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ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ1

Στις 29 Μαρτίου 2017, το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε την πρόθεσή του
να αποχωρήσει από την Ένωση, δυνάμει του άρθρου 50 της Συνθήκης για την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι το σύνολο του πρωτογενούς
και του παράγωγου δικαίου της Ένωσης θα παύσει να ισχύει ως προς το
Ηνωμένο Βασίλειο από την 30ή Μαρτίου 2019, ώρα 00:00 Κεντρικής Ευρώπης
(CET) («ημερομηνία αποχώρησης»)2, εκτός αν καθοριστεί άλλη ημερομηνία με
κυρωμένη συμφωνία αποχώρησης3. Εκείνη τη χρονική στιγμή το Ηνωμένο
Βασίλειο θα καταστεί «τρίτη χώρα»4.
Η προετοιμασία για την αποχώρηση δεν αποτελεί θέμα μόνο των αρχών της ΕΕ
και των εθνικών αρχών, αλλά και των ιδιωτών.
Δεδομένης της σημαντικής αβεβαιότητας, ιδίως όσον αφορά το περιεχόμενο
μιας ενδεχόμενης συμφωνίας αποχώρησης, υπενθυμίζονται σε όλα τα
ενδιαφερόμενα μέρη, και ειδικότερα στους οικονομικούς φορείς, οι έννομες
συνέπειες οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν το Ηνωμένο Βασίλειο
καταστεί τρίτη χώρα5.
Με την επιφύλαξη τυχόν μεταβατικών ρυθμίσεων που ενδέχεται να περιέχονται σε μια
ενδεχόμενη συμφωνία αποχώρησης, από την ημερομηνία αποχώρησης οι κανόνες της
ΕΕ στον τομέα των μη εδώδιμων και μη γεωργικών προϊόντων, είτε αυτά προορίζονται
για καταναλωτική είτε για επαγγελματική χρήση (εφεξής «ενωσιακή νομοθεσία για τα
προϊόντα»), δεν ισχύουν πλέον ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Το γεγονός αυτό έχει,
ιδίως, τις κατωτέρω συνέπειες για τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ276 από την ημερομηνία αποχώρησης7. Στο παράρτημα8 παρατίθεται ενδεικτικός
1

Βλ. παράρτημα για λεπτομερή κατάλογο της ενωσιακής νομοθεσίας για τα προϊόντα.
Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, δύναται να αποφασίσει
ομόφωνα ότι οι Συνθήκες θα παύσουν να ισχύουν σε μεταγενέστερη ημερομηνία.
3
Επί του παρόντος διεξάγονται διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο με σκοπό να
επιτευχθεί συμφωνία αποχώρησης.
4
Τρίτη χώρα είναι μια χώρα που δεν είναι μέλος της ΕΕ.
5
Όσον αφορά εμπορεύματα τα οποία διατίθενται στην αγορά της ΕΕ πριν από την ημερομηνία
αποχώρησης, η ΕΕ καταβάλλει προσπάθειες να συμφωνήσει λύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο στο
πλαίσιο της συμφωνίας αποχώρησης. Οι βασικές αρχές της θέσης της ΕΕ σχετικά με
εμπορεύματα τα οποία διατίθενται στην αγορά δυνάμει του ενωσιακού δικαίου πριν από την
ημερομηνία αποχώρησης είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση:
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-goods-placed-market-under-unionlaw- .withdrawal-date_en
6
Η έννοια της διάθεσης στην αγορά αναφέρεται σε κάθε επιμέρους προϊόν, όχι σε κάποιον τύπο
2
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κατάλογος της ενωσιακής νομοθεσίας για τα προϊόντα τα οποία καλύπτει η παρούσα
ανακοίνωση.
Η παρούσα ανακοίνωση θα πρέπει να διαβαστεί σε συνδυασμό με τυχόν
συμπληρωματικές, πιο ειδικές ανακοινώσεις σχετικά με τις έννομες συνέπειες της
αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίες ενδέχεται να δημοσιευτούν όσον
αφορά οποιαδήποτε από τις ενωσιακές νομικές πράξεις που απαριθμούνται στο
παράρτημα.

1.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία για τα προϊόντα, ως εισαγωγέας νοείται ο
εγκατεστημένος στην Ένωση οικονομικός φορέας9 που διαθέτει προϊόν τρίτης χώρας
στην αγορά της Ένωσης. Από την ημερομηνία αποχώρησης, οι εγκατεστημένοι στο
Ηνωμένο Βασίλειο κατασκευαστές ή εισαγωγείς δεν θα θεωρούνται πλέον ως
εγκατεστημένοι στην Ένωση οικονομικοί φορείς. Κατά συνέπεια, ένας εγκατεστημένος
στην ΕΕ-27 οικονομικός φορέας που, πριν από την ημερομηνία αποχώρησης, θεωρείτο
ως διανομέας της ΕΕ θα καταστεί εισαγωγέας κατά την έννοια της ενωσιακής
νομοθεσίας για τα προϊόντα όσον αφορά προϊόντα τρίτης χώρας τα οποία ο εν λόγω
οικονομικός φορέας διαθέτει στην αγορά της ΕΕ-27 από την ημερομηνία αποχώρησης.
Ο φορέας αυτός θα πρέπει να τηρεί τις ειδικές υποχρεώσεις που αφορούν τους
εισαγωγείς, οι οποίες είναι διαφορετικές από εκείνες για τους διανομείς10.
Επί του παρόντος, η ενωσιακή νομοθεσία για τα προϊόντα δεν υποχρεώνει, εν γένει, τον
κατασκευαστή να ορίσει εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο11. Ωστόσο, αν ο
προϊόντος, είτε αυτό κατασκευάστηκε ως μεμονωμένη μονάδα είτε ως σειρά. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την έννοια της διάθεσης στην αγορά, βλ. κεφάλαιο 2 της ανακοίνωσης
2016/C 272/01 της Επιτροπής με τίτλο «Ο “Γαλάζιος Οδηγός” του 2016 σχετικά με την εφαρμογή
των κανόνων της ΕΕ για τα προϊόντα», ΕΕ C 272 της 26.7.2016, σ. 1 (εφεξής «ο Γαλάζιος
Οδηγός»).
7
Η παρούσα ανακοίνωση δεν αφορά τη διάθεση στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου από την
ημερομηνία αποχώρησης.
8
Αρκετά στοιχεία είναι κοινά στις διάφορες πράξεις της νομοθεσίας της ΕΕ για τα προϊόντα,
ανεξάρτητα από την τεχνική εναρμόνισης που ακολούθησε ο νομοθέτης (π.χ. η έννοια της
διάθεσης στην αγορά και της διαθεσιμότητας του προϊόντος και οι ορισμοί των οικονομικών
φορέων). Εκτός από αυτά τα κοινά στοιχεία, η ενωσιακή νομοθεσία που βασίζεται στη λεγόμενη
«νέα προσέγγιση» ακολουθεί επίσης την ίδια προσέγγιση για την τεχνική εναρμόνιση,
καθορίζοντας κοινές απαιτήσεις («βασικές απαιτήσεις», οι οποίες εκφράζονται με τη μορφή
απαιτήσεων επιδόσεων ή στόχων προς επίτευξη) σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το προϊόν
πρέπει να σχεδιάζεται και να κατασκευάζεται ώστε να ανταποκρίνεται στο απαιτούμενο επίπεδο
όσον αφορά π.χ. την υγεία, την ασφάλεια ή την περιβαλλοντική προστασία, καθώς και τη
διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία επιλέγεται από κοινό σύνολο ενοτήτων και
πρέπει να ακολουθείται για την απόδειξη της συμμόρφωσης με τις εν λόγω απαιτήσεις. Για
περισσότερες σχετικές πληροφορίες, βλ. τον «Γαλάζιο Οδηγό».
9
Στην ενωσιακή νομοθεσία για τα προϊόντα, ως οικονομικοί φορείς ορίζονται ο κατασκευαστής, ο
εισαγωγέας, ο διανομέας και ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος.
10
Βλ. κεφάλαιο 3 του Γαλάζιου Οδηγού.
11
Στην πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
για τη θέσπιση κανόνων και διαδικασιών σχετικά με τη συμμόρφωση με την ενωσιακή
νομοθεσία εναρμόνισης για τα προϊόντα και την επιβολή της (COM (2017) 795 final της
19.12.2017: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=COM:2017:795:FIN),
προβλέπεται η υποχρέωση ορισμού προσώπου αρμόδιου για πληροφορίες σχετικά με τη
συμμόρφωση, εγκατεστημένου στην Ένωση, για όλα τα προϊόντα τα οποία υπόκεινται στην
ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης που παρατίθεται στο παράρτημα του προτεινόμενου
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κατασκευαστής επιλέξει να ορίσει εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, τότε σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία απαιτείται ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος να είναι
εγκατεστημένος στην Ένωση. Επιπλέον, υπάρχει ειδική ενωσιακή νομοθεσία η οποία
προβλέπει όντως την υποχρέωση ορισμού εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου (π.χ. η
ενωσιακή νομοθεσία για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα12, τον μεταφερόμενο εξοπλισμό
υπό πίεση13 ή τον εξοπλισμό πλοίων14) ή υπεύθυνου προσώπου (για τα καλλυντικά
προϊόντα15) εγκατεστημένου στην Ένωση.
Οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι ή τα υπεύθυνα πρόσωπα που είναι
εγκατεστημένοι/-α στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα αναγνωρίζονται, από την ημερομηνία
αποχώρησης, ως εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι ή υπεύθυνα πρόσωπα για τους
σκοπούς της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας για τα προϊόντα. Επομένως, συνιστάται
στους κατασκευαστές να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι, από
την ημερομηνία αποχώρησης, οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους ή τα πρόσωπα
που έχουν ορίσει ως υπεύθυνα είναι εγκατεστημένοι/-α στην ΕΕ-27.
2.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Σε ορισμένους τομείς προϊόντων, η ενωσιακή νομοθεσία απαιτεί την παρέμβαση
εξουσιοδοτημένου τρίτου μέρους, του κοινοποιημένου οργανισμού, κατά τη διαδικασία
αξιολόγησης της συμμόρφωσης.
Σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία για τα προϊόντα, οι κοινοποιημένοι οργανισμοί
απαιτείται να είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος και να έχουν οριστεί από
κοινοποιούσα αρχή κράτους μέλους για την εκτέλεση των καθηκόντων αξιολόγησης
της συμμόρφωσης που καθορίζονται στη σχετική πράξη της ενωσιακής νομοθεσίας για
τα προϊόντα. Επομένως, από την ημερομηνία αποχώρησης, οι κοινοποιημένοι
οργανισμοί του Ηνωμένου Βασιλείου θα παύσουν να θεωρούνται κοινοποιημένοι
οργανισμοί της ΕΕ και θα διαγραφούν από το σύστημα πληροφόρησης της Επιτροπής
για τους κοινοποιημένους οργανισμούς (βάση δεδομένων NANDO16). Κατά συνέπεια,
από την ημερομηνία αποχώρησης, οι οργανισμοί του Ηνωμένου Βασιλείου δεν θα είναι

12

13

14

15
16

κανονισμού.
Άρθρο 14 της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ΕΕ L
169 της 12.7.1993, σ. 1, άρθρο 10α της οδηγίας 90/385/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα
ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα, ΕΕ L 189 της 20.7.1990, σ. 17, (αμφότερες οι οδηγίες
πρόκειται να αντικατασταθούν στις 26 Μαΐου 2020 από τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/745 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 117 της 5.5.2017, σ. 1, όπου η αντίστοιχη
διάταξη είναι το άρθρο 11) και άρθρο 10 της οδηγίας 98/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου για τα ιατροτεχνολογικά βοηθήματα που χρησιμοποιούνται στη διάγνωση
in vitro, ΕΕ L 331 της 7.12.1998, σ. 1 (πρόκειται να αντικατασταθεί στις 26 Μαΐου 2022 από τον
κανονισμό (ΕΕ) 2017/746 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 117 της
5.5.2017, σ. 176, όπου η αντίστοιχη διάταξη είναι το άρθρο 11).
Άρθρο 5 της οδηγίας 2010/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης
Ιουνίου 2010, σχετικά με τον μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση και την κατάργηση των
οδηγιών του Συμβουλίου 76/767/ΕΟΚ, 84/525/ΕΟΚ, 84/526/ΕΟΚ, 84/527/ΕΟΚ και 1999/36/ΕΚ, ΕΕ L
165 της 30.6.2010, σ. 1.
Άρθρο 13 της οδηγίας 2014/90/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με
τον εξοπλισμό πλοίων, ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 146.
Άρθρα 4 και 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για τα καλλυντικά προϊόντα, ΕΕ L 342 της 22.12.2009, σ.
59.
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/
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σε θέση να εκτελούν καθήκοντα αξιολόγησης της συμμόρφωσης βάσει της ενωσιακής
νομοθεσίας για τα προϊόντα.
Για προϊόντα που διατίθενται στην αγορά από την ημερομηνία αποχώρησης, όταν για
την εφαρμοστέα διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης απαιτείται ή προβλέπεται
η παρέμβαση τρίτου μέρους, θα απαιτείται πιστοποιητικό που έχει χορηγηθεί από
οργανισμό αναγνωρισμένο ως κοινοποιημένο οργανισμό της ΕΕ κατά τη χρονική
στιγμή της διάθεσης του εκάστοτε προϊόντος στην αγορά .
Συνιστάται στους οικονομικούς φορείς να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να
εξασφαλίσουν ότι, σε περίπτωση που για τις εφαρμοστέες διαδικασίες αξιολόγησης της
συμμόρφωσης απαιτείται η παρέμβαση κοινοποιημένου οργανισμού, θα κατέχουν
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από κοινοποιημένο οργανισμό της ΕΕ-27
προκειμένου να αποδεικνύουν τη συμμόρφωση για τα προϊόντα τους που διατίθενται
στην αγορά από την ημερομηνία αποχώρησης.
Σε περίπτωση που οι οικονομικοί φορείς κατέχουν πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί
από κοινοποιημένο οργανισμό του Ηνωμένου Βασιλείου πριν από την ημερομηνία
αποχώρησης και σκοπεύουν να συνεχίσουν να διαθέτουν το συγκεκριμένο προϊόν στην
αγορά της ΕΕ-27 από την ημερομηνία αποχώρησης, συνιστάται να εξετάσουν το
ενδεχόμενο είτε να υποβάλουν αίτηση για την έκδοση νέου πιστοποιητικού από
κοινοποιημένο οργανισμό ή της ΕΕ-27 είτε να φροντίσουν για τη μεταβίβαση —με
βάση συμβατική ρύθμιση μεταξύ του κατασκευαστή, του κοινοποιημένου οργανισμού
του Ηνωμένου Βασιλείου και του κοινοποιημένου οργανισμού της ΕΕ-27— του
φακέλου και του αντίστοιχου πιστοποιητικού από τον κοινοποιημένο οργανισμό του
Ηνωμένου Βασιλείου στον κοινοποιημένο οργανισμό της ΕΕ-27, ο οποίος θα
αναλαμβάνει στη συνέχεια την ευθύνη για το εν λόγω πιστοποιητικό. Η ευθύνη αυτή
εξαρτάται από τη συγκεκριμένη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που
απαιτείται για το εκάστοτε προϊόν σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία για τα
προϊόντα που παρατίθεται στο παράρτημα.
Στους ιστότοπους της Επιτροπής σχετικά με την ενιαία αγορά εμπορευμάτων
(http://ec.europa.eu/growth/single-market/goods_en
και
http://ec.europa.eu/growth/sectors_en) παρέχονται γενικές πληροφορίες σχετικά με την
ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης που εφαρμόζεται στα μη εδώδιμα και μη γεωργικά
προϊόντα. Οι σελίδες αυτές θα επικαιροποιούνται με περαιτέρω πληροφορίες, εφόσον
είναι αναγκαίο.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ
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Παράρτημα: Ενδεικτικός κατάλογος ενωσιακής νομοθεσίας για τα προϊόντα
Η παρούσα ανακοίνωση καλύπτει πρωτίστως τα ακόλουθα:
προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2001/95/ΕΚ για τη
γενική ασφάλεια των προϊόντων (ΕΕ L 11 της 15.1.2002, σ. 4)
•
περιορισμός της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και
ηλεκτρονικό εξοπλισμό (οδηγία 2011/65/ΕΕ, ΕΕ L 174 της 1.7.2011, σ. 88, και
οδηγία 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού, ΕΕ L 197 της 24.7.2012, σ. 38)
•
ηλεκτρικές στήλες και απόβλητα ηλεκτρικών στηλών (οδηγία 2006/66/ΕΚ, ΕΕ L
266 της 26.9.2006, σ. 1)
•
συσκευές με καύση αέριων καυσίμων (οδηγία 2009/142/ΕΚ, ΕΕ L 330 της
16.12.2009,
σ. 10, η οποία έχει αντικατασταθεί από τις 21 Απριλίου 2018 από τον κανονισμό
(ΕΕ) 2016/426, ΕΕ L 81 της 31.3.2016, σ. 99)
•
απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια
προϊόντα (οδηγία 2009/125/ΕΚ, ΕΕ L 285 της 31.10.2009, σ. 10, και όλοι οι
εκτελεστικοί κανονισμοί για συγκεκριμένες ομάδες προϊόντων που έχουν εκδοθεί
δυνάμει της εν λόγω οδηγίας πλαισίου)
•
απλά δοχεία πίεσης (οδηγία 2014/29/ΕΕ, ΕΕ L 96 της 29.3.2014, σ. 45)
•
ασφάλεια των παιχνιδιών (οδηγία 2009/48/ΕΚ, ΕΕ L 170 της 30.6.2009, σ. 1)
•
ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων
τάσης (οδηγία 2014/35/ΕΕ, ΕΕ L 96 της 29.3.2014, σ. 357)
•
μηχανήματα (οδηγία 2006/42/ΕΚ, ΕΕ L 157 της 9.6.2006, σ. 24)
•
ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (οδηγία 2014/30/ΕΕ, ΕΕ L 96 της 29.3.2014, σ.
79)
•
όργανα μετρήσεων (οδηγία 2014/32/ΕΕ, ΕΕ L 96 της 29.3.2014, σ. 149)
•
όργανα ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας (οδηγία 2014/31/ΕΕ, ΕΕ L 96 της
29.3.2014, σ. 107)
•
εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα για τη μεταφορά προσώπων (οδηγία
2000/9/ΕΚ, ΕΕ L 106 της 3.5.2000, σ. 21, η οποία έχει αντικατασταθεί από τις 21
Απριλίου 2018 από τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/424, ΕΕ L 81 της 31.3.2016, σ. 1)
•
ραδιοεξοπλισμός (οδηγία 2014/53/ΕΕ, ΕΕ L 153 της 22.5.2014, σ. 62)
•
ιατροτεχνολογικά προϊόντα και ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα (οδηγίες
93/42/ΕΟΚ, ΕΕ L 169 της 12.7.1993, σ. 1, και 90/385/ΕΟΚ, ΕΕ L 189 της
20.7.1990, σ. 17, οι οποίες πρόκειται να αντικατασταθούν στις 26 Μαΐου 2020 από
τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/745, ΕΕ L 117 της 5.5.2017, σ. 1, με εξαίρεση τις
διατάξεις των οδηγιών 93/42/ΕΟΚ και 90/385/ΕΟΚ που απαριθμούνται στο άρθρο
122 του κανονισμού 2017/45, για τις οποίες προβλέπεται μεταγενέστερη
ημερομηνία κατάργησης)
•
ιατροτεχνολογικά βοηθήματα που χρησιμοποιούνται στη διάγνωση in vitro
(οδηγία 98/79/ΕΚ, ΕΕ L 331 της 7.12.1998, η οποία πρόκειται να αντικατασταθεί
στις 26 Μαΐου 2022 από τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/746, ΕΕ L 117 της 5.5.2017,
σ. 176, με εξαίρεση τις διατάξεις της οδηγίας 98/79/ΕΚ που απαριθμούνται στο
άρθρο 112 του κανονισμού 2017/46, για τις οποίες προβλέπεται μεταγενέστερη
ημερομηνία κατάργησης)
•
καλλυντικά προϊόντα (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1223/2009, ΕΕ L 342 της 22.12.2009,
σ. 59)
•
εξοπλισμός υπό πίεση (οδηγία 2014/68/ΕΕ, ΕΕ L 189 της 27.6.2014, σ. 164)
•
μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση (οδηγία 2010/35/ΕΕ, ΕΕ L 165 της
•

Commission européenne/Europese Commissie, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË — Τηλ. + 32 22991111

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

30.6.2010, σ. 1)
συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ) (οδηγία 75/324/ΕΟΚ, ΕΕ L 147 της 9.6.1975, σ.
40)
ανελκυστήρες και κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες (οδηγία
2014/33/ΕΕ, ΕΕ L 96 της 29.3.2014, σ. 251)
σκάφη αναψυχής και ατομικά σκάφη (οδηγία 2013/53/ΕΕ, ΕΕ L 354 της
28.12.2013, σ. 90)
συσκευές και συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες
ατμόσφαιρες (οδηγία 2014/34/ΕΕ, ΕΕ L 96 της 29.3.2014, σ. 309)
εκρηκτικές ύλες εμπορικής χρήσης (οδηγία 2014/28/ΕΕ, ΕΕ L 96 της 29.3.2014, σ.
1)
προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 305/2011, ΕΕ
L 88 της 4.4.2011, σ. 5)
είδη πυροτεχνίας (οδηγία 2013/29/ΕΕ, ΕΕ L 178 της 28.6.2013, σ. 27)
κανονισμός σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών επισώτρων (κανονισμός (ΕΚ)
αριθ. 1222/2009, ΕΕ L 342 της 22.12.2009, σ. 46)
μέσα ατομικής προστασίας (οδηγία 89/686/ΕΟΚ, ΕΕ L 399 της 30.12.1989, σ. 18,
η οποία έχει αντικατασταθεί από τις 21 Απριλίου 2018 από τον κανονισμό (ΕΕ)
2016/425, ΕΕ L 81 της 31.3.2016, σ. 51)
εξοπλισμός πλοίων (οδηγία 2014/90/ΕΕ, ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 146)
εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς
χώρους (οδηγία 2000/14/ΕΚ, ΕΕ L 162 της 3.7.2000, σ. 1)
ενεργειακή σήμανση (κανονισμός (ΕΕ) 2017/1369, ΕΕ L 198 της 28.7.2017, σ. 1,
και όλοι οι κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμοί για συγκεκριμένες ομάδες προϊόντων
που έχουν εκδοθεί δυνάμει του εν λόγω κανονισμού πλαισίου, καθώς και εκείνοι
που έχουν εκδοθεί δυνάμει της οδηγίας 2010/30/ΕΕ, ΕΕ L 153 της 18.6.2010, σ. 1,
την οποία διαδέχθηκε ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/1369).
κανονισμός για τις ονομασίες των υφανσίμων ινών και τη συναφή επισήμανση και
τη σήμανση των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων (κανονισμός (ΕΕ)
αριθ. 1007/2011, ΕΕ L 272 της 18.10.2011, σ. 1)
οδηγία για την επισήμανση των υλικών που χρησιμοποιούνται στα κύρια μέρη των
υποδημάτων (οδηγία 94/11/ΕΚ, ΕΕ L 100 της 19.4.1994, σ. 37)
μετρολογία - (οδηγία 2011/17/ΕΕ, ΕΕ L 71 της 18.3.2011, σ. 1 - κατάργηση
διαφόρων οδηγιών – μεταβατική περίοδος έως το 2025)
φιάλες που χρησιμοποιούνται ως μετροδοχεία (οδηγία 75/107/ΕΟΚ, ΕΕ L 42 της
15.2.1975, σ. 14)
προπαρασκευή προϊόντων σε προσυσκευασία (οδηγία 76/211/ΕΟΚ, ΕΕ L 46 της
21.2.1976, σ. 1)
λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται με υγρά ή αέρια καύσιμα (οδηγία
92/42/ΕΟΚ, ΕΕ L 167 της 22.6.1992, σ. 17. Η οδηγία αυτή καταργήθηκε με τον
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 813/2013 της Επιτροπής (ΕΕ L 239 της 6.9.2013, σ. 136) για
την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού των
θερμαντήρων χώρου και των θερμαντήρων συνδυασμένης λειτουργίας, πλην του
άρθρου 7 παράγραφος 2, του άρθρου 8 και των παραρτημάτων III έως V της
οδηγίας)
διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(οδηγία 2008/57/ΕΚ, ΕΕ L 191 της 18.7.2008, σ. 1, η οποία πρόκειται να
αντικατασταθεί στις 16 Ιουνίου 2020 από την οδηγία (ΕΕ) 2016/797, ΕΕ L 138 της
26.5.2016, σ. 44)
διαλειτουργικότητα των συστημάτων τηλεδιοδίων (απόφαση 2009/750/ΕΚ για την
εφαρμογή της οδηγίας 2004/52/ΕΚ, ΕΕ L 268 της 13.10.2009, σ. 11)
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• ταχογράφοι στον τομέα των οδικών μεταφορών (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014,
ΕΕ L 60 της 28.2.2014, σ. 1)
διαλειτουργικότητα του ευρωπαϊκού δικτύου διαχείρισης της εναέριας
κυκλοφορίας (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 552/2004, ΕΕ L 96 της 31.3.2004, σ. 26)
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