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Ασφάλεια καταναλωτή - Σήμανση/Πιστοποίηση προϊόντων - Τελωνειακή νομοθεσία - Διαδικασίες 

εισαγωγής, ποσοτικοί και άλλοι περιορισμοί 

Τα προϊόντα που εισάγονται και διακινούνται στην Γερμανία, διέπονται από τις υποχρεωτικές 

προδιαγραφές επισήμανσης που ισχύουν για την Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά. Υπάρχουν, ωστόσο, κατηγορίες 

προϊόντων για τις οποίες ισχύουν ειδικότερες προδιαγραφές, όπως: τρόφιμα, υφάσματα, ηλεκτρικές και 

ηλεκτρονικές συσκευές, επικίνδυνα υλικά κ. ά., με γνώμονα πρωτίστως την ασφάλεια του καταναλωτή και 

την προστασία του περιβάλλοντος.  

Οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές επισήμανσης προϊόντων μπορούν να ανευρεθούν στην ιστοσελίδα της ΕΕ, 

υπό http://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/consumers/0905.html?root=0905, ενώ αντιστοίχως, 

αναλυτικές πληροφορίες για την επισήμανση προϊόντων ειδικά για την γερμανική αγορά υπό: 

https://www.ixpos.de/IXPOS/Navigation/EN/Your-business-in-germany/Market-entry/norms-and-

standards.html.  

1. Ασφάλεια καταναλωτή 

Σε γενικές γραμμές, ισχύουν στην Γερμανία τα πρότυπα και οι προδιαγραφές που ισχύουν σε όλα τα Κ-Μ 

της ΕΕ, όσον αφορά στην ασφάλεια του καταναλωτή κατά την χρήση ή κατανάλωση προϊόντων, με τις 

αντίστοιχες πιστοποιήσεις, όπως η ευρωπαϊκή σήμανση CE για τεχνικά προϊόντα, η ενεργειακή επισήμανση 

ή η σήμανση κατηγοριών τροφίμων. Οι κοινές αυτές, ευρωπαϊκές προδιαγραφές καλύπτουν περίπου το 

90% των προϊόντων που διακινούνται στην ΕΕ. 

Σε συγκεκριμένες κατηγορίες ειδικού ενδιαφέροντος, όπως προϊόντα που προορίζονται για κατανάλωση ή 

έρχονται σε άμεση επαφή με το ανθρώπινο σώμα, όπως υφάσματα και κοσμήματα, αλλά και τα παιδικά 

παιχνίδια επί παραδείγματι, οι προδιαγραφές που ισχύουν στην Γερμανία δύνανται να είναι αυστηρότερες 

των κοινών ευρωπαϊκών και η κυκλοφορία τους να απαιτεί ειδική άδεια από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία 

Προστασίας Καταναλωτή και Ασφάλειας Τροφίμων (Bundesamt für Verbraucherschutz und 

Nahrungsmittelsicherheit/BVL). 

Στην ιστοσελίδα του BVL (https://www.bvl.bund.de/EN/Home/homepage_node.html στην Αγγλική) 

ανευρίσκονται πληροφορίες που αφορούν τις προδιαγραφές προϊόντων όπως: 

 Τρόφιμα -https://www.bvl.bund.de/EN/01_Food/food_node.html 

 Ζωοτροφές -https://tinyurl.com/y8w9mfst 

 Πρώτες Ύλες Υγειονομικού Ενδιαφέροντος/Καλλυντικά/Καπνικά Προϊόντα (commodities)-

https://www.bvl.bund.de/EN/03_Commodities/commodities_node.html 

 Κτηνιατρικά προϊόντα -https://www.bvl.bund.de/EN/05_Veterinary_Drugs/veterinary_node.html 

 Φυτοφάρμακα -https://tinyurl.com/y9osa3ra 
 

2. Ασφάλεια και σήμανση τροφίμων 

Η εισαγωγή και διακίνηση διατροφικών προϊόντων στην Γερμανία δεν απαιτεί ειδική άδεια, ειδικά δε για 

όσα παράγονται εντός της ΕΕ και συμμορφώνονται με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Σημειώνεται, 

μάλιστα, ότι ακόμη και προϊόντα τα οποία δεν πληρούν τις, κατά περίπτωση, αυστηρότερες προδιαγραφές 

του γερμανικού νόμου, δύνανται να εισαχθούν και διακινηθούν στην Γερμανία, εφόσον κυκλοφορούν 
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νομίμως σε έτερο Κ-Μ ΕΕ, απαιτείται ωστόσο ειδική άδεια από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία 

Προστασίας Καταναλωτή και Ασφάλειας Τροφίμων. 

Ειδικές προδιαγραφές ισχύουν στην Γερμανία επίσης για την πώληση «νέων τροφίμων» (novel foods, ή 

προϊόντα χωρίς επαρκές «ιστορικό» κατανάλωσης, κατά την ευρωπαϊκή κατηγοριοποίηση), καθώς και για 

προϊόντα που προορίζονται για διαβητικούς. 

Σήμανση 

Όσον αφορά την σήμανση των τροφίμων, ισχύουν οι, από 13.12.2014 υποχρεωτικές σε όλα τα Κ-Μ ΕΕ, 

κοινές ευρωπαϊκές προδιαγραφές, βάσει του Κανονισμού 1169/2011 περί Σήμανσης Τροφίμων 

(περισσότερες πληροφορίες υπό https://tinyurl.com/ycklodqr ή στην ιστοσελίδα του γερμανικού 

Ομοσπονδιακού Υπουργείου Τροφίμων και Γεωργίας υπό https://tinyurl.com/ycawz37t). 

Σύμφωνα με τον εν λόγω Κανονισμό, οι συσκευασίες των προϊόντων διατροφής φέρουν υποχρεωτικά τις 

εξής πληροφορίες: 

 Περιγραφή/ονομασία του προϊόντος 

 Τα συστατικά του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των 14 σημαντικότερων ουσιών και των 

ενδεχόμενων αλλεργιών ή πεπτικών διαταραχών που μπορεί να προκληθούν από την κατανάλωση του 

προϊόντος 

 Την ημερομηνία λήξης ή κατανάλωσης 

 Καθαρό βάρος 

 Επωνυμία/εταιρείας, Δ/νση 

 Θρεπτική αξία. 

Όλες οι υποχρεωτικώς αναγραφόμενες πληροφορίες πρέπει να είναι ευανάγνωστες και σαφείς και να 

ευρίσκονται σε ευδιάκριτη θέση επί της συσκευασίας του προϊόντος. Την τήρηση των προδιαγραφών 

επιβλέπει η Αρχή για την Παρακολούθηση των Προϊόντων Διατροφής των Ομοσπονδιακών γερμανικών 

Κρατιδίων. 

Σε ορισμένα είδη διατροφής ισχύουν ειδικές υποχρεωτικές επισημάνσεις, όπως για παράδειγμα η 

προέλευση του προϊόντος. Τα προϊόντα αυτά είναι: 

 Βοδινό κρέας (ακατέργαστο), όπου πρέπει να αναγράφεται η χώρα γέννησης, εκτροφής, σφαγής και 

τεμαχισμού του ζώου 

 Κρέας από χοίρους, αιγοπρόβατα και πουλερικά, όπου πρέπει να αναγράφεται ο τόπος εκτροφής και 

σφαγής 

 Αυγά και νωπά οπωροκηπευτικά, όπου πρέπει να αναγράφεται η χώρα παραγωγής 

 Μέλι, ελαιόλαδο και συσκευασμένα βιολογικά προϊόντα με το λογότυπο ΒΙΟ της ΕΕ: Χώρα 

παραγωγής και, σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες της μίας, η ένδειξη „EU“, „Nicht-EU“ ή 

„EU/Nicht-EU“. 

(http://www.bmel.de/DE/Ernaehrung/Kennzeichnung/kennzeichnung_grafik_node.html) 

Για τα βιολογικά προϊόντα, επιπλέον της ευρωπαϊκής πιστοποίησης, μπορεί να τεθεί και η γερμανική 

σφραγίδα πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων (περισσότερες πληροφορίες: 

https://www.oekolandbau.de/bio-siegel). 

Επισήμανση ταυτότητας 

Το τυπωμένο οβάλ σήμα στην συσκευασία γαλακτοκομικών προϊόντων και κρέατος, σημαίνει ότι η 

εταιρεία που εμπορεύεται ή συσκευάζει το προϊόν, ακολουθεί και συμμορφώνεται με τους επιβεβλημένους 

από την ΕΕ κανόνες υγιεινής. 

Αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία: 

1. Τη συντόμευση του κράτους μέλους, δηλαδή "DE" για Γερμανία 

2. Τον αριθμό αδείας του προϊόντος και τη συντόμευση του 

Κρατιδίου, στο οποίο εδρεύει η εταιρεία. 
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3. Την συντόμευση για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα για προϊόντα που 

προέρχονται από εταιρείες εντός ΕΕ. Εισαγωγικά έγγραφα: Η 

κυκλοφορία αγαθών εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι καταρχήν ελεύθερη. Τα συνοδευτικά έγγραφα 

εμπορεύματος όπως τιμολόγιο, φορτωτική, packing list, πιστοποιητικό προέλευσης αφορούν στην 

εκάστοτε συμφωνία με τον Γερμανό εισαγωγέα. 

3. Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές 

Αναφορικά με τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, ειδικές προδιαγραφές στην Γερμανία καθιστούν 

υποχρεωτική για τους κατασκευαστές και εισαγωγείς την διαχείριση και ανακύκλωση των συσκευών που 

εμπορεύονται. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι υποχρεωτική η εγγραφή των εισαγωγέων ηλεκτρικών και 

ηλεκτρονικών συσκευών παντός είδους στον EAR (Elektro-Altgeräte-Register, https://www.stiftung-

ear.de/en/ στα Αγγλικά), τον κεντρικό Φορέα διαχείρισης των ανακυκλούμενων ηλεκτρικών και 

ηλεκτρονικών αποβλήτων στην Γερμανία.  

Ειδικές πρόνοιες υπάρχουν, επίσης, για την εισαγωγή, διακίνηση και ανακύκλωση μπαταριών και 

ηλεκτρικών συσσωρευτών. 

4. Τελωνειακή νομοθεσία - διαδικασίες εισαγωγής -ποσοτικοί και άλλοι περιορισμοί 

Η εισαγωγή προϊόντων στην Γερμανία από την Ελλάδα και τα άλλα Κ-Μ της ΕΕ είναι επί της αρχής 

ελεύθερη και δεν υπόκειται σε δασμούς ή ποσοτικούς ή άλλους περιορισμούς. 

Παρά ταύτα, διάφορες κατηγοριών προϊόντων υπόκεινται σε τελωνειακούς ελέγχους ή απαιτούν ειδικές 

άδειες εισαγωγής, προκειμένου να εισέλθουν στην γερμανική αγορά, όπως (μεταξύ άλλων): 

 Όπλα, πυρομαχικά και εκρηκτικά 

 Επικίνδυνες χημικές ουσίες 

 Χημικές ουσίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή εκρηκτικών ή/και χημικών όπλων 

 Προϊόντα διττής χρήσης 

 Διάφορα φαρμακευτικά σκευάσματα και ναρκωτικές ουσίες 

 Προϊόντα απομίμησης ή πειρατείας 

 Απόβλητα 

κ. ά. 

Η ιστοσελίδα των Γερμανικών Τελωνείων (http://www.zoll.de/EN/Businesses/businesses_node.html στην 

Αγγλική) διαθέτει πληροφορίες προς ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, γύρω από τις διαδικασίες εισαγωγής και 

όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ισχύουν για το ενδοκοινοτικό εμπόριο (βλ. 

https://tinyurl.com/y7usdx6r), τις κατηγορίες προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης 

(excise goods, όπως τα αλκοολούχα ποτά, τα τσιγάρα κ. ά., βλ. https://tinyurl.com/y7z5fxp9), αλλά και 

γύρω από τυχόν περιορισμούς εισαγωγής (βλ. https://tinyurl.com/y8dpr4fj).  
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