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Προς όλους τους Κατασκευαστές και Κοσμηματοπώλες Αντικειμένων από Πολύτιμα
Μέταλλα
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Θέμα: Σήμανση Αντικειμένων με προέλευση την Ευρωπαϊκή Ένωση
Η παρούσα εγκύκλιος αποστέλλεται κατόπιν σχετικής απόφασης του ∆ιοικητικού
Συμβουλίου του Οργανισμού με σκοπό την ορθή ενημέρωση των Κατασκευαστών /
Κοσμηματοπωλών / Εισαγωγέων αντικειμένων από πολύτιμα μέταλλα, σχετικά με τις
ερμηνείες του Νόμου ως προς την ελεύθερη διακίνηση προϊόντων (άρθρο 30, Συνθήκη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης).
Ο περί Κυπριακού Οργανισμού Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα Νόμος
179/91, δίνει την ευθύνη στον Οργανισμό, για τον έλεγχο και σήμανση όλων των
αντικειμένων από πολύτιμα μέταλλα που πωλούνται* στην επικράτεια της Κυπριακής
∆ημοκρατίας. Επιπλέον η πώληση ασφράγιστων αντικειμένων αποτελεί ποινικό αδίκημα.
Λόγω έλλειψης εναρμονιστικής νομοθεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την
σήμανση αντικειμένων από πολύτιμα μέταλλα, ισχύουν οι εθνικές ρυθμίσεις ώστε αυτά να
σφραγίζονται σύμφωνα με την νομοθεσία του κράτους εισαγωγής. Με απόφαση του, το
Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο** σχετικά με την ελεύθερη διακίνηση αντικειμένων, υποδεικνύει
στις χώρες μέλη ότι, για αντικείμενα που φέρουν από την χώρα κατασκευής ισοδύναμες
ενδείξεις σήμανσης προς τις απαιτήσεις της χώρας εισαγωγής, τότε δεν πρέπει να
επιβάλλεται περαιτέρω σήμανση σε αυτά.
Ο Οργανισμός Σήμανσης, με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
συμμορφώθηκε πλήρως με την πιο πάνω απόφαση (εγκύκλιος Μάιος του 2004).
Συνεπώς τα αντικείμενα με σήμανση προερχόμενα από τις χώρες που φαίνονται στο
παράρτημα που ακολουθεί, εξαιρούνται της σήμανσης από τον Οργανισμό λόγω
ισοδυναμίας των εθνικών νομοθεσιών με την αντίστοιχη Κυπριακή. Τα αντικείμενα αυτά
μπορούν να εκτεθούν προς πώληση νοουμένου ότι φέρουν τις επίσημες σφραγίδες
της χώρας προέλευσης, δηλαδή
(α) σφραγίδα κατασκευαστή,
(β) σφραγίδα βαθμού καθαρότητας, και
(γ) σφραγίδα ανεξάρτητου Οργανισμού Σήμανσης.

*

«πουλώ και πώληση» με τις γραμματικές τους παραλλαγές περιλαμβάνει την έκθεση προς πώληση, την
προσφορά, τη σύμβαση ή την πρόθεση πώλησης και κάθε διευθέτηση για πώληση που γίνεται άμεσα ή
έμμεσα όπως επίσης και την ανταλλαγή.

**

Απόφαση Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου (Πέμπτο Τμήμα) αριθμός C-293/93
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Ο κατάλογος των Ευρωπαϊκών χωρών έχει τροποποιηθεί με την ενσωμάτωση ακόμη 5
νέων, συνεπώς υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση σε 10 χώρες όπως φαίνεται στον πίνακα
που επισυνάπτεται σαν Παράρτημα της παρούσας εγκυκλίου.
Ο εν λόγω πίνακας θα διαφοροποιείται με προσθήκη ή/και αφαίρεση χωρών ανάλογα με
τις εκάστοτε ισχύουσες συνθήκες ισοδυναμίας.
Για την εφαρμογή των πιο πάνω ρυθμίσεων, ο Οργανισμός έχει εντατικοποιήσει με
επιθεωρητές τον έλεγχο της αγοράς, για τήρηση της νομοθεσίας και προστασία του
καταναλωτή.
Προτρέπονται όλοι όσοι
κατασκευάζουν / πωλούν / αγοράζουν / εισάγουν
αντικείμενα από πολύτιμα μέταλλα, να βεβαιώνονται ότι η Κυπριακή Νομοθεσία
εφαρμόζεται και τα αντικείμενα τους φέρουν την επίσημη σφραγίδα ή την εθνική
μιας εκ των 10 δέκα άλλων χωρών που καταγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα
της παρούσας εγκυκλίου.

Για τον Οργανισμό Σήμανσης Αντικειμένων από Πολύτιμα Μέταλλα

Γιώργος Μιχαηλούδης
∆ιευθυντής

Κοινοποίηση.:

Γενικό ∆ιευθυντή Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού
Επίτροπο ∆ιοικήσεως
ΚΕΒΕ
Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών
Σύνδεσμο Χρυσοχόων-Αργυροχόων Κύπρου
Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Χρυσοχόων-Αργυροχόων
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΩΡΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΜΕ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Α/Α

Χώρες

1

Ηνωμένο Βασίλειο

2

Ιρλανδία

3

∆ανία

4

Ολλανδία

5

Πορτογαλία

6

Τσεχία

7

Σλοβακία

8

Λιθουανία

9

Εσθονία

10

Πολωνία

Εθνική Σφραγίδα

