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Εισαγωγή

Η εσωτερική αγορά αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της οικονομικής ανάπτυξης της Ευρώπης, 
η οποία βασίζεται στις τέσσερις ελευθερίες: ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, 
εμπορευμάτων, υπηρεσιών και κεφαλαίων. Για μία πλήρως λειτουργική εσωτερική αγορά 
εμπορευμάτων, είναι απαραίτητη η εξάλειψη των τεχνικών εμποδίων. Στον τομέα των 
εμπορευμάτων δύο είναι τα κύρια είδη μέσων για την επίτευξή της:

(i) η προσέγγιση των εθνικών νομοθεσιών, στο πλαίσιο της οποίας η εξάλειψη των 
τεχνικών εμποδίων επιτυγχάνεται μέσω της εναρμόνισης των εθνικών τεχνικών κανόνων. 
Από τα τρία νομοθετικά μέτρα που περιλαμβάνονται στη δέσμη μέτρων για την εσωτερική 
αγορά προϊόντων, τα δύο αφορούν τον εναρμονισμένο τομέα της Εσωτερικής Αγοράς1, ο 
οποίος καλύπτει το 75% του ενδοκοινοτικού εμπορίου προϊόντων και αντιστοιχεί σε αξία 1,5 
τρισεκατομμυρίων ευρώ2.

(ii) η αμοιβαία αναγνώριση, η οποία αποτελεί το αντικείμενο του παρόντος εγγράφου 
εργασίας3, αφορά τον μη εναρμονισμένο τομέα εμπορευμάτων, ο οποίος καλύπτει περίπου το 
25% των προϊόντων που κατασκευάζονται στην ΕΕ και αντιστοιχεί σε αξία 430 
δισεκατομμυρίων ευρώ4. Το κόστος της μη εφαρμογής της αμοιβαίας αναγνώρισης έχει 
εκτιμηθεί περίπου σε 150 δισεκατομμύρια ευρώ5.

Αμοιβαία αναγνώριση

Η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης απορρέει από τη νομολογία του ΔΕΚ, και συγκεκριμένα 
από τη γνωστή υπόθεση Cassis de Dijon της 20ής Φεβρουαρίου 1979.

Η αρχή βασίζεται σε έναν κανόνα και μία εξαίρεση:

α) Γενικός κανόνας: ένα κράτος μέλος δεν μπορεί, καταρχήν, να απαγορεύσει την πώληση 
στο έδαφός του ενός προϊόντος που έχει κατασκευαστεί ή/και διατεθεί στο εμπόριο νόμιμα σε 
άλλο κράτος μέλος, ακόμη και αν το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τεχνικές 
προδιαγραφές ή προδιαγραφές ποσότητας διαφορετικές από εκείνες που επιβάλλει στα δικά 
του προϊόντα.

  
1 COM(2007) 37 και COM(2007) 53
2 Αριθμητικά στοιχεία που παρέθεσε ο Επίτροπος Verheugen κατά την παρουσίαση της δέσμης μέτρων για τα 
εμπορεύματα στις 14 Φεβρουαρίου 2007.
3 COM(2007)36
4 Δεύτερη διετής έκθεση για την εφαρμογή της αμοιβαίας αναγνώρισης στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς,
COM(2002)419 της 23.7.2002
5 Έκθεση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου υπό την προεδρία του Wim Kok, Νοέμβριος 2004
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β) Εξαίρεση: ελλείψει εναρμόνισης, το κράτος μέλος δεν μπορεί να παρεκκλίνει από αυτή 
την αρχή και να λαμβάνει μέτρα που απαγορεύουν ή περιορίζουν την πρόσβαση στο εν λόγω 
προϊόν στην εθνική αγορά, παρά μόνο εάν αυτά τα μέτρα είναι (i) αναγκαία, (ii) ανάλογα και
(iii) δικαιολογημένα για τους λόγους που περιγράφονται στο άρθρο 30 της Συνθήκης ΕΚ ή με 
βάση επιτακτικές απαιτήσεις δημοσίου συμφέροντος. Συνεπώς, το κράτος μέλος προορισμού, 
όταν πληρούνται αυτές οι απαιτήσεις, διατηρεί την ευχέρεια επιβολής των δικών του 
κανόνων στα προϊόντα.

Έως τώρα, δεν υπάρχει κατάλογος προϊόντων στα οποία πρέπει να εφαρμόζεται η αμοιβαία 
αναγνώριση. Εντούτοις, ο εισηγητής σημειώνει ότι μπορούν να εντοπιστούν δύο γενικές 
κατηγορίες τέτοιων προϊόντων:
(1) προϊόντα για τα οποία δεν υπάρχει εναρμόνιση των νομοθεσιών σε επίπεδο ΕΕ. Η 
κατηγορία αυτή περιλαμβάνει ποδήλατα, σκάλες, ικριώματα, τεχνουργήματα από πολύτιμα 
μέταλλα, προϊόντα παιδοκομίας, βυτία και εμπορευματοκιβώτια.

(2) προϊόντα τα οποία είναι εν μέρει εναρμονισμένα. Επί παραδείγματι: οι παράμετροι των 
συστημάτων συναγερμών που αφορούν τη λειτουργικότητα, την αποτελεσματικότητα και τις 
κλιματολογικές συνθήκες δεν είναι εναρμονισμένες αλλά όλες οι υπόλοιπες παράμετροι είναι. 
Η ίδια κατηγορία περιλαμβάνει επίσης υφαντουργικά προϊόντα, είδη υπόδησης, τεχνολογίας 
πληροφοριών, ειδικούς τύπους οχημάτων, ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και ορισμένες τροφές.
Γενικά, φαίνεται ότι η αμοιβαία αναγνώριση λειτουργεί καλά στην περίπτωση μη σύνθετων
προϊόντων (πχ. ποδήλατα, βυτία ή εμπορευματοκιβώτια). Αντίθετα, η εφαρμογή της σε 
σύνθετα από τεχνική άποψη προϊόντα ή προϊόντα ιδιαίτερης σημασίας όσον αφορά την 
ασφάλεια ή την υγεία φαίνεται ότι λειτουργεί λιγότερο καλά (π.χ. λεωφορεία, φορτηγά, 
δομικά προϊόντα ή πολύτιμα μέταλλα)1.

Θέματα για συζήτηση

Για να αρχίσει τη συζήτηση, ο εισηγητής θα ήθελε να θέσει ορισμένα προκαταρκτικά θέματα 
τα οποία απαιτούν προσεκτική εξέταση. Αναλόγως της εξέλιξης της συζήτησης στην 
επιτροπή και των τεχνικών εργασιών στο Συμβούλιο, αυτά ή περαιτέρω ερωτήματα που 
τυχόν ανακύψουν από τις συνεδριάσεις της επιτροπής, μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο 
τροπολογιών από τον εισηγητή. 

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής (Κεφάλαιο 1)

Άρθρο 1

Το άρθρο 1 πραγματεύεται τους στόχους της πρότασης.

Ο εισηγητής θεωρεί ότι η πρόταση πρέπει να καθορίσει σαφέστερα τον κύριο στόχο της, ήτοι 
  

1 Δεύτερη διετής έκθεση για την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης στο πλαίσιο της εσωτερικής 
αγοράς, 23.07.2002
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τη διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων στον μη εναρμονισμένο 
τομέα. Όντως, η εφαρμογή εθνικών τεχνικών κανόνων σε προϊόντα που διατίθενται νόμιμα 
στο εμπόριο σε άλλο κράτος μέλος συνιστά παρέκκλιση από την εν λόγω ελευθερία.

Άρθρο 2

Παράγραφος 1

Αυτή η παράγραφος πραγματεύεται το πεδίο εφαρμογής της πρότασης. 

Ο εισηγητής μπορεί να επανεξετάσει αυτή την παράγραφο, εάν χρειαστούν αλλαγές για 
μεγαλύτερη νομική σαφήνεια. 

Παράγραφος 2

Η παράγραφος 2 θεσπίζει τον ορισμό του «τεχνικού κανόνα», ο οποίος έχει ληφθεί από την 
οδηγία 98/34/ΕΚ1.

Ο εισηγητής θα εξετάσει εάν χρειάζονται ορισμένες προσαρμογές του εν λόγω ορισμού υπό 
το πρίσμα ορισμένων υποθέσεων που εκκρεμούν επί του παρόντος ενώπιον του ΔΕΚ. 
Επιπροσθέτως, ο εισηγητής μπορεί επίσης να εκτιμήσει εάν χρειάζονται περαιτέρω ορισμοί.

Άρθρο 3

Το άρθρο 3 έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι ο κανονισμός δεν αντιβαίνει στην υφιστάμενη 
κοινοτική νομοθεσία.

Είναι σημαντικό ο κανονισμός να συνάδει με τα άλλα κοινοτικά νομοθετικά μέσα. Ο 
εισηγητής θα εξετάσει συνεπώς το ενδεχόμενο τροποποίησης του κειμένου προκειμένου να 
αποσαφηνίσει τη σχέση αυτού του κανονισμού με τις οδηγίες που απαριθμούνται. 

Εφαρμογή τεχνικού κανόνα (Κεφάλαιο 2)

Άρθρο 4

Επειδή η αμοιβαία αναγνώριση δεν είναι αυτόματη, το άρθρο 4 ορίζει μία διαδικασία για 
περιπτώσεις στις οποίες τα κράτη μέλη προτίθενται να απορρίψουν την αμοιβαία αναγνώριση 
με την έκδοση απόφασης και να εφαρμόσουν αντ’ αυτής εθνικούς τεχνικούς κανόνες.

  
1 Οδηγία 98/34/ΕΚ για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και 
κανονισμών.
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Ο εισηγητής θα εκτιμήσει εάν υπάρχει ανάγκη αποσαφήνισης της διαδικασίας αυτής για τη 
λήψη αποφάσεων απόρριψης της αμοιβαίας αναγνώρισης. Αυτές οι αποφάσεις πρέπει να 
βασίζονται σε μια εκτίμηση της συμμόρφωσης του προϊόντος με τους τεχνικούς κανόνες των 
κρατών μελών όπου διατέθηκε στο εμπόριο αρχικά (δηλ. εάν το προϊόν διατέθηκε στο 
εμπόριο νόμιμα αρχικά). Πριν από τη λήψη της απόφασης πρέπει επίσης να διενεργείται 
κατάλληλος έλεγχος για τη διακρίβωση των επιπέδων προστασίας (ήτοι σύγκριση μεταξύ της 
προστασίας που παρέχεται από τους εθνικούς κανόνες στις χώρες όπου διατίθεται το προϊόν 
και του απαιτούμενου επιπέδου προστασίας στο κράτος μέλος προορισμού). 

Οι διευκρινίσεις δεν δημιουργούν πρόσθετο διοικητικό φόρτο δεδομένου ότι επηρεάζουν
μόνο τις αρχές που δεν εφαρμόζουν ακόμη δεόντως την αμοιβαία αναγνώριση.

Ο εισηγητής θα εξετάσει επίσης το ενδεχόμενο καθορισμού της απαιτούμενης προθεσμίας για 
τη γνωστοποίηση των αποφάσεων.

Τέλος, προκειμένου να εξασφαλισθεί η μεγαλύτερη συνοχή του κεφαλαίου 2, ο εισηγητής 
θεωρεί σκόπιμο να ευθυγραμμίσει το κείμενο του άρθρου 5 με το περιεχόμενο του άρθρου 4, 
και να συμπεριλάβει το κείμενο του άρθρου 6 στο άρθρο 4.

Σημεία επαφής για τα προϊόντα (Κεφάλαιο 3)

Άρθρα 7 και 8

Στόχος των άρθρων 7 και 8 είναι η αποφυγή της ανασφάλειας δικαίου, η ενίσχυση της 
διοικητικής συνεργασίας και η διευκόλυνση του διαλόγου μεταξύ των συμβαλλόμενων 
μερών.

Ο εισηγητής θα ήθελε να μεριμνήσει ώστε τα σημεία επαφής για τα προϊόντα να λειτουργούν 
ως υπηρεσίες εξυπηρέτησης για την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης.

Ο εισηγητής θεωρεί ότι η πρόσβαση στην πληροφόρηση σχετικά με τους εθνικούς τεχνικούς 
κανόνες είναι ζωτικής σημασίας για τους οικονομικούς παράγοντες, οι οποίοι συχνά είναι
δύσκολο  να γνωρίζουν εάν οι δικοί τους τεχνικοί κανόνες είναι όμοιοι με τους κανόνες του 
κράτους μέλους προορισμού. Τα σημεία επαφής θα μπορούν συνεπώς να παρέχουν σχετικές 
πληροφορίες για την εφαρμογή του κανονισμού, και για την λειτουργία της αμοιβαίας 
αναγνώρισης.

Επιπροσθέτως, ο εισηγητής θεωρεί σημαντικό τα σημεία επαφής να μπορούν να χρησιμεύουν 
για την ενίσχυση των εξωδικαστικών μηχανισμών επίλυσης προβλημάτων.

Τελικές διατάξεις (Κεφάλαιο 4)

Άρθρο 10
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Το άρθρο 10 ζητεί από τα κράτη μέλη να «διαβιβάζουν στην Επιτροπή, κατόπιν σχετικού 
αιτήματός της, διεξοδική έκθεση για την εφαρμογή του κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης της 
παροχής αναλυτικών πληροφοριών για κάθε έγγραφη ειδοποίηση ή απόφαση που αποστέλλεται 
σύμφωνα με το άρθρο 4 …».

Ο εισηγητής πιστεύει ότι η φράση «κατόπιν σχετικού αιτήματός της» δημιουργεί ανασφάλεια
δικαίου στα κράτη μέλη – δεν είναι σαφές πότε τα κράτη μέλη οφείλουν να εκπληρώνουν τις 
υποχρεώσεις τους για την υποβολή εκθέσεων. Συνεπώς, ο εισηγητής θα εξετάσει το 
ενδεχόμενο καθορισμού συγκεκριμένης προθεσμίας για την υποβολή των εν λόγω εκθέσεων 
στην Επιτροπή (π.χ. μία φορά το χρόνο).

Αντίθετα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην απόφαση 3052/95, το άρθρο 10 δεν 
περιλαμβάνει άμεση εκτίμηση από την Επιτροπή των αποφάσεων των κρατών μελών για 
παρέκκλιση από την αμοιβαία αναγνώριση. Για τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής της 
αμοιβαίας αναγνώρισης, ο εισηγητής πιστεύει ότι η Επιτροπή πρέπει να αναλύει τις 
αποφάσεις που περιλαμβάνονται στις (ετήσιες) εκθέσεις και να αξιολογεί τους λόγους στους 
οποίους βασίζονται. Επίσης, η Επιτροπή θα μπορούσε να υποβάλει εκθέσεις στο Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο για την εφαρμογή του κανονισμού, περιλαμβανομένων των πληροφοριών 
για τις εκτιμήσεις της, ανά τριετία μετά τη θέση σε ισχύ του κανονισμού.

Άρθρο 13

Το άρθρο 13 αφορά την έναρξη ισχύος του κανονισμού. Ο εισηγητής θεωρεί επιπλέον
απαραίτητη τη θέσπιση μίας συγκεκριμένης προθεσμίας για την εφαρμογή των διατάξεων 
σχετικά με τα σημεία επαφής για τα προϊόντα, προκειμένου να δοθεί στα κράτη μέλη επαρκής 
χρόνος για τη δημιουργία τους (π.χ. έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του κανονισμού).

Άλλα θέματα

Ο εισηγητής θα εξετάσει τη συμπερίληψη μίας ειδικής διάταξης στον κανονισμό σχετικά με 
τη δημιουργία ενός ιστότοπου, ο οποίος θα περιλαμβάνει κατάλογο προϊόντων στα οποία 
εφαρμόζεται η αμοιβαία αναγνώριση. Ο εισηγητής θα ήθελε επίσης να δημοσιεύεται στον
ιστότοπο, επί παραδείγματι, ο κατάλογος των σημείων επαφής για τα προϊόντα και 
στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό των περιπτώσεων στις οποίες ισχύει, επιζητείται ή 
απορρίπτεται η αμοιβαία αναγνώριση, βάσει των πληροφοριών που διαβιβάζουν τα κράτη 
μέλη σύμφωνα με το άρθρο 10.


