κατά πόσον οι επίμαχες εθνικές 
διοικητικές πρακτικές συνάδουν με το δίκαιο της ΕΕ, και συγκεκριμένα με τα άρθρα 5 και 16 
της οδηγίας 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά.

Οι εθνικές αρχές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους ελέγχους και τις διαδικασίες που 
πραγματοποιούνται στο εκάστοτε κράτος μέλος προέλευσης και να αποφεύγουν τη δαπανηρή 
επανάληψη των διαδικασιών. Επιπλέον, οι απαιτήσεις που επιβάλλουν πρέπει να 
δικαιολογούνται από έναν έγκυρο επιτακτικό λόγο δημοσίου συμφέροντος και να είναι 
αναγκαίες και ανάλογες προς τον επιδιωκόμενο στόχο.

Βάσει των πληροφοριών που υποβλήθηκαν μέχρι σήμερα, το ζήτημα που θίγει η αναφορά δεν 
φαίνεται να είναι τόσο σημαντικό για την εσωτερική αγορά, ώστε να δικαιολογείται η 
εναρμόνιση που ζητούν οι αναφέροντες. Θα πρέπει να βρεθεί μια πιο ευέλικτη λύση 
βασιζόμενη στη συνεργασία των εθνικών αρχών και στην επιβολή της αρχής της μη 
επανάληψης των διαδικασιών.

4 Βλ. την απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ στην υπόθεση C-593/13 Rina, παράγραφος 34: «Επιπλέον, όσον 
αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών το άρθρο 16 παράγραφος 3 της οδηγίας προβλέπει ότι το κράτος 
μέλος στο οποίο μετακομίζει ο πάροχος υπηρεσιών μπορεί να επιβάλλει απαιτήσεις που αφορούν τη 
δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών και δικαιολογούνται για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας, 
δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος και σύμφωνα με την παράγραφο 1 του ιδίου άρθρου».
5 Όσον αφορά τα πραγματικά περιστατικά, οι αναφέροντες καλούνται να υποβάλουν λεπτομερέστερες 
πληροφορίες ενόψει της απάντησης των αρχών του ομόσπονδου κρατιδίου της Σαξονίας.


