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ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηςη Κανονιςμοφ (ΕΕ) με αριθμό 1020/2019, του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την εποπτεία τησ αγοράσ και τη ςυμμόρφωςη των
προϊόντων και την τροποποίηςη τησ Οδηγίασ 2004/42/ΕΚ, των Κανονιςμών (ΕΚ) με αριθμό
765/2008 και (ΕΕ) με αριθμό 305/2011»
XET: α) Θ με αρικμό πρωτ. Δ19 Α 5009396 ΕΞ2011 / 25-02-2011 εγκφκλιοσ.
β) Θ με αρικμό πρωτ. Δ19 Α 5050941 ΕΞ2011 / 06-12-2011 εγκφκλιοσ
γ) Θ με αρικμό πρωτ. ΔΣΔ Γ 1006803 ΕΞ 2018 / 17-01-2018 εγκφκλιοσ.
δ) Θ με αρικμό πρωτ. ΔΣΔ Γ 1082668 ΕΞ 2019 / 06-06-2019 εγκφκλιοσ.

Με τον Κανονιςμό (ΕΕ) με αρικμό 1020/2019 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
υμβουλίου (Καν. 1020/2019), διαμορφϊνεται το νζο πλαίςιο ςτθν Ζνωςθ για τθν εποπτεία τθσ
αγοράσ και τθ ςυμμόρφωςθ των προϊόντων. Με τον Καν. 1020/2019 τροποποιείται ο υφιςτάμενοσ
Κανονιςμόσ (ΕΚ) με αρικμό 765/2008 (Καν. 765/2008), για τον κακοριςμό των απαιτιςεων
διαπίςτευςθσ και εποπτείασ τθσ αγοράσ όςον αφορά τθν εμπορία των προϊόντων ςτθν Ζνωςθ, ενϊ
τροποποιείται επίςθσ θ Οδθγία 2004/42/ΕΚ και ο Κανονιςμόσ (ΕΕ) με αρικμό 305/2011.
Σα ςθμεία του Καν. 765/2008 που αφοροφν τθν εποπτεία τθσ αγοράσ και τθ ςυμμόρφωςθ των
προϊόντων (ζχει αφαιρεκεί το παλαιό Κεφ. ΙΙΙ αυτοφ) ζχουν μεταφερκεί όλα ςτο νζο Καν. 1020/2019
ενϊ ςτον παλαιότερο Κανονιςμό (Καν. 765/2008) ζχουν παραμείνει τροποποιθμζνα τα υπόλοιπα
ςθμεία, εςτιάηοντασ ςτο εξισ κεματικά ςτον κακοριςμό των απαιτιςεων διαπίςτευςθσ για τθν
εμπορία των προϊόντων ςτθν Ζνωςθ και ςτθ ςιμανςθ CE.
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Ο Καν. 1020/2019 εφαρμόηεται από τισ 16-07-2021, είναι δεςμευτικόσ ωσ προσ όλα τα μζρθ
του και ιςχφει άμεςα ςε κάκε Kράτοσ-Mζλοσ. Διευκρινίηουμε ότι τα μζτρα που ςχετίηονται με τθν
εφαρμογι για τον Καν. 1020/2019 δεν ζχουν ενςωματωκεί ςτο TARIC.
Από τθν θμερομθνία εφαρμογισ του νζου Κανονιςμοφ οι ανωτζρω αναφερόμενεσ ςχετικζσ
διαταγζσ α), β), γ) και δ) παφουν να ιςχφουν, χωρίσ αυτό να επθρεάηει τθν ιςχφ των όποιων
βοθκθτικϊν κειμζνων τθσ Επιτροπισ που εξακολουκοφν να υφίςτανται, όπωσ ο «Γαλάηιοσ Οδθγόσ».

κοπόσ του Καν.1020/2019 (άρθρο 1)
κοπόσ του Καν. 1020/2019 είναι θ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ εςωτερικισ αγοράσ μζςω τθσ
ενίςχυςθσ τθσ εποπτείασ τθσ αγοράσ προϊόντων καλυπτόμενων από τθν ενωςιακι νομοκεςία
εναρμόνιςθσ (αναφερόμενθ ςτο άρκρο 2). Ηθτοφμενο είναι να διαςφαλίηεται ότι ςτθν αγορά τθσ
Ζνωςθσ διατίκενται μόνο ςυμμορφοφμενα προϊόντα που πλθροφν απαιτιςεισ που εγγυϊνται υψθλό
επίπεδο προςταςίασ των δθμόςιων ςυμφερόντων, όπωσ θ υγεία και θ αςφάλεια γενικά, θ υγεία και θ
αςφάλεια ςτον χϊρο εργαςίασ, θ προςταςία των καταναλωτϊν, θ προςταςία του περιβάλλοντοσ και
τθσ δθμόςιασ αςφάλειασ και κάκε άλλου δθμόςιου ςυμφζροντοσ που καλφπτεται από τθν εν λόγω
νομοκεςία.
Για να επιτευχκοφν τα παραπάνω, ο Καν. 1020/2019 ορίηει κανόνεσ και διαδικαςίεσ για τουσ
οικονομικοφσ φορείσ ςε ό,τι αφορά τα προϊόντα που υπόκεινται ςε οριςμζνθ ενωςιακι νομοκεςία
εναρμόνιςθσ, κεςπίηει ζνα πλαίςιο ςυνεργαςίασ των αρμοδίων Αρχϊν με τουσ οικονομικοφσ φορείσ
(Κεφάλαια II και ΙΙΙ) και παρζχει ζνα πλαίςιο για τθ διενζργεια ελζγχων ςτα προϊόντα που ειςζρχονται
ςτθν αγορά τθσ Ζνωςθσ (Κεφάλαιο VII). Σα κεφάλαια ΙΙ και VII είναι αυτά που ζχουν ιδιαίτερο
ενδιαφζρον από Σελωνειακισ ςκοπιάσ.

Πεδίο Εφαρμογήσ του Καν. 1020/2019 (άρθρο 2)
Ο Καν. 1020/2019 εφαρμόηεται ςτα προϊόντα που υπόκεινται ςτθν ενωςιακι νομοκεςία
εναρμόνιςθσ, θ οποία παρατίκεται ςτο παράρτθμα Ι του ιδίου Κανονιςμοφ με τίτλο «Κατάλογοσ τθσ
Ενωςιακισ Νομοκεςία Εναρμόνιςθσ», όπου δεν υπάρχουν ςτθν ενωςιακι νομοκεςία εναρμόνιςθσ
ειδικζσ διατάξεισ με τον ίδιο ςτόχο οι οποίεσ να ρυκμίηουν με ειδικότερο τρόπο ςυγκεκριμζνεσ πτυχζσ
τθσ εποπτείασ τθσ αγοράσ και τθσ επιβολισ.
υγκεκριμζνα δε τα άρκρα 25 ζωσ 28 του Καν. 1020/2019, που ςυνιςτοφν το Κεφάλαιο VII με
τίτλο «Προϊόντα που Ειςζρχονται ςτθν Αγορά τθσ Ζνωςθσ», εφαρμόηονται ςτα προϊόντα που
καλφπτονται από τθν ενωςιακι νομοκεςία, όπου δεν υφίςτανται ςτθν ενωςιακι νομοκεςία ειδικζσ
διατάξεισ ςχετικά με τθν οργάνωςθ των ελζγχων ςτα προϊόντα που ειςζρχονται ςτθν αγορά τθσ
Ζνωςθσ.
Οι Σελωνειακζσ Αρχζσ, ωσ αρχζσ αρμόδιεσ για τον ζλεγχο των προϊόντων που ειςζρχονται ςτθν
αγορά τθσ Ζνωςθσ, διενεργοφν ελζγχουσ ςτα προϊόντα που υπόκεινται ςτο ενωςιακό δίκαιο και
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πρόκειται να υπαχκοφν ςτο τελωνειακό κακεςτϊσ τθσ «κζςθσ ςε ελεφκερθ κυκλοφορία» (άρκρο 25§3
Καν. 1020/2019). Οι εν λόγω ζλεγχοι διενεργοφνται βάςει τθσ ανάλυςθσ κινδφνων ςφμφωνα με τα
άρκρα 46 και 47 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) με αρικμό 952/2013 (Ενωςιακόσ Σελωνειακόσ Κϊδικασ – Καν.
952/2013). Ωσ προϊόντα που ειςζρχονται ςτθν αγορά τθσ Ζνωςθσ, κεωροφνται τα προϊόντα από Σρίτεσ
Χϊρεσ, τα οποία προορίηονται να διατεκοφν ςτθν αγορά τθσ Ζνωςθσ ι προορίηονται για ιδιωτικι
χριςθ ι κατανάλωςθ εντόσ του τελωνειακοφ εδάφουσ τθσ Ζνωςθσ και τίκενται υπό το τελωνειακό
κακεςτϊσ τθσ «κζςθσ ςε ελεφκερθ κυκλοφορία» (άρκρο 3(26) Καν. 1020/2019). Επομζνωσ ςτο πεδίο
εφαρμογισ του νζου Κανονιςμοφ περιλαμβάνονται ςαφϊσ ακόμθ και προϊόντα που δεν αποτελοφν
μζροσ εμπορικισ διακίνθςθσ.

Οριςμόσ των Αρχϊν Εποπτείασ τησ Αγοράσ (ΑΕΑ) και των Ενιαίων Γραφείων φνδεςησ (άρθρο 10
Καν. 1020/2019)
Προκειμζνου τα Κράτθ-Μζλθ να οργανϊςουν και να διενεργιςουν τθν εποπτεία τθσ
εςωτερικισ αγοράσ τουσ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτον Καν. 1020/2019, ορίηουν μία ι
περιςςότερεσ ΑΕΑ ςτο ζδαφόσ τουσ, ενθμερϊνοντασ τθν Επιτροπι και τα υπόλοιπα Κράτθ-Μζλθ για
αυτζσ και για το πεδίο αρμοδιοτιτων τουσ, χρθςιμοποιϊντασ το ςφςτθμα ICSMS του άρκρου 34 του
Καν. 1020/2019.
Πίνακασ με τισ αρμόδιεσ εκνικζσ ΑΕΑ ανά κατθγορία προϊόντοσ και τα ςτοιχεία επικοινωνίασ
τουσ, επιςυνάπτεται ενδεικτικϊσ ςτο παρόν ζγγραφο για διευκόλυνςι ςασ, ενϊ οι ΑΕΑ των ΚρατϊνΜελϊν

τθσ

Ζνωςθσ

μποροφν

να

αναηθτθκοφν

ςτθν

θλεκτρονικι

διεφκυνςθ

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/46211.
Επιπλζον, κάκε Κράτοσ-Μζλοσ ορίηει ζνα Ενιαίο Γραφείο φνδεςθσ ωσ αρμόδιο τουλάχιςτον
για τθν εκπροςϊπθςθ τθσ ςυντονιςμζνθσ κζςθσ των ΑΕΑ και των Σελωνειακϊν Αρχϊν, και για τθν
κοινοποίθςθ των εκνικϊν ςτρατθγικϊν κατά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 13 του Καν. 1020/2019. τθν
Ελλάδα ωσ Ενιαίο Γραφείο φνδεςθσ ζχει οριςτεί θ Διεφκυνςθ υντονιςμοφ και Παρακολοφκθςθσ του
Κανονιςτικοφ Πλαιςίου για το Επιχειρθματικό Περιβάλλον τθσ Γ. Γ. Βιομθχανίασ του Τπουργείου
Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων.

Ανταλλαγή Πληροφοριϊν
Oι Σελωνειακζσ Αρχζσ ανταλλάςςουν μεταξφ τουσ, με τισ αρμόδιεσ Αρχζσ Εποπτείασ τθσ
Αγοράσ και με τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι πλθροφορίεσ που ςχετίηονται με τουσ κινδφνουσ των εν λόγω
προϊόντων ςφμφωνα με το άρκρα 46§5 και 47§2 του Kαν. 952/2013. Ακόμθ, οι Σελωνειακζσ Αρχζσ του
πρϊτου ςθμείου ειςόδου, όςον αφορά προϊόντα που υπόκεινται ςτο ενωςιακό δίκαιο και τα οποία
βρίςκονται ςε προςωρινι εναπόκεςθ ι υπάγονται ςε τελωνειακό κακεςτϊσ άλλο από τθ «κζςθ ςε
ελεφκερθ κυκλοφορία», αν ζχουν λόγο να πιςτεφουν ότι τα εν λόγω προϊόντα δεν ςυμμορφϊνονται με
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το ιςχφον ενωςιακό δίκαιο ι παρουςιάηουν κίνδυνο, διαβιβάηουν όλεσ τισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ ςτθν
αρμόδια Σελωνειακι Αρχι προοριςμοφ (άρκρο 25§4 Καν. 1020/2019).
Αν κρικεί ςκόπιμο για τθν επιβολι τθσ ενωςιακισ νομοκεςίασ εναρμόνιςθσ και για τουσ
ςκοποφσ τθσ ελαχιςτοποίθςθσ του κινδφνου, οι Σελωνειακζσ Αρχζσ αντλοφν από τα εκνικά τελωνειακά
ςυςτιματα πλθροφορίεσ για προϊόντα που υπάγονται ςτο τελωνειακό κακεςτϊσ τθσ «κζςθσ ςε
ελεφκερθ κυκλοφορία» ςε ςχζςθ με τθν επιβολι τθσ ενωςιακισ νομοκεςίασ εναρμόνιςθσ και τισ
διαβιβάηουν ςτο ςφςτθμα ICSMS του άρκρου 34 του Καν. 1020/2019.
Οι ΑΕΑ, ωσ αρμόδιεσ να αςκοφν τθν εποπτεία τθσ αγοράσ ςτο ζδαφοσ του κάκε KράτουσMζλουσ, παρζχουν ςτισ Σελωνειακζσ Αρχζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ κατθγορίεσ προϊόντων ι τθν
ταυτότθτα των οικονομικϊν φορζων, ςε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ υψθλότερου κινδφνου μθ
ςυμμόρφωςθσ (άρκρο 25§5 Καν. 1020/2019).

Αναςτολή τησ θζςησ ςε ελεφθερη κυκλοφορία (άρθρο 26 Καν. 1020/2019)
Οι Σελωνειακζσ Αρχζσ αναςτζλλουν τθ κζςθ ενόσ προϊόντοσ ςε ελεφκερθ κυκλοφορία αν, κατά
τθ διάρκεια των ελζγχων που διενεργοφνται ςτθ βάςθ του άρκρου 25§3 του Καν. 1020/2019,
αποδειχτεί ότι:
1) το προϊόν δεν ςυνοδεφεται από τα ζγγραφα που απαιτεί το ενωςιακό δίκαιο που ιςχφει γι'
αυτό, ι υπάρχουν εφλογεσ αμφιβολίεσ ωσ προσ τθ γνθςιότθτα, τθν ακρίβεια ι τθν
πλθρότθτα των εν λόγω εγγράφων·
2) το προϊόν δεν φζρει τθν απαιτοφμενθ επιςιμανςθ ι ετικζτα ςφμφωνα με το ενωςιακό
δίκαιο που ιςχφει γι' αυτό·
3) θ προβλεπόμενθ από το ενωςιακό δίκαιο που ιςχφει γι' αυτό ςιμανςθ CE ι άλλθ ςιμανςθ
που ζχει τοποκετθκεί ςτο προϊόν είναι πλαςτι ι παραπλανθτικι·
4) το όνομα, θ καταχωριςμζνθ εμπορικι επωνυμία ι το καταχωριςμζνο εμπορικό ςιμα και
τα ςτοιχεία επικοινωνίασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ταχυδρομικισ διεφκυνςθσ, ενόσ
οικονομικοφ φορζα με κακικοντα ςχετικά με το προϊόν που υπόκειται ςε οριςμζνθ
ενωςιακι νομοκεςία εναρμόνιςθσ, δεν υποδεικνφονται ι δεν είναι αναγνωρίςιμα
ςφμφωνα με το άρκρο 4§4 του Καν. 1020/2019· ι
5) υπάρχει οποιοςδιποτε άλλοσ λόγοσ να κεωρείται ότι το προϊόν δεν ςυμμορφϊνεται με το
ενωςιακό δίκαιο που ιςχφει γι' αυτό ι ότι παρουςιάηει ςοβαρό κίνδυνο για τθν υγεία, τθν
αςφάλεια, το περιβάλλον ι κάκε άλλο δθμόςιο ςυμφζρον που αναφζρεται ςτο άρκρο 1
του Καν. 1020/2019.

(Σα υπογραμμιςμζνα ςθμεία παραπάνω δθλϊνουν τισ νζεσ προςκικεσ ςτουσ υπάρχοντεσ λόγουσ
αναςτολισ τθσ κζςθσ προϊόντων ςε ελεφκερθ κυκλοφορία που προβλζπονται μζχρι τθν εφαρμογι του
Καν. 1020/2019, βάςει του άρκρου 27 του Καν. 765/2008)
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Οποιαδιποτε αναςτολι τθσ κζςθσ ςε ελεφκερθ κυκλοφορία, με βάςθ τουσ λόγουσ που
αναφζρονται ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο κοινοποιείται άμεςα από τισ Σελωνειακζσ Αρχζσ ςτισ ΑΕΑ
(άρκρο 26§2 Καν. 1020/2019) με τθ χριςθ του Πλθροφοριακοφ Δελτίου του Παραρτιματοσ Ι του
παρόντοσ εγγράφου.
Αν οι ΑΕΑ ζχουν βάςιμουσ λόγουσ να πιςτεφουν ότι ζνα προϊόν δεν ςυμμορφϊνεται με το
ενωςιακό δίκαιο εναρμόνιςθσ που ιςχφει γι' αυτό ι ότι παρουςιάηει ςοβαρό κίνδυνο, ηθτοφν από τισ
Σελωνειακζσ Αρχζσ να αναςτείλουν τθ διαδικαςία για τθ κζςθ του προϊόντοσ ςε ελεφκερθ κυκλοφορία
(άρκρο 26§3 Καν. 1020/2019) με τθν αποςτολι ςχετικοφ εγγράφου των ΑΕΑ, για το οποίο δεν υπάρχει
κάποιο ςυγκεκριμζνο πρότυπο (αποτελεί νζα δυνατότθτα του Καν. 1020/2019).

Θζςη ςε ελεφθερη κυκλοφορία προϊόντων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογήσ του Καν. 1020/2019
(άρθρο 27 Καν. 1020/2019)
Προκειμζνου οι Σελωνειακζσ Αρχζσ να απελευκερϊςουν ζνα προϊόν του οποίου θ κζςθ ςε
ελεφκερθ κυκλοφορία ζχει αναςταλεί ςτθ βάςθ του άρκρου 26 του Καν. 1020/2019 κα πρζπει, είτε να
ζχουν ενθμερωκεί από τισ ΑΕΑ για τθν ζγκριςθ τθσ υπαγωγισ του προϊόντοσ ςτο εν λόγω τελωνειακό
κακεςτϊσ, είτε εντόσ τεςςάρων εργάςιμων θμερϊν (ζναντι 3 θμερϊν ςφμφωνα με τον Καν. 765/2008)
από τθν αναςτολι τθσ κζςθσ ςε ελεφκερθ κυκλοφορία να μθν ζχουν λάβει καμιά ειδοποίθςθ από τισ
αρμόδιεσ ΑΕΑ που να ηθτά τθν διατιρθςθ τθσ εν λόγω αναςτολισ. Διευκρινίηεται ωςτόςο ότι θ κζςθ
ενόσ προϊόντοσ ςε ελεφκερθ κυκλοφορία δεν κεωρείται απόδειξθ ςυμμόρφωςισ του με το ενωςιακό
δίκαιο.

Απόρριψη τησ θζςησ ςε ελεφθερη κυκλοφορία προϊόντων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογήσ του
Καν. 1020/2019 (άρθρο 28 Καν. 1020/2019)
Αν οι ΑΕΑ καταλιξουν ςτο ςυμπζραςμα ότι ζνα προϊόν παρουςιάηει ςοβαρό κίνδυνο,
λαμβάνουν μζτρα για να απαγορεφςουν τθ διάκεςθ του προϊόντοσ ςτθν αγορά και ηθτοφν από τισ
Σελωνειακζσ Αρχζσ να μθ κζςουν το προϊόν ςε ελεφκερθ κυκλοφορία και να ςυμπεριλάβουν, ςτο
τελωνειακό ςφςτθμα επεξεργαςίασ δεδομζνων και, κατά περίπτωςθ, ςτο εμπορικό τιμολόγιο που
ςυνοδεφει το προϊόν και ςε κάκε άλλο ςχετικό ςυνοδευτικό ζγγραφο, τθν ζνδειξθ «Επικίνδυνο προϊόν
— Δεν επιτρζπεται η θζςη ςε ελεφθερη κυκλοφορία — Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2019/1020».
Αν οι ΑΕΑ καταλιξουν ςτο ςυμπζραςμα ότι ζνα προϊόν δεν μπορεί να διατεκεί ςτθν αγορά,
διότι δεν ςυμμορφϊνεται με το ενωςιακό δίκαιο που ιςχφει γι' αυτό, λαμβάνουν μζτρα για να
απαγορεφςουν τθ διάκεςθ του προϊόντοσ ςτθν αγορά και ηθτοφν από τισ Σελωνειακζσ Αρχζσ να μθ
κζςουν το προϊόν ςε ελεφκερθ κυκλοφορία και να ςυμπεριλάβουν, ςτο τελωνειακό ςφςτθμα
επεξεργαςίασ δεδομζνων και, κατά περίπτωςθ, ςτο εμπορικό τιμολόγιο που ςυνοδεφει το προϊόν και
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ςε κάκε άλλο ςχετικό ςυνοδευτικό ζγγραφο, τθν ζνδειξθ «Προϊόν μη ςφμμορφο — Δεν επιτρζπεται η
θζςη ςε ελεφθερη κυκλοφορία — Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2019/1020».
Για τθν εφαρμογι τθσ απαίτθςθσ ενθμζρωςθσ του Ολοκλθρωμζνου Πλθροφοριακοφ
υςτιματοσ των Σελωνείων (ICISnet) ςχετικά με τθν, κατά τα ανωτζρω, απόφαςθ τθσ εκάςτοτε
αρμόδιασ ΑΕΑ, ζχουν δθμιουργθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι δφο κωδικοί πιςτοποιθτικϊν:
Τ117: «Επικίνδυνο προϊόν — Δεν επιτρζπεται θ κζςθ ςε ελεφκερθ κυκλοφορία — Κανονιςμόσ (ΕΕ)
2019/1020».
Τ118: «Προϊόν μθ ςφμμορφο — Δεν επιτρζπεται θ κζςθ ςε ελεφκερθ κυκλοφορία — Κανονιςμόσ (ΕΕ)
2019/1020».
Οι εν λόγω κωδικοί κα ςυμπλθρϊνονται αναλόγωσ, ςτθν κζςθ 44-1 τθσ ςχετικισ διαςάφθςθσ,
από τον αρμόδιο ελεγκτι, με τθ λιψθ τθσ κατά περίπτωςθ απόφαςθσ τθσ αρμόδιασ ΑΕΑ, για μθ κζςθ
ςε ελεφκερθ κυκλοφορία του προϊόντοσ, πριν τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου και τθν αποτφπωςθ των
αποτελεςμάτων ελζγχου.
Αν για το εν λόγω προϊόν, υποβλθκεί εν ςυνεχεία διαςάφθςθ για υπαγωγι του ςε τελωνειακό
κακεςτϊσ διαφορετικό από τθ κζςθ ςε ελεφκερθ κυκλοφορία, κι εφόςον δεν αντιτίκενται οι ΑΕΑ, οι
ενδείξεισ που προβλζπονται ςτισ παραγράφουσ αυτζσ περιλαμβάνονται επίςθσ ςτα ζγγραφα τα οποία
αφοροφν το εν λόγω κακεςτϊσ, υπό τουσ ίδιουσ όρουσ που προβλζπονται αντίςτοιχα ςτθν κάκε
περίπτωςθ.
Οι Σελωνειακζσ Αρχζσ μποροφν να καταςτρζψουν ι διαφορετικά, να αχρθςτεφςουν ζνα προϊόν
που παρουςιάηει κίνδυνο για τθν υγεία και τθν αςφάλεια του τελικοφ χριςτθ, αν θ προκείμενθ αρχι
κεωρεί τθν ενζργεια αυτι αναγκαία και αναλογικι. Σο κόςτοσ του μζτρου αυτοφ, επιβαρφνει το
φυςικό ι νομικό πρόςωπο που υποβάλλει τθ διαςάφθςθ για κζςθ του προϊόντοσ ςε ελεφκερθ
κυκλοφορία. Για τισ ςχετικζσ διαδικαςίεσ εφαρμόηονται αναλόγωσ τα άρκρα 197 και 198 του Καν.
952/2013.

φςτημα πληροφοριϊν και επικοινωνίασ (άρθρο 34 Καν. 1020/2019)
Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι αναπτφςςει περαιτζρω και διατθρεί το φςτθμα Πλθροφοριϊν κι
Επικοινωνίασ για τθν Εποπτεία τθσ Αγοράσ (Information and Communication System on Market
Surveillance: ICSMS) για τθ ςυλλογι, τθν επεξεργαςία και τθν αποκικευςθ πλθροφοριϊν, ςε δομθμζνθ
μορφι, για κζματα που αφοροφν τθν επιβολι τθσ ενωςιακισ νομοκεςίασ εναρμόνιςθσ, με ςτόχο τθ
βελτίωςθ του διαμοιραςμοφ δεδομζνων μεταξφ Kρατϊν-Mελϊν, μεταξφ άλλων και για τουσ ςκοποφσ
των αιτιςεων παροχισ πλθροφοριϊν, ϊςτε να υπάρχει μια ςυνολικι επιςκόπθςθ των δραςτθριοτιτων
εποπτείασ τθσ αγοράσ, των αποτελεςμάτων και των τάςεων. Πρόςβαςθ ςτο εν λόγω ςφςτθμα ζχουν θ
Ευρωπαϊκι Επιτροπι, οι ΑΕΑ, τα Ενιαία Γραφεία φνδεςθσ και οι Σελωνειακζσ Αρχζσ.
Οι κοινοποιιςεισ του άρκρου 26§2 και οι αιτιςεισ (των ΑΕΑ για αναςτολι από τισ Σελωνειακζσ
Αρχζσ τθσ κζςθσ ςε ελεφκερθ κυκλοφορία προϊόντων) του άρκρου 26§3 του Καν. 1020/2019, μποροφν
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(προαιρετικι χριςθ) να υποβάλλονται μζςω του ςυςτιματοσ ICSMS που αναφζρεται ςτο άρκρο 34 του
ιδίου Κανονιςμοφ, ςυμπεριλαμβανομζνου μζςω τθσ χριςθσ θλεκτρονικισ διεπαφισ μεταξφ αυτοφ του
ςυςτιματοσ και του ςυςτιματοσ που χρθςιμοποιοφν οι Σελωνειακζσ Αρχζσ, όποτε αυτι είναι
διακζςιμθ (άρκρο 26§4 Καν. 1020/2019).
Θ εν λόγω διεπαφι, αναπτφςςεται από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι προκειμζνου να επιτραπεί θ
διαβίβαςθ δεδομζνων, ανάμεςα ςτα εκνικά τελωνειακά ςυςτιματα και ςτο ICSMS και τίκεται ςε
λειτουργία εντόσ τεςςάρων ετϊν από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ ςχετικισ εκτελεςτικισ πράξθσ του
άρκρου 34§8 (άρκρο 34§7 του Καν. 1020/2019).
Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι εκδίδει εκτελεςτικζσ πράξεισ με ςκοπό να κακοριςτοφν οι
λεπτομζρειεσ των ρυκμίςεων εφαρμογισ του άρκρου 34§1-7, ειδικά ςε ό,τι αφορά τθν επεξεργαςία
που υφίςτανται τα δεδομζνα που ςυλλζγονται δυνάμει του άρκρου 34§1 και τον προςδιοριςμό των
δεδομζνων προσ διαβίβαςθ ςτθ βάςθ του άρκρου 34§6-7.

Τποβολή τατιςτικϊν τοιχείων ςε ετήςια βάςη ςτην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (άρθρο 25 Καν.
1020/2019)
Σα Κράτθ-Μζλθ υποβάλλουν ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι λεπτομερι ςτατιςτικά δεδομζνα
ςχετικά με τουσ ελζγχουσ που ζχουν διενεργιςει οι Σελωνειακζσ Αρχζσ ςε προϊόντα που υπόκεινται
ςτο ενωςιακό δίκαιο κατά το προθγοφμενο θμερολογιακό ζτοσ. Σα ςτατιςτικά δεδομζνα καλφπτουν
τον αρικμό των παρεμβάςεων όςον αφορά ελζγχουσ ςε τζτοια προϊόντα για κζματα αςφάλειασ και
ςυμμόρφωςθσ των προϊόντων (άρκρο 25§6 Καν. 1020/2019). Θ υποβολι των ςχετικϊν ςτατιςτικϊν
ςτοιχείων ζχει πλζον καταςτεί υποχρεωτικι από τθν θμερομθνία εφαρμογισ του Καν. 1020/2019.

Ο Καν. 1020/2019 είναι δθμόςια διακζςιμοσ και εφκολα προςπελάςιμοσ μζςω διαδικτφου δια
τθσ

επιλογισ

τθσ

θλεκτρονικισ

διεφκυνςθσ

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/ALL/?uri=celex:32019R1020, διευκρινίηοντασ ότι ςτθν ελλθνικι εκδοχι του κειμζνου
υπάρχει διορκωτικό (μόνο όςον αφορά τον τίτλο του αρχικοφ κειμζνου). Σο διορκωτικό μπορεί να
αναηθτθκεί

ςτθν

θλεκτρονικι

διεφκυνςθ

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1020R%2802%29.

Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ
ΕΤΔΟΚΙΑ ΠΕΣΡΟΠΟΤΛΟΤ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I
Ημερομηνία:
Σηλζφωνο:
E-Mail:
Τπεφθυνοσ:

ΣΕΛΩΝΕΙΟ
………………………………

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΣΙΟ
(ΚΑΝ. 1020/2019)
φμφωνα με το άρκρο 26§2 του Καν. 1020/2019, κοινοποιοφμε ςτθν αρμόδια Αρχι Εποπτείασ τθσ Αγοράσ ότι για τα
διαλαμβανόμενα εμπορεφματα, αναςτζλλεται θ κζςθ τουσ ςε ελεφκερθ κυκλοφορία από τθν ___ /___ /_______ .

Αρμόδια Αρχή Εποπτείασ τησ Αγοράσ:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Αριθμόσ, και Ημερομηνία Διαςάφιςησ: ……………………………………………………………………………………………………..

Περιγραφή και φφςη εμπορεφματοσ:

Ποςότητα:

………………………………………………………………
………………………………………………………………
Κωδικόσ TARIC: ………………………………………………………

……………………………………………………….

τοιχεία Αποςτολζα: ……………………………………………..

Χϊρα Προζλευςησ ή Καταγωγήσ: ……………………………
τοιχεία Ειςαγωγζα: …………………………………………………

………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………..
Σόποσ Εμπορευμάτων: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Αιτία Αναςτολήσ Παράδοςησ Εμπορεφματοσ (άρθρο 26§1 του Καν. 1020/2019):
Σο προϊόν δεν ςυνοδεφεται από τα ζγγραφα που απαιτεί το ενωςιακό δίκαιο που ιςχφει γι' αυτό, ι υπάρχουν εφλογεσ
αμφιβολίεσ ωσ προσ τθ γνθςιότθτα, τθν ακρίβεια ι τθν πλθρότθτα των εν λόγω εγγράφων ( άρκρο 26§1α).
Σο προϊόν δεν φζρει τθν απαιτοφμενθ επιςιμανςθ ι ετικζτα ςφμφωνα με το ενωςιακό δίκαιο που ιςχφει γι' αυτό (άρκρο
26§1β).
Θ προβλεπόμενθ από το ενωςιακό δίκαιο που ιςχφει γι' αυτό ςιμανςθ CE ι άλλθ ςιμανςθ που ζχει τοποκετθκεί ςτο
προϊόν είναι πλαςτι ι παραπλανθτικι (άρκρο 26§1γ).
Σο όνομα, θ καταχωριςμζνθ εμπορικι επωνυμία ι το καταχωριςμζνο εμπορικό ςιμα και τα ςτοιχεία επικοινωνίασ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ταχυδρομικισ διεφκυνςθσ, ενόσ οικονομικοφ φορζα με κακικοντα ςχετικά με το προϊόν που
υπόκειται ςε οριςμζνθ ενωςιακι νομοκεςία εναρμόνιςθσ, δεν υποδεικνφονται ι δεν είναι αναγνωρίςιμα ςφμφωνα με το
άρκρο 4§4 του Καν. 1020/2019 (άρκρο 26§1δ).
Τπάρχει οποιοςδιποτε άλλοσ λόγοσ να κεωρείται ότι το προϊόν δεν ςυμμορφϊνεται με το ενωςιακό δίκαιο που ιςχφει γι'
αυτό ι ότι παρουςιάηει ςοβαρό κίνδυνο για τθν υγεία, τθν αςφάλεια, το περιβάλλον ι κάκε άλλο δθμόςιο ςυμφζρον που
αναφζρεται του άρκρο 1 του Καν. 1020/2019 (άρκρο 26§1ε).

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΗ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΑΡΧΗ
………………………………………………………………………

Πληροφορίεσ από την αρμόδια Αρχή Εποπτείασ τησ Αγοράσ:
Επιτρζπεται θ κζςθ ςε ελεφκερθ κυκλοφορία (άρκρο 27)
Επικίνδυνο προϊόν — Δεν επιτρζπεται θ κζςθ ςε ελεφκερθ κυκλοφορία (άρκρο 28§1)
Προϊόν μθ ςφμμορφο — Δεν επιτρζπεται θ κζςθ ςε ελεφκερθ κυκλοφορία (άρκρο 28§2)
Μθ αντίρρθςθ για κζςθ του προϊόντοσ ςε οποιοδιποτε άλλο τελωνειακό κακεςτϊσ (άρκρο 28§3)
Θ αρμόδια Αρχι Εποπτείασ τθσ Αγοράσ πρζπει να ενθμερωκεί ςε περίπτωςθ αλλαγισ τελωνειακοφ κακεςτϊτοσ
Διατιρθςθ τθσ αναςτολισ τθσ κζςθσ ςε ελεφκερθ κυκλοφορία (άρκρο 27)
Άλλα μζτρα / πλθροφορίεσ / επιςθμάνςεισ

ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΗ ΑΡΧΗ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΣΗ ΑΓΟΡΑ
………………………………………………………………………
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
Α. ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Σελωνειακζσ Αρχζσ
Β. ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. ΑΝΕΞΑΡΣΘΣΘ ΑΡΧΘ ΔΘΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ
1.1 Σελωνειακι Περιφζρεια Αττικισ
1.2 Σελωνειακι Περιφζρεια Θεςςαλονίκθσ
1.3 Σελωνειακι Περιφζρεια Πάτρασ
1.3 Δ/νςθ Εςωτερικϊν Τποκζςεων
1.4 Δ/νςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου
1.5 ΕΛ.Τ.Σ
1.6 Ε.Τ.Σ.Ε
1.7 Γ. Δ. ΘΛΕ. Δ. / ΔΙ.ΕΠΙ.ΔΙ.
1.8 Γ. Δ. ΘΛΕ. Δ. / Δ.Α.Σ.Ε
1.9 Γενικι Διεφκυνςθ Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ / Διεφκυνςθ Ενεργειακϊν Βιομθχανικϊν &
Χθμικϊν Προϊόντων
2. Εκνικόσ Οργανιςμόσ Φαρμάκων (relation@eof)
3. Τπουργείο Ανάπτυξθσ & Επενδφςεων / Γενικι Γραμματεία Βιομθχανίασ (gsecggb@gge.gr)
4. Τπουργείο Ανάπτυξθσ & Επενδφςεων / Γενικι Γραμματεία Εμπορίου & Προςταςίασ Καταναλωτι
(gen-sec@gge.gr)
5. Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ / Αρχθγείο Λιμενικοφ ϊματοσ (info@yna.gov.gr)
6. Τπουργείο Τποδομϊν & Μεταφορϊν / Γενικι Γραμματεία Μεταφορϊν (protocol@yme.gov.gr)
7. Τπουργείο Τποδομϊν & Μεταφορϊν / Τπθρεςία Πολιτικισ Αεροπορίασ (governor@hcaa.gr)
8. Τπουργείο Περιβάλλοντοσ & Ενζργειασ / Γενικι Γραμματεία Φυςικοφ Περιβάλλοντοσ και Τδάτων
(grggper@ypen.gr)
9. Τπουργείο Περιβάλλοντοσ & Ενζργειασ / Γενικι Γραμματεία υντονιςμοφ Διαχείριςθσ Αποβλιτων
(gensec.wst@ypen.gr)
10. Τπουργείο Περιβάλλοντοσ & Ενζργειασ / Γενικι Γραμματεία Ενζργειασ και Ορυκτϊν Πρϊτων Τλϊν
(ggenergy@ypen.gr)
11. Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων / Γενικι Γραμματεία Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και
Σροφίμων / Γενικι Δ/νςθ Γεωργίασ / Δ/νςθ Προςταςίασ Φυτικισ Παραγωγισ
(amavridou@minagric.gr)
12. Τπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων / Γενικι Γραμματεία Αγροτικισ Πολιτικισ &
Διαχείριςθσ Κοινοτικϊν Πόρων / Γενικι Δ/νςθ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ / Δ/νςθ Εγγείων Βελτιϊςεων,
Εδαφοχδατικϊν Πόρων (gdimop@minagric.gr)
13. Εκνικι Επιτροπι Σθλεπικοινωνιϊν & Σαχυδρομείων (info@eett.gr)
14. Τπουργείο Τγείασ / Γενικι Γραμματεία Τπθρεςιϊν Τγείασ / Γενικι Δ/νςθ Τπθρεςιϊν Τγείασ / Δ/νςθ
Ψυχικισ Τγείασ (sitecontact@moh.gov.gr)
15. Τπουργείο Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ / Γενικι Γραμματεία Σθλεπικοινωνιϊν και Σαχυδρομείων
(ggtt@mindigital.gr)
16. Κεντρικι Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Ελλάδοσ
17. Ομοςπονδία Εκτελωνιςτϊν Ελλάδοσ
18. φνδεςμοσ Επιχειριςεων και Βιομθχανιϊν .Ε.Β
19. Εγκεκριμζνοι Οικονομικοί Φορείσ
20. Διεκνισ Αερολιμζνασ Ακθνϊν A.E. (airport info@aia.gr)
Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Αυτοτελζσ Γραφείο Τποςτιριξθσ Γεν. Δ/νςθσ Σελωνείων & ΕΦΚ
2. Δ/νςθ τρατθγικισ Σελωνειακϊν Ελζγχων και Παραβάςεων,
3. Δ/νςθ Σελωνειακϊν Διαδικαςιϊν, Σμιματα Aϋ, Βϋ, Γϋ

ελίδα 9 από 9

