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Άδειες Χρήσης

• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες
χρήσης Creative Commons. 

• Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που
υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια
χρήσης αναφέρεται ρητώς. 
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Χρηματοδότηση
• Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)  και από εθνικούς
πόρους.

• Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο TEI  Ηπείρου» έχει
χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.

• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του
εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
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Πρότυπα ολοκληρωμένης διαχείρισης (Agro 
2.1 & 2.2) και Κανονισμοί Βιολογικής Γεωργίας
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Σκοποί ενότητας

• Περιγραφή των προτύπων ολοκληρωμένης
διαχείρισης της γεωργίας (πρότυπα Agro 2.1 
& 2.2, καθώς και ηι κατευθυντήρια οδηγία
του).

• Αναφορά των κανονισμών που διέπουν τη
βιολογική γεωργία.
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Περιεχόμενα ενότητας
• Πρότυπο Agro2.1.

• Πρότυπο Agro2.2.

• Κατευθυντήρια οδηγία Agro2 (δεύτερη έκδοση).

• Κανονισμός αριθ. 834/2007

• Κανονισμός αριθ. 889/2008

• Κανονισμός αριθ. 1235/2008

• ΚΥΑ 245090
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Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Ίδρυμα Ηπείρου. Δρ Δήμητρα Ζωάκη
Μαλισιόβα.
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Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative
Commons Αναφορά Δημιουργού‐Μη Εμπορική Χρήση‐Όχι Παράγωγα Έργα
4.0 Διεθνές [1] ή μεταγενέστερη. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. 
φωτογραφίες, Διαγράμματα κ.λπ., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα
οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης
Έργων Τρίτων».

http://creativecommons.org/licenses/by‐nc‐nd/4.0/deed.el[1] 

Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να
χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.
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AGRO 2-1 
∆ιαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος-Σύστηµα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή  
Μέρος 1 : Προδιαγραφή
 

Management of Rural Environment – System of Integrated Management in Agricultural Production 
Part 1: Specification 
 
AGRO 2-2 
∆ιαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος-Σύστηµα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή  
Μέρος 2 : Απαιτήσεις για την εφαρµογή στη φυτική παραγωγή 
 

Management of Rural Environment – System of Integrated Management in Agricultural Production 
Part 1: Requirements for the application in crop production 
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Η πνευµατική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς καµία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγο-
ρευτικής των προσβολών της. Επισηµαίνεται πάντως ότι κατά τον Ν. 2121/93 και κατά τη ∆ιεθνή 
Σύµβαση Βέρνης (που έχει κυρωθεί µε το Ν. 100/75), απαγορεύεται η αναδηµοσίευση, καθώς και η 
αναπαραγωγή του παρόντος έργου, µε οποιοδήποτε τρόπο, τµηµατικά ή περιληπτικά, στο πρωτό-
τυπο ή σε µετάφραση ή  σε άλλη διασκευή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη. 
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Πρόλογος 
 
Η παρούσα κατευθυντήρια οδηγία εφαρµογής και πιστοποίησης του προτύπου AGRO 2, εκπονήθη-
κε από τον Οργανισµό Πιστοποίησης & Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.), µε το δια-
κριτικό τίτλο AGROCERT, ο οποίος αποτελεί Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου (Ν.Π.Ι.∆.) και λει-
τουργεί χάριν του δηµοσίου συµφέροντος υπό την εποπτεία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων.  
 
Σκοπός αυτής της οδηγίας είναι να παρέχει κατευθύνσεις, µε στόχο τη διασφάλιση της ενιαίας και 
οµοιόµορφης εφαρµογής των απαιτήσεων των προτύπων AGRO 2-1 (∆ιαχείριση Αγροτικού Περι-
βάλλοντος -Σύστηµα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή, Μέρος 1 : Προδιαγρα-
φή) και AGRO 2-2 (∆ιαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος -Σύστηµα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης στη 
Γεωργική Παραγωγή, Μέρος 2: Απαιτήσεις για την εφαρµογή στη φυτική παραγωγή), από τις γεωρ-
γικές εκµεταλλεύσεις, τους φορείς πιστοποίησης, τους φορείς διαπίστευσης, τις αρµόδιες αρχές και 
γενικά όλους αυτούς που εµπλέκονται µε το αντικείµενο της παρούσας.  
 
Η παρούσα κατευθυντήρια οδηγία αποτελείται από δύο µέρη: Το πρώτο αφορά τις γενικές απαιτή-
σεις/υποχρεώσεις οι οποίες πρέπει να τηρούνται από τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις που εφαρµόζουν 
το Σύστηµα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης καθώς και τους φορείς που την πιστοποιούν, ενώ το δεύ-
τερο µέρος αφορά εξειδικεύσεις/οδηγίες για απαιτήσεις του προτύπου AGRO 2 όπως αυτές περι-
γράφονται στις αντίστοιχες παραγράφους του προτύπου. 
 
Η κατάρτιση της παρούσας οδηγίας έγινε από Οµάδα Εργασίας στην οποία συµµετείχαν εκπρόσωποι 
των ενδιαφεροµένων. 
 
Η οδηγία αυτή, εγκρίθηκε µε την υπ΄αριθµ. 08/160η/29.07.2009  απόφαση του ∆ιοικητικού Συµ-
βουλίου του AGROCERT και διατίθεται δωρεάν στους ενδιαφερόµενους. 
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Περιεχόµενα  
 
ΜΕΡΟΣ 1Ο - KATEΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο∆ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ AGRO 2
    
Εισαγωγή          Σελ. 5  

1. Σκοπός – Πεδίο Εφαρµογής                  Σελ. 6  

2. Ορισµοί           Σελ. 6 

3.  Παραποµπές σε Πρότυπα         Σελ. 6 

4.   Γενικές απαιτήσεις πιστοποίησης        Σελ. 6  

4.1  Υποχρεώσεις Φορέα Πιστοποίησης       Σελ. 7 

4.2  Προϋποθέσεις για τη διενέργεια επιθεώρησης       Σελ. 8 

4.3  Αποχώρηση γεωργικής εκµετάλλευσης από Φορέα Πιστοποίησης     Σελ. 8 

4.4  Σύµβουλος            Σελ. 9 

 

ΜΕΡΟΣ 2ο – KATEΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο∆ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ AGRO 2  

(η παρακάτω αρίθµηση αφορά την αρίθµηση των αντίστοιχων παραγράφων του Προτύπου AGRO 2) 
 

ΠΡΟΤΥΠΟ AGRO 2-1 

4.3.2 Νοµικές και άλλες απαιτήσεις         Σελ. 10 

4.3.4 Πρόγραµµα Βελτίωσης          Σελ. 10 

4.4.1 Οργάνωση και Αρµοδιότητες         Σελ. 10 

4.4.2     Κατάρτιση απασχολουµένων         Σελ. 10 

4.4.4 Τεκµηρίωση           Σελ. 10 

4.4.6 Αρχές Λειτουργίας της Γεωργικής Εκµετάλλευσης      Σελ. 10 

4.4.8 Ιχνηλασιµότητα γεωργικού προϊόντος        Σελ. 11 

4.5.1 Παρακολούθηση και Μετρήσεις         Σελ. 11 

4.5.2 Χειρισµός Μη Συµµορφώσεων - ∆ιορθωτικές & Προληπτικές  Ενέργειες    Σελ. 12 

4.5.4 Επιθεώρηση του συστήµατος         Σελ. 12 

4.6 Ανασκόπηση από τη ∆ιοίκηση         Σελ. 12 

 
ΠΡΟΤΥΠΟ AGRO 2-2 

4.3.2 Τοπογραφικό σκαρίφηµα         Σελ. 13 

4.3.4  Οργανική ουσία           Σελ. 13 

4.3.8 Αµειψισπορά           Σελ. 13 

4.4  Παρακολούθηση των µετεωρολογικών δεδοµένων      Σελ. 13 

4.5.1 Σχέδιο Λίπανσης           Σελ. 13 

4.5.2 Απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία         Σελ. 14 

4.6.5 Παροχή του αρδευτικού νερού         Σελ. 14 

4.7.1  Φυτοπροστασία          Σελ. 14 
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4.7.2.1  Αντιµετώπιση εχθρών µε Συστήµατα Ολοκληρωµένης Φυτοπροστασίας    Σελ. 14 

4.7.4  Συστάσεις για την ποσότητα, τύπο και χρόνο εφαρµογής του ΦΠΠ   Σελ. 14 

4.7.6  Μέσα ατοµικής προστασίας         Σελ. 14 

4.7.9  Απόρριψη του πλεονάσµατος του ψεκαστικού υγρού - Ξέπλυµα βυτίου    Σελ. 14 

4.7.10  Αναλύσεις υπολειµµάτων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων     Σελ. 14 

4.8  Συγκοµιδή και µετασυλλεκτικοί χειρισµοί       Σελ. 14 

4.8.5  Συσκευασία προϊόντων          Σελ. 15 

4.8.6 Αποθήκευση           Σελ. 15 

4.9  ∆ιαχείριση εξοπλισµού & ενέργειας        Σελ. 15 
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ΜΕΡΟΣ 1Ο KATEΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο∆ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟ-
ΤΥΠΟΥ AGRO 2 
 

Εισαγωγή  
 
Τo πρότυπo AGRO 2 παρέχει στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις τη δυνατότητα ανάπτυξης ενός Συστή-
µατος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης στη γεωργική παραγωγή, προκειµένου τα παραγόµενα προϊόντα  
να ενισχυθούν µε σηµάνσεις, να αυξηθεί η προστιθέµενη αξία τους και να αποκτήσουν σηµαντικό 
προβάδισµα στις αγορές υψηλού ανταγωνισµού κατακτώντας την εµπιστοσύνη των καταναλωτών. 
 
Αν οι γεωργικές εκµεταλλεύσεις πρόκειται να πιστοποιηθούν ως προς το πρότυπο AGRO 2, είναι 
απαραίτητο να συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις του προτύπου AGRO 2 και της παρούσας κατευ-
θυντήριας οδηγίας. 
 
Η εφαρµογή της οδηγίας αυτής αποτελεί επίσης ένα από τα κριτήρια αναγνώρισης των Φορέων 
Πιστοποίησης των προτύπων AGRO από τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π - AGROCERT, σύµφωνα µε την K.Υ.Α 
267600/29.03.2007 (ΦΕΚ 510 Β΄/10.04.2007). 
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1.    Σκοπός – Πεδίο Εφαρµογής 

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να παρέ-
χει τις αναγκαίες καθοδηγήσεις για την ε-
φαρµογή του προτύπου AGRO 2.  
 
Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται από: 
 
α) τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις ώστε να δι-

ευκολυνθούν στην εφαρµογή των απαι-
τήσεων του προτύπου AGRO 2, συµπερι-
λαµβανοµένων των εξειδικεύσεων του 
προτύπου AGRO 2-2 σε διάφορα είδη 
καλλιεργειών. 

 
β) τους Φορείς Πιστοποίησης ώστε να εναρ-

µονίσουν την εφαρµογή του προτύπου 
AGRO 2 ως προς τo οποίο αξιολογούν και 
πιστοποιούν.  

 
γ) τις αρχές ∆ιαπίστευσης των Φορέων Πι-

στοποίησης, ώστε να διευκολυνθούν στο 
έργο της διαπίστευσης. 

 
δ) την εθνική αρχή αναγνώρισης των Φορέ-

ων Πιστοποίησης (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π), στο πλαί-
σιο της αρµοδιότητάς της για την ανα-
γνώριση και επίβλεψη των Φορέων που 
πιστοποιούν σύµφωνα µε το πρότυπο 
AGRO 2.  

 
2.    Ορισµοί 

Οι ακόλουθοι ορισµοί ισχύουν για τους σκο-
πούς της παρούσας κατευθυντήριας οδηγίας. 
 
2.1 Πεδίο Πιστοποίησης 
Η/οι καλλιέργεια/ες στην/ις οποία/ες εφαρµό-
ζεται το Σύστηµα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρι-
σης κατά το πρότυπο AGRO 2. 
 
2.2  Επιθεώρηση Αξιολόγησης 
Η επιθεώρηση, η οποία διενεργείται από το 
Φορέα Πιστοποίησης, προκειµένου να αξιο-
λογηθεί η συµµόρφωση της γεωργικής εκµε-
τάλλευσης ως προς τις απαιτήσεις του προ-
τύπου AGRO 2 και της παρούσας Οδηγίας, µε 
σκοπό την πιστοποίησή της. 
 
2.3  Επιθεώρηση Επιτήρησης 
Η επιθεώρηση, η οποία διενεργείται από το 
Φορέα Πιστοποίησης, έτσι ώστε ο Φορέας να 
µπορεί να διατηρεί την εµπιστοσύνη του ότι 
η γεωργική εκµετάλλευση συνεχίζει να ικα-
νοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου AGRO 2 
και της παρούσας Οδηγίας.  
 
 

2.4  Πιστοποιητικό  
Το επίσηµο έγγραφο το οποίο εκδίδει ο Φο-
ρέας Πιστοποίησης στη συµβεβληµένη µε 
αυτόν γεωργική εκµετάλλευση, η οποία δια-
πιστώθηκε µετά από επιθεώρηση που πραγ-
µατοποίησε ο Φορέας, ότι πληροί τις απαιτή-
σεις του προτύπου AGRO 2 και της παρούσας 
οδηγίας. 
 
2.5  Σύµβουλος 
Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, που εφόσον χρη-
σιµοποιείται από τη γεωργική εκµετάλλευση, 
επικουρεί τον Επιβλέποντα και ο ρόλος του 
αφορά στην ανάπτυξη του Συστήµατος Ολο-
κληρωµένης ∆ιαχείρισης, την τεκµηρίωσή 
του, την εσωτερική Επιθεώρηση, την κατάρ-
τιση των παραγωγών και απασχολούµενων 
στη γεωργική εκµετάλλευση.  
 
3.   Παραποµπές σε Πρότυπα 

Πρότυπο AGRO 2 το οποίο αποτελείται από 
δύο µέρη: 

• AGRO 2-1: ∆ιαχείριση Αγροτικού Περι-
βάλλοντος - Σύστηµα Ολοκληρωµένης ∆ια-
χείρισης στη Γεωργική Παραγωγή, Μέρος 1: 
Προδιαγραφή.  

 
• AGRO 2-2: ∆ιαχείριση Αγροτικού Περι-

βάλλοντος - Σύστηµα Ολοκληρωµένης 
∆ιαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή, 
Μέρος 2: Απαιτήσεις για την εφαρµογή 
στη φυτική παραγωγή. 

 
Εξειδικεύσεις του AGRO 2-2 σε καλλιέργειες: 

• AGRO 2-2/1: ∆ιαχείριση Αγροτικού Περι-
βάλλοντος - Σύστηµα Ολοκληρωµένης 
∆ιαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή, 
Μέρος 2/1: Απαιτήσεις για την εφαρµογή 
στην καλλιέργεια ροδακινιάς. 

 
• AGRO 2-2/2: ∆ιαχείριση Αγροτικού Περι-

βάλλοντος - Σύστηµα Ολοκληρωµένης 
∆ιαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή, 
Μέρος 2/2: Απαιτήσεις για την εφαρµογή 
στην καλλιέργεια βάµβακος. 

 
• AGRO 2-2/3: ∆ιαχείριση Αγροτικού Περι-

βάλλοντος - Σύστηµα Ολοκληρωµένης 
∆ιαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή, 
Μέρος 2/3: Απαιτήσεις για την εφαρµογή 
στην καλλιέργεια ελιάς. 

 
4.  Γενικές απαιτήσεις πιστοποίησης 

Η γεωργική εκµετάλλευση που επιθυµεί να 
πιστοποιηθεί κατά το πρότυπο AGRO 2, πρέ-
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πει να συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις και 
των δύο µερών (AGRO 2-1 και AGRO 2-2) 
ταυτόχρονα. Πιστοποίηση ως προς ένα από τα 
δύο µέρη δεν νοείται.  
 
4.1 Υποχρεώσεις Φορέα Πιστοποίησης 

Ο Φορέας Πιστοποίησης πρέπει: 

α) Να απασχολεί Επιθεωρητές, οι οποίοι, µέ-
χρι την ενεργοποίηση του µητρώου της 
παρ. 1.4. του άρθρου 4 της ΚΥΑ 
267600/29.03.2007 (ΦΕΚ 510 Β΄/ 
10.04.2007), πρέπει κατ΄ελάχιστον να 
αποδεικνύουν τουλάχιστον 20 ώρες συµ-
µετοχή σε εκπαιδευτικά σεµινάρια στο 
πρότυπο AGRO 2, καθώς και διετή εµπει-
ρία. 

β) Κατά τη διάρκεια των Επιθεωρήσεων να 
ελέγχει κατ’ ελάχιστον:  

o στην Επιθεώρηση Αξιολόγησης την 
τετραγωνική ρίζα των ενταγµένων 
στο Σύστηµα παραγωγών της γεωρ-
γικής εκµετάλλευσης, για κάθε καλ-
λιέργεια του Πεδίου Πιστοποίησης 
(εξαιρούνται οι καλλιέργειες του ιδί-
ου είδους π.χ. ροδάκινα, νεκταρίνια). 

o στην Επιθεώρηση Επιτήρησης ποσο-
στο 80% του παραπάνω αριθµού.     

Ο παραπάνω έλεγχος πρέπει να περιλαµ-
βάνει κατ’ ελάχιστον, έλεγχο τήρησης αρ-
χείων παραγωγού, καταγραφών στα ηµε-
ρολόγια αγρού, προσωπική συνέντευξη µε 
τους παραγωγούς καθώς και επιτόπιο έ-
λεγχο στα αγροτεµάχια του 30% του α-
νωτέρω δείγµατος των παραγωγών και 
όχι σε αγροτεµάχια λιγότερων από 3 πα-
ραγωγούς (π.χ. σε γεωργική εκµετάλλευ-
ση µε 900 παραγωγούς, πρέπει να ελεγ-
χθούν √900=30 παραγωγοί, µε επιτόπιο 
έλεγχο σε αγροτεµάχια των 30x30%=9 
παραγωγών. Σε γεωργική εκµετάλλευση 
µε 64 παραγωγούς πρέπει να ελεγχθούν 
√64=8 παραγωγοί, µε επιτόπιο έλεγχο σε 
αγροτεµάχια των 8x30%=2,4 παραγωγών 
� 2 3 παραγωγών).  

Για την επιλογή του δείγµατος των αγρο-
τεµαχίων πρέπει να λαµβάνει υπόψη κρι-
τήρια όπως το µέγεθος των αγροτεµαχί-
ων, το είδος της καλλιέργειας, οι γειτνιά-
ζουσες καλλιέργειες, το ιστορικό του α-
γροτεµαχίου, καθώς και την ύπαρξη αγρο-
τεµαχίων σε προστατευόµενες περιοχές. 

Στις Επιθεωρήσεις πρέπει να περιλαµβά-
νεται και ο έλεγχος µονάδων ή εγκατα-

στάσεων που εµπλέκονται στη συσκευα-
σία/τυποποίηση των προϊόντων. 

Ο µέγιστος αριθµός των παραγωγών που 
επιλέγονται για έλεγχο αγροτεµαχίου κατά 
ηµέρα επιθεώρησης, δεν πρέπει να ξεπερ-
νά τους πέντε (5) ανά επιθεωρητή.  

γ) Να διασφαλίζει ότι η γεωργική εκµετάλ-
λευση στην οποία έχει χορηγήσει Πιστο-
ποιητικό για την εφαρµογή του Συστήµα-
τος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης, πληροί 
τις απαιτήσεις του προτύπου AGRO 2 και 
της παρούσας οδηγίας. 

δ) Να προβαίνει σε Επιθεώρηση Αξιολόγησης 
µόνο εφόσον έχει διαπιστώσει ότι η γε-
ωργική εκµετάλλευση εφαρµόζει το Σύ-
στηµα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης από 
την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου. 

ε) Να διενεργεί Επιθεωρήσεις Αξιολόγησης 
στη γεωργική εκµετάλλευση σε διάφορα 
στάδια της παραγωγικής διαδικασίας και 
οπωσδήποτε κατά το στάδιο της συγκοµι-
δής κάθε καλλιέργειας που περιλαµβάνε-
ται στο Πεδίο Πιστοποίησης του Συστή-
µατος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης της 
γεωργικής εκµετάλλευσης. Κατά τη διάρ-
κεια των Επιθεωρήσεων αυτών πρέπει να 
ελέγχεται η τήρηση όλων των απαιτήσεων 
του προτύπου AGRO 2 καθώς και της πα-
ρούσας οδηγίας. 

στ)Να διενεργεί Επιθεωρήσεις Επιτήρησης 
στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις κατ΄ ελά-
χιστον µια φορά ανά έτος. Η συχνότητα 
και ο χρόνος διενέργειας των Επιθεωρή-
σεων Επιτήρησης καθορίζεται από το Φο-
ρέα Πιστοποίησης, λαµβάνοντας υπόψη 
τα ευρήµατα των προηγούµενων Επιθεω-
ρήσεων του Συστήµατος Ολοκληρωµένης 
∆ιαχείρισης της γεωργικής εκµετάλλευσης 
και την απαιτούµενη παρακολούθηση της 
εφαρµογής του. 

ζ) Να διενεργεί πέραν των προγραµµατισµέ-
νων Επιθεωρήσεων Αξιολόγησης/ Επιτή-
ρησης και αιφνιδιαστικές ή έκτακτες Επι-
θεωρήσεις στο 10% τουλάχιστον των γε-
ωργικών εκµεταλλεύσεων που πιστοποιεί, 
και οπωσδήποτε σε περιπτώσεις υπόνοιας, 
καταγγελιών ή όταν το κρίνει απαραίτητο, 
προκειµένου να διαπιστώνει τη συνεχή 
τήρηση των απαιτήσεων του προτύπου 
AGRO 2 και της παρούσας οδηγίας. 

η) Να διενεργεί νέα Επιθεώρηση Αξιολόγησης 
στην περίπτωση εισόδου στο Σύστηµα 
Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης νέων µελών 



                                            Κατευθυντήρια Οδηγία  
 

   8 

2 2 
(παραγωγών) σε ποσοστό άνω του 25% 
των ήδη ενταγµένων.  

θ) Να λαµβάνει ετησίως δείγµατα για ανάλυ-
ση υπολειµµάτων ΦΠΠ σε εργαστήρια δι-
απιστευµένα για τις αναλύσεις αυτές, σε 
ποσοστό 2% επί του συνολικού αριθµού 
παραγωγών σε κάθε πιστοποιηµένη γεωρ-
γική εκµετάλλευση και όχι λιγότερο από 
ένα (1) δείγµα. Η επιλογή του δείγµατος 
βασίζεται σε ανάλυση επικινδυνότητας. 

ι) Να διασφαλίζει ότι η γεωργική εκµετάλ-
λευση συµµορφώνεται µε τις οδηγίες για 
την ορθή χρήση του Πιστοποιητικού και 
του Σήµατος που της έχουν χορηγηθεί, 
πριν και κατά την οποιαδήποτε χρήση αυ-
τών. 

κ) Να µην παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσί-
ες στη  γεωργική εκµετάλλευση σε περί-
πτωση διαπίστωσης ελλιπούς εφαρµογής 
κάποιας απαίτησης του προτύπου και της 
παρούσας οδηγίας. 

λ) Σε περίπτωση καταγραφής µη συµµορ-
φώσεων, το χρονικό διάστηµα για την 
αποστολή διορθωτικών ενεργειών εκ µέ-
ρους της γεωργικής εκµετάλλευσης και 
την αποδοχή τους από το Φορέα, να µην 
υπερβαίνει τους τρεις (3) µήνες από την 
ηµεροµηνία Επιθεώρησης, διαφορετικά ο 
Φορέας Πιστοποίησης, προβαίνει σε αρνη-
τική εισήγηση για τη χορήγηση Πιστοποι-
ητικού ή σε ανάκληση του ήδη χορηγηθέ-
ντος Πιστοποιητικού. 

 
4.2 Προϋποθέσεις για τη διενέργεια  
Επιθεώρησης  

Μια γεωργική εκµετάλλευση προκειµένου να 
υποβάλλει αίτηση για την πιστοποίηση του 
Συστήµατος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης στο 
Φορέα Πιστοποίησης,  πρέπει:  
 
α) Να εφαρµόζει και να τηρεί σχετικά αρχεία 

για το Σύστηµα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρι-
σης, όπως περιγράφεται στο πρότυπο 
AGRO 2 και στην παρούσα οδηγία για 
τουλάχιστον µια πλήρη και ενιαία καλλι-
εργητική περίοδο. Ως καλλιεργητική περί-
οδος, ορίζεται ο χρόνος που µεσολαβεί 
µεταξύ δύο συγκοµιδών στις ετήσιες, 
δενδρώδεις καλλιέργειες ή άµπελο. Σε πε-
ρίπτωση καλλιεργειών που ολοκληρώνο-
νται σε χρόνο µικρότερο του έτους, τότε 
πρέπει να εφαρµόζεται το Σύστηµα Ολο-
κληρωµένης ∆ιαχείρισης και να τηρούνται 
αντίστοιχα αρχεία για τουλάχιστον τρεις 
(3) µήνες. 

β) Να διασφαλίζει ότι οι παραγωγοί που είναι 
ενταγµένοι στο Σύστηµα Ολοκληρωµένης 
∆ιαχείρισης εφαρµόζουν τις απαιτήσεις 
του Προτύπου στο σύνολο των αγροτε-
µαχίων τους για τις καλλιέργειες του Πε-
δίου Πιστοποίησης. 

γ) Να είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή ο-
µάδα προσώπων. 

δ) Να διαθέτει Επιβλέποντα γεωπόνο, ο ο-
ποίος να είναι ενταγµένος σε Μητρώο του 
AGROCERT και κατ’ ελάχιστον να είναι 
κάτοχος πτυχίου ΠΕ Γεωπόνου, να απο-
δεικνύει 20 ώρες συµµετοχή σε εκπαιδευ-
τικά σεµινάρια στο πρότυπο AGRO 2, κα-
θώς και διετή τουλάχιστον εµπειρία. 

ε) Να διαθέτει έναν τουλάχιστον Επιβλέποντα 
γεωπόνο ανά 300 στρέµµατα θερµοκηπι-
ακών καλλιεργειών, 10.000 στρέµµατα 
ετήσιων καλλιεργειών, 4.000 στρέµµατα 
δενδρωδών καλλιεργειών και 1.500 
στρέµµατα αµπέλου. 

στ) Να έχει διενεργήσει µία πλήρη εσωτερική 
Επιθεώρηση, σε όλες τις διαδικασίες και 
τα Σχέδια ∆ιαχείρισης του Συστήµατος 
Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης. 

ζ) Να έχει διεξάγει τουλάχιστον µία πλήρη 
ανασκόπηση του συστήµατος, από τη 
διοίκηση της γεωργικής εκµετάλλευσης, 
όπως ορίζεται σε σχετική απαίτηση του 
προτύπου AGRO 2-1 (παρ. 4.6). 

 
4.3 Αποχώρηση γεωργικής εκµετάλλευ-
σης από Φορέα Πιστοποίησης 

4.3.1 Μια πιστοποιηµένη για την εφαρµογή 
του Συστήµατος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης 
γεωργική εκµετάλλευση, δύναται να αποχω-
ρήσει από το Φορέα Πιστοποίησης, ακόµα και 
κατά τη διάρκεια ισχύος του Πιστοποιητικού 
Συµµόρφωσης και να συµβληθεί µε άλλο 
Φορέα, υπό την προϋπόθεση: 

α) να καταγγείλει εγγράφως τη σύµβαση που 
έχει υπογράψει µε τον πρώτο Φορέα. 

β) να ενηµερώσει σχετικά τον AGROCERT        
αναφέροντας µε σαφήνεια τους λόγους 
καταγγελίας της σύµβασης καθώς και το 
όνοµα του νέου Φορέα Πιστοποίησης 
στον οποίο προτίθεται να ενταχθεί. 

γ) να υποβάλλει νέα αίτηση ένταξης στο σύ-
στηµα ελέγχου του νέου Φορέα. 
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4.3.2 Προϋποθέσεις αποδοχής του αιτήµατος 
ένταξης από το νέο Φορέα είναι: 

α) να µην εκκρεµεί διενέργεια οποιουδήποτε 
είδους Επιθεώρησης που να έχει ανακοι-
νωθεί σε διάστηµα 15 ηµερών. 

β) να µην εκκρεµούν διαδικασίες αξιολόγη-
σης ευρηµάτων Επιθεωρήσεων, χηµικών 
αναλύσεων ή επιβολής κυρώσεων προ της 
ηµεροµηνίας καταγγελίας της σύµβασης. 

γ) να µην υφίσταται κύρωση απαγόρευσης 
χρήσης των σχετικών όρων, ενδείξεων, 
σηµάτων σχετικά µε το Σύστηµα Ολοκλη-
ρωµένης ∆ιαχείρισης. 

 

4.4 Σύµβουλος                                                                                                                                                          

Πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον πτυχίο ΠΕ 
Γεωπόνου µε τεχνικές γνώσεις και εµπειρία, 
καθώς και τουλάχιστον 20 ώρες κατάρτιση 
στο πρότυπο AGRO 2. Τα κριτήρια αυτά θα 
καθοριστούν λεπτοµερώς µε την έκδοση α-
πόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίµων κατ’ εφαρµογή της παρα-
γράφου 8 του άρθρου 17 της K.Υ.Α 
267600/29.03.2007(ΦΕΚ510 Β΄/10.04.2007). 
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ΜΕΡΟΣ 2ο - ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο∆ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 

AGRO 2  

(ακολουθεί την αρίθµηση των αντίστοιχων παραγράφων των προτύπων AGRO 2-1 και 2-2) 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ AGRO 2-1 
4.3.2 Νοµικές και άλλες απαιτήσεις 

Στο αρχείο της γεωργικής εκµετάλλευσης πρέπει 
να υπάρχουν τουλάχιστον τα παρακάτω               
έγγραφα: 

α) Συνιστώµενες και επιτρεπόµενες ποικιλίες για 
την περιοχή. 

β) Ποιοτικές προδιαγραφές και κανόνες εµπορίας 
σχετικά µε τα τελικά προϊόντα της γεωργικής 
εκµετάλλευσης. 

γ) Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής. 

δ) Καταλληλότητα πολλαπλασιαστικού υλικού 
(εθνικοί ή και ευρωπαϊκοί κατάλογοι ποικιλιών 
καλλιεργούµενων ειδών) για τις ετήσιες καλ-
λιέργειες. 

ε) Κατάλογος των εγκεκριµένων για την καλλιέρ-
γεια φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 

στ)Όρια υπολειµµάτων των παραπάνω φυτοπρο-
στατευτικών προϊόντων (MRL’s). 

ζ) Πρακτικά λίπανσης και άρδευσης της οικίας 
Νοµαρχίας (εφ’ όσον έχει εκδοθεί). 

η) Περιβαλλοντική Νοµοθεσία που αφορά την 
περιοχή. 

θ) Ειδική περιβαλλοντική Νοµοθεσία σε περίπτω-
ση που η γεωργική εκµετάλλευση ανήκει σε 
προστατευόµενη ζώνη (π.χ. NATURA 2000, 
RAMSAR κλπ).  

4.3.4    Πρόγραµµα Βελτίωσης 

Ο επιβλέπων συντάσσει Πρόγραµµα Βελτίωσης 
για την επίτευξη των σκοπών και των επιµέρους 
στόχων κάθε καλλιεργητική περίοδο. 
 
 
4.4.1 Οργάνωση και Αρµοδιότητες 

Η γεωργική εκµετάλλευση πρέπει να αποδεικνύει 
εγγράφως τον ορισµό του Επικεφαλής καθώς και 
του Επιβλέποντα γεωπόνου (σύναψη σύµβασης 
γεωργικής εκµετάλλευσης µε τον Επιβλέποντα).  
 
4.4.2  Κατάρτιση απασχολουµένων 

Κάθε παραγωγός πρέπει να έχει εκπαιδευτεί του-
λάχιστον µία φορά στα παρακάτω θέµατα: 

α) Βασικές αρχές λειτουργίας του Συστήµατος 
Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης και υποχρεώσεις 
του παραγωγού σε σχέση µε αυτό. 

β) Ορθή εφαρµογή των καλλιεργητικών φροντί-
δων. 

γ) Ορθή εφαρµογή φυτοπροστασίας, θρέψης – 
λίπανσης και άρδευσης της καλλιέργειας. 

δ) Ασφαλής χρήση και φύλαξη των φυτοπρο-
στατευτικών προϊόντων και των λιπασµάτων. 

ε) ∆ιαδικασία ιχνηλασιµότητας, κανόνες συγκο-
µιδής, βασικοί κανόνες υγιεινής και ασφάλειας 
κατά τον χειρισµό των προϊόντων. 

στ) Ασφαλής χρήση γεωργικού εξοπλισµού. 

ζ) Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων στη 
γεωργική εκµετάλλευση. 
 
 

4.4.4 Τεκµηρίωση 

Η εκµετάλλευση πρέπει να καθιερώσει και να 
διατηρεί: 

α) Εγχειρίδιο Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης το 
οποίο να περιλαµβάνει συνοπτική περιγραφή 
της γεωργικής εκµετάλλευσης και του Συστή-
µατος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης µε ανα-
φορές στις ∆ιαδικασίες και στα Σχέδια ∆ιαχεί-
ρισης που περιλαµβάνονται. 

β) Τις τεκµηριωµένες ∆ιαδικασίες που απαιτού-
νται για την εφαρµογή του Συστήµατος Ολο-
κληρωµένης ∆ιαχείρισης. 

γ) Τα τεκµηριωµένα Σχέδια ∆ιαχείρισης που α-
παιτούνται για την εφαρµογή του Συστήµα-
τος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης. 

δ) Τις οδηγίες και λοιπά έγγραφα που κρίνονται 
αναγκαία για την εφαρµογή του Συστήµατος. 

 
Τα παραπάνω έγγραφα και αρχεία τηρούνται σε 
έντυπη ή σε ηλεκτρονική µορφή.  
 

4.4.6. Αρχές Λειτουργίας της Γεωργικής 
Εκµετάλλευσης 

Τα κριτήρια ορθής λειτουργίας πρέπει να περι-
λαµβάνουν τουλάχιστον τα παρακάτω: 
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α) Η είσοδος νέου µέλους (παραγωγού) ή η έ-

νταξη νέων αγροτεµαχίων στο Σύστηµα πρέ-
πει να πραγµατοποιείται στην αρχή της εκά-
στοτε καλλιεργητικής περιόδου. 

β) Η γεωργική εκµετάλλευση πρέπει να τηρεί 
διαδικασία για την αξιολόγηση των κύριων 
προµηθευτών της (π.χ. προµηθευτές πολλα-
πλασιαστικού υλικού, φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων, λιπασµάτων, εργαστήρια, συνερ-
γεία συντήρησης και επισκευής γεωργικών µη-
χανηµάτων). 

γ) Το σύνολο των αγροτεµαχίων του κάθε παρα-
γωγού, για τις καλλιέργειες του πεδίου πιστο-
ποίησης, πρέπει να είναι ενταγµένο στο Σύ-
στηµα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης. 

 
4.4.8. Ιχνηλασιµότητα γεωργικού προϊόντος 

Η διαδικασία ιχνηλασιµότητας πρέπει να καλύπτει 
τουλάχιστον τα παρακάτω: 
 
α) Κάθε παραγωγός που είναι ενταγµένος στο 

Σύστηµα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης καθώς 
και τα αγροτεµάχιά του, πρέπει να φέρουν 
κωδικοποίηση, η οποία να είναι µοναδική για 
κάθε ένα παραγωγό και για κάθε αγροτεµάχιο 
του. Σε περίπτωση επιδοτούµενων καλλιερ-
γειών είναι υποχρεωτική η χρήση του µοναδι-
κού κωδικού αγροτεµαχίου που δηλώνεται στο 
Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγ-
χου –ΟΣ∆Ε (13ψήφιος αριθµός). 

β) Σε περίπτωση που το Σύστηµα Ολοκληρωµέ-
νης ∆ιαχείρισης δεν εφαρµόζεται στο σύνολο 
των παραγωγών της γεωργικής εκµετάλλευ-
σης για τις καλλιέργειες του Πεδίου Πιστοποί-
ησης, τότε η διαδικασία ιχνηλασιµότητας πρέ-
πει να διασφαλίζει το ξεχωριστό χειρισµό 
«συµβατικών» και προϊόντων «ολοκληρωµέ-
νης διαχείρισης» από το αγροτεµάχιο µέχρι 
την παράδοση στον πελάτη. 

γ) Ο βαθµός λεπτοµέρειας της ιχνηλασιµότητας 
πρέπει να ικανοποιεί τουλάχιστον τις παρακά-
τω βασικές απαιτήσεις: 

• Πρέπει να τηρείται ιχνηλασιµότητα σε ε-
πίπεδο αγροτεµαχίου µέχρι το στάδιο της 
συγκοµιδής. 

• Πρέπει να τηρείται ιχνηλασιµότητα σε ε-
πίπεδο παραγωγού κατά την παράδοση 
των συγκοµισθέντων προϊόντων.  

δ) Για αποφυγή νοθείας των προϊόντων που 
προέρχονται από την εφαρµογή του Συστήµα-
τος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης µε άλλα συµ-
βατικής παραγωγής, πρέπει να πραγµατοποιεί-
ται και να καταγράφεται προεκτίµηση των πο-

σοτήτων των προϊόντων που θα παραχθούν 
ανά αγροτεµάχιο µε αποδεκτά ποσοστά απο-
κλίσεων. Οι ποσότητες που περιγράφονται 
στην προεκτίµηση αυτή πρέπει να ελέγχονται 
κατά τη διαδικασία της συγκοµιδής, να τεκ-
µηριώνονται οι τυχόν αποκλίσεις και να αξιο-
λογείται η αποδοχή ή µη στο Σύστηµα των 
προϊόντων που υπερβαίνουν τα αποδεκτά 
ποσοστά. Αδικαιολόγητη υπέρβαση των απο-
δεκτών ποσοστών απόκλισης από την προε-
κτιµούµενη ποσότητα συνεπάγεται χειρι-
σµούς µη συµµόρφωσης του παραγωγού και 
των προϊόντων του. 

Για τη διευκόλυνση της ιχνηλασιµότητας συνι-
στάται η εφαρµογή Συστήµατος Ολοκληρωµένης 
∆ιαχείρισης στο σύνολο των καλλιεργειών του 
ιδίου είδους της γεωργικής εκµετάλλευσης. 
 
Συνιστάται η τήρηση ιχνηλασιµότητας σε επίπε-
δο παραγωγού, ιδιαίτερα σε εξαγώγιµα προϊόντα. 
 
4.5.1. Παρακολούθηση και Μετρήσεις 

Η διαδικασία για τη µέτρηση/εκτίµηση ή παρα-
κολούθηση των λειτουργιών της γεωργικής εκ-
µετάλλευσης πρέπει να πληροί τουλάχιστον τα 
παρακάτω: 

α) Ο Επιβλέπων γεωπόνος πρέπει να συντάσσει 
ετήσιο πρόγραµµα µέτρησης/εκτίµησης ή πα-
ρακολούθησης των σηµαντικών λειτουργιών 
της γεωργικής εκµετάλλευσης που να περι-
λαµβάνει το είδος αυτών, την πιθανή χρονική 
περίοδο που θα πραγµατοποιηθούν και τον 
τρόπο ελέγχου αυτών. 

β) Το πρόγραµµα µετρήσεων/εκτίµησης ή παρα-
κολούθησης πρέπει να περιλαµβάνει στοιχεία 
τουλάχιστον για τα παρακάτω: 

• Βασικές καλλιεργητικές τακτικές. 

• Εισροές φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
και λιπασµάτων. 

• Μετρήσεις καταλληλότητας τελικού προϊό-
ντος (αναλύσεις φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων), µετρήσεις εδάφους και φυλ-
λοδιαγνωστικής. 

• Τις εκάστοτε απαιτήσεις των σκοπών και 
στόχων καθώς και του Προγράµµατος 
Βελτίωσης. 

• Την περιοδική αξιολόγηση της συµµόρ-
φωσής της µε τη σχετική νοµοθεσία, τις 
προδιαγραφές των προϊόντων και τους 
λοιπούς Κανονισµούς.  
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4.5.2. Χειρισµός Μη Συµµορφώσεων - ∆ι-
ορθωτικές & Προληπτικές  Ενέργειες 

Πρέπει τα τηρούνται τα παρακάτω: 

α) Να υπάρχει τεκµηριωµένη διαδικασία διερεύ-
νησης, εντοπισµού και αξιολόγησης µη συµ-
µορφώσεων που µπορεί να προκύψουν από 
εσωτερικούς ελέγχους/Επιθεωρήσεις ή εξωτε-
ρικές Επιθεωρήσεις, παράπονα πελατών ή α-
στοχίες του Συστήµατος. 

β) Τις µη συµµορφώσεις πρέπει να ακολουθούν 
διορθωτικές ενέργειες και να ορίζεται χρονο-
διάγραµµα υλοποίησής τους. 

γ) Πρέπει να καθορίζονται οι υπευθυνότητες υ-
λοποίησης και επαλήθευσης των διορθωτικών 
ενεργειών. 

δ) Η γεωργική εκµετάλλευση πρέπει να διατηρεί 
διαδικασία κυρώσεων για τους συµµετέχοντες 
παραγωγούς στο Σύστηµα Ολοκληρωµένης 
∆ιαχείρισης. 

ε) Ιδιωτικά συµφωνητικά/συµβάσεις µε τους πα-
ραγωγούς πρέπει να περιγράφουν σε γενικά 
πλαίσια τη διαδικασία κυρώσεων. 

στ)Η γεωργική εκµετάλλευση πρέπει να διαθέτει 
µηχανισµούς για την έγκαιρη ενηµέρωση του 
Φορέα Πιστοποίησης σε περίπτωση ανίχνευ-
σης υπολειµµάτων φυτοπροστατευτικών προ-
ϊόντων άνω των MRL’s ή µη εγκεκριµένων φυ-
τοπροστατευτικών προϊόντων σε προϊόντα 
του Συστήµατος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης 
ή «διαγραφής» παραγωγών / εκτάσεών της 
από το πιστοποιηµένο Σύστηµα. 

ζ) Πρέπει να διατηρούνται αρχεία για όλες τις 
κυρώσεις συµπεριλαµβανόµενης της τεκµηρί-
ωσης κατάλληλου χειρισµού τους και αντί-
στοιχων διορθωτικών ενεργειών.  

η) Πρέπει να υπάρχει διαδικασία απόσυρσης µη 
συµµορφούµενου τελικού προϊόντος, η οποία 
να καθορίζει: 

• Τις αρµοδιότητες για τη λήψη αποφάσε-
ων απόσυρσης. 

• Τον τρόπο ενηµέρωσης των πελατών και 
του Φορέα Πιστοποίησης. 

• Το χειρισµό των αποσυρόµενων προϊό-
ντων. 

θ) Η διαδικασία απόσυρσης πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να εφαρµόζεται ανά πάσα στιγµή. 

 
 
 
 
 
 

4.5.4   Επιθεώρηση του συστήµατος 

Η επιθεώρηση πρέπει να περιλαµβάνει: 

α) Έλεγχο συµµόρφωσης του γραπτού συστή-
µατος διαχείρισης (απαιτήσεις AGRO 2-1). 

β) Έλεγχο συµµετεχόντων παραγωγών και πα-
ραγωγικής διαδικασίας (απαιτήσεις AGRO                
2-2). 

γ) Τουλάχιστον µία συνολική επιθεώρηση του  
Συστήµατος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης              
ετησίως. 

 
4.6. Ανασκόπηση από τη ∆ιοίκηση 

Η τακτική ανασκόπηση του Συστήµατος Ολο-
κληρωµένης ∆ιαχείρισης πρέπει να περιλαµβάνει 
τεκµηριωµένα υπό µορφή έκθεσης τουλάχιστον 
τα παρακάτω: 

α) Αποτελέσµατα των σηµαντικότερων µετρή-
σεων που αφορούν στην υλοποίηση των σκο-
πών και των στόχων του Συστήµατος στο 
Πεδίο Πιστοποίησης και κατ’ ελάχιστον να ε-
ξετάζονται τα ακόλουθα: στοιχεία που αφο-
ρούν στην ποιότητα των προϊόντων, αναλύ-
σεις εδάφους, αναλύσεις ανίχνευσης υπο-
λειµµάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων  
στα προϊόντα κ.λ.π.). 

β) Αποτελέσµατα εσωτερικών επιθεωρήσεων. 

γ) Πίνακα µη συµµορφώσεων, διορθωτικών και 
προληπτικών ενεργειών. 

δ) Υλοποίηση ή µη των καθορισµένων σκοπών 
και στόχων. 

ε) Προγραµµατισµό επόµενου έτους ή περιόδου. 
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ΠΡΟΤΥΠΟ AGRO 2-2 
 

4.3.2   Τοπογραφικό σκαρίφηµα 

Στα σκαριφήµατα πρέπει να περιλαµβάνονται 
πληροφορίες σχετικά µε τις γειτνιάζουσες καλ-
λιέργειες των αγροτεµαχίων που εντάσσονται στο 
Σύστηµα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης, ώστε αν 
κρίνεται απαραίτητο να λαµβάνονται υπόψη για 
τη λήψη µέτρων προστασίας από γειτονικούς ψε-
κασµούς ή άλλες επεµβάσεις, καθώς και για τον 
καθορισµό των δραστικών ουσιών στις οποίες 
πρέπει να γίνει ανάλυση υπολειµµάτων.     
         
4.3.4. Οργανική ουσία 

Αναφέρονται ενδεικτικά, ως µέθοδοι για τη δια-
τήρηση και αύξηση της οργανικής ουσίας: 

α) Μικροτεµαχισµός των κλαδευµάτων (Chips) 
καθώς και των άλλων φυτικών υπολειµµάτων 
και εγκατάλειψή τους στην επιφάνεια την πε-
ρίπτωση που τα κλαδεύµατα δεν δηµιουργούν 
φυτοπαθολογικά προβλήµατα. 

β) Χρήση καταστροφέων για τεµαχισµό των κλα-
διών και αβαθής ενσωµάτωση µε δισκοσβάρνα 
για έλεγχο ασθενειών και παρασίτων. 

γ) Αβαθής (µε ένα πέρασµα δισκοσβάρνας) εν-
σωµάτωση των πεσµένων στο έδαφος φύλ-
λων (σε µη επικλινή εδάφη όπου είναι δυνα-
τόν να εφαρµοστεί) το φθινόπωρο, όταν ολο-
κληρωθεί η φυλλόπτωση και πριν αρχίσει η 
διασπορά τους µε τον αέρα για έλεγχο ασθε-
νειών και παρασίτων. 

δ) Φυτοκάλυψη-κατάλληλη διαχείριση των ζιζα-
νίων όλες τις εποχές (κοπή µε χορτοκοπτικά) 
και διατήρηση του ζιζανιοτάπητα εντός του 
αγροτεµαχίου. 

ε) Προσθήκη κοπριάς ζώων, compost από φυτικά 
υπολείµµατα ή άλλα οργανικά υλικά (σύµφω-
να µε τους όρους που προβλέπονται στο σχέ-
διο διαχείρισης της λίπανσης). 

στ)Προσθήκη ιλύος βιολογικού καθαρισµού ή 
compost µε απαραίτητη προϋπόθεση την πι-
στή τήρηση της σχετικής εθνικής και κοινοτι-
κής νοµοθεσίας. 

ζ) Προσθήκη άλλων αποβλήτων ή υπολειµµάτων 
γεωργικών βιοµηχανιών όπως βινάσσας, υπο-
λείµµατα κονσερβοποιίας, εκκοκκιστηρίων 
κλπ. Σε κάθε περίπτωση πρέπει το υλικό να 
αναλύεται ώστε να αποφευχθούν προβλήµατα 
από περιεκτικότητες σε ανεπιθύµητα στοιχεία. 
Για την επιλογή της µεθόδου λαµβάνεται υ-
πόψη η αποφυγή εµπλουτισµού του εδάφους 

µε µολύσµατα παθογόνων µικροοργανισµών. 
 
4.3.8  Αµειψισπορά 

Σχετικά µε την αµειψισπορά εφαρµόζονται οι 
απαιτήσεις του προτύπου AGRO 2-2, οι Κώδικες 
Ορθής Γεωργικής Πρακτικής και ειδικότερα για 
τις καλλιέργειες υπό κάλυψη (θερµοκηπιακές) 
πρέπει να εφαρµόζονται: 
α) Εναλλαγή καλλιεργειών διαφορετικών βοτανι-

κών οικογενειών.  
β) Ηλιοαπολύµανση δύο (2) µηνών κατά τους 

καλοκαιρινούς µήνες, στην περίπτωση µιας 
καλλιέργειας το χρόνο. 

 
4.4  Παρακολούθηση των µετεωρολογικών 
δεδοµένων 

Συνιστάται να γίνεται µέτρηση και παρακολού-
θηση της θερµοκρασίας και υγρασίας ανά µικρο-
κλίµα.  
 

4.5.1 Σχέδιο Λίπανσης 

Η διαµόρφωση του Σχεδίου λίπανσης πρέπει να 
γίνεται µε βάση το στόχο παραγωγής και τις α-
παιτούµενες ποσότητες θρεπτικών στοιχείων, 
συνεκτιµώντας τα αποτελέσµατα της ανάλυσης 
του εδάφους και των φύλλων.  
 
Πρέπει επίσης να λαµβάνονται υπόψη τα πρακτι-
κά λίπανσης των κατά τόπους υπηρεσιών εφαρ-
µογών του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
µων σύµφωνα µε τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής 
Πρακτικής (ΚΟΓΠ).  
 
Για τον υπολογισµό της ποσότητας του λιπάσµα-
τος πρέπει να λαµβάνονται υπόψη:  
• η εδαφολογική ανάλυση (χηµική-µηχανική 
σύσταση του εδάφους),  

• η φυλλοδιαγνωστική,  
• το είδος της καλλιέργειας,  
• η ηλικία του φυτού,  
• το βλαστικό στάδιο ανάπτυξης της καλλιέρ-
γειας,  

• η χρήση σύνθετου ή απλού λιπάσµατος,  
• η µέθοδος εφαρµογής. 

 
Για τον τύπο του λιπάσµατος πρέπει να λαµβά-
νονται υπόψη:  
• το pH του εδάφους (εδαφολογική ανάλυση),  
• αν πρόκειται για βασική ή επιφανειακή λί-
πανση ή διαφυλλικό ψεκασµό,  

• η ανάγκη της καλλιέργειας σε θρεπτικά στοι-
χεία 
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• η διαλυτότητα του λιπάσµατος,  
• ο ρυθµός αποδέσµευσης των θρεπτικών 
στοιχείων  

• η σύσταση του λιπάσµατος (για να µην ε-
µπλουτίζεται το έδαφος και µε ανεπιθύµητα 
συστατικά, όπως βαρέα µέταλλα που συνο-
δεύουν το λίπασµα). 

 
Πρέπει να ακολουθείται ορθολογική λίπανση και 
κυρίως να αποφεύγεται η υπερβολική αζωτούχος 
λίπανση που οδηγεί τόσο στη δηµιουργία ευπα-
θούς βλάστησης, όσο και στη µόλυνση των υπο-
γείων υδάτων και την υποβάθµιση της ποιότητας 
των προϊόντων. 
 
4.5.2 Απαιτήσεις σε θρεπτικά στοιχεία  

Πρέπει η γεωργική εκµετάλλευση να διενεργεί 
αναλύσεις εδάφους για προσδιορισµό των θρε-
πτικών στοιχείων σε ποσοστό τουλάχιστον 20% 
των αγροτεµαχίων της κατά τον 1ο χρόνο εφαρ-
µογής του Συστήµατος.  
 
4.6.5  Παροχή του αρδευτικού νερού 

Σε περίπτωση άντλησης νερού από γεώτρηση, η 
χρήση αυτής πρέπει συµµορφώνεται µε την εθνι-
κή νοµοθεσία. Στα αρχεία της γεωργικής εκµε-
τάλλευσης πρέπει να τηρούνται αποδεικτικά της 
νοµιµότητας των γεωτρήσεων αυτών. 
 
4.7.1 Φυτοπροστασία 

4.7.2.1 Αντιµετώπιση εχθρών, ασθενειών  
και ζιζανίων  

Σε κάθε µικροκλίµα της γεωργικής εκµετάλλευσης 
πρέπει να τοποθετούνται εντοµοπαγίδες και να 
οργανώνεται η παρακολούθηση των πτήσεων 
των κυριότερων εντόµων - στόχων. 
 
4.7.4  Συστάσεις για την ποσότητα, τύπο 
και χρόνο εφαρµογής του ΦΠΠ 

Συνίσταται η ρύθµιση του PH του ψεκαστικού 
διαλύµατος ούτως ώστε να επιτυγχάνεται η µέγι-
στη αποτελεσµατικότητα (optimum) της δραστι-
κής ουσίας στην ελάχιστη συνιστώµενη δόση. 
 
4.7.6 Μέσα ατοµικής προστασίας 

Κατά την ανάµιξη των φυτοπροστατευτικών προ-
ϊόντων (πριν το ψεκασµό) πρέπει να γίνεται χρή-
ση όλων των απαραίτητων µέσων για την ένδυ-
ση, υπόδηση και την προστασία του χειριστή 
(π.χ. λαστιχένιες µπότες, αδιάβροχος ρουχισµός 
φόρµα προστασίας, λαστιχένια γάντια, µάσκες 
προσώπου, γυαλιά.  
 

4.7.9 Απόρριψη του πλεονάσµατος του 
ψεκαστικού υγρού - Ξέπλυµα βυτίου 
 

Το τυχόν πλεόνασµα του ψεκαστικού υγρού ή 
τα "ξεπλύµατα" του ψεκαστήρα πρέπει να διατί-
θενται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία ή 
εν απουσία της, όταν ψεκάζονται σε ήδη ψεκα-
σµένο τµήµα της φυτείας πρέπει να τεκµηριώνε-
ται ότι δεν υπερβαίνονται οι µέγιστες επιτρεπό-
µενες δόσεις.  
 
Πρέπει να αποφεύγεται ο κίνδυνος µόλυνσης του 
εδαφικού νερού. 
 
4.7.10 Αναλύσεις υπολειµµάτων των φυ-
τοπροστατευτικών προϊόντων 

Πρέπει, πλέον των γενικών παραµέτρων, για την 
επιλογή δειγµάτων προς ανάλυση υπολειµµάτων 
ΦΠΠ να λαµβάνονται υπόψη κατά την ανάλυση 
επικινδυνότητας οι παρακάτω παράγοντες: 
• Η καλλιεργούµενη έκταση και ο χρόνος συ-

γκοµιδής κάθε ποικιλίας. 
• Είδη καλλιεργειών που γειτνιάζουν µε τα 

αγροτεµάχια της γεωργικής εκµετάλλευσης 
και εφαρµογές ΦΠΠ στις καλλιέργειες αυτές. 

• Είσοδος νέων παραγωγών στο Σύστηµα Ο-
λοκληρωµένης ∆ιαχείρισης της γεωργικής 
εκµετάλλευσης. 

 
Η γεωργική εκµετάλλευση συνιστάται να λαµβά-
νει τα κατάλληλα µέτρα ώστε τα προϊόντα να 
µην διοχετευτούν στην αγορά πριν την έκδοση 
και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των αναλύ-
σεων υπολειµµάτων φυτοπροστατευτικών προ-
ϊόντων. Σε περίπτωση που τα αποτελέσµατα των 
αναλύσεων υπολειµµάτων φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων ληφθούν σε χρονικό διάστηµα που 
έπεται της διάθεσης των προϊόντων στην αγορά, 
πρέπει να διασφαλίζεται η δυνατότητα έγκαιρης 
ειδοποίησης των πελατών και η λήψη κατάλλη-
λων χειρισµών ανάκλισης ή καταστροφής των 
προϊόντων σύµφωνα µε την προβλεπόµενη δια-
δικασία µη συµµορφούµενου προϊόντος. 
 
4.8 Συγκοµιδή και µετασυλλεκτικοί χειρι-
σµοί 

Πρέπει να τηρούνται οι ποιοτικές προδιαγραφές 
των προϊόντων και να πραγµατοποιούνται όλοι οι 
απαιτούµενοι ποιοτικοί έλεγχοι των προϊόντων. 
 
4.8.5   Συσκευασία προϊόντων 

Προϊόντα που συσκευάζονται στο χωράφι πρέπει 
να µεταφέρονται στους χώρους αποθήκευσης 
αυθηµερόν και χωρίς καθυστέρηση ή σε περί-
πτωση που αποθηκεύονται στο χωράφι, πρέπει 
να λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα για την 
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αποφυγή επιµόλυνσης και υποβάθµισης της ποιό-
τητας των προϊόντων. 
 
4.8.6 Αποθήκευση 

Πρέπει να τηρούνται και να ελέγχονται όλες οι 
κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης των προϊό-
ντων (π.χ. θερµοκρασία, υγρασία). 
 
Πρέπει να υπάρχει πρόγραµµα για τον καθαρισµό 
και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων, εξοπλι-
σµού και µέσων αποθήκευσης (π.χ. γραµµές πα-
ραγωγής και µηχανήµατα, τοίχοι, δάπεδα, αποθη-
κευτικοί χώροι, παλέτες κλπ) µε σκοπό την απο-
τροπή µόλυνσης των προϊόντων. Η εφαρµογή 
του προγράµµατος αυτού πρέπει να τεκµηριώνε-
ται. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.9 ∆ιαχείριση εξοπλισµού & ενέργειας 

Η συντήρηση του εξοπλισµού πρέπει να γίνεται 
τουλάχιστον µία φορά ετησίως. 
 
Πρέπει να προβλέπονται ενέργειες για τη διαχεί-
ριση των χρησιµοποιούµενων λιπαντικών των 
µηχανηµάτων (π.χ. διάθεση σε κοντινό συνερ-
γεία από όπου ανακυκλώνονται). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



I

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 834/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ

της 28ης Ιουνίου 2007

για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το
άρθρο 37,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η βιολογική παραγωγή είναι ένα συνολικό σύστημα
διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και παραγωγής
τροφίμων, το οποίο συνδυάζει βέλτιστες περιβαλλοντικές
πρακτικές, υψηλό βαθμό βιοποικιλότητας, τη διατήρηση των
φυσικών πόρων, την εφαρμογή υψηλού επιπέδου προτύπων
στη μεταχείριση των ζώων και παραγωγή που ανταποκρίνεται
στην προτίμηση ορισμένων καταναλωτών σε προϊόντα που
παράγονται με φυσικές ουσίες και διεργασίες. Ως εκ τούτου, οι
βιολογικές μέθοδοι παραγωγής επιτελούν διττό κοινωνικό
ρόλο, αφενός τροφοδοτώντας μια ειδική αγορά που καλύπτει
την καταναλωτική ζήτηση βιολογικών προϊόντων και,
αφετέρου, προσφέροντας δημόσια αγαθά που συμβάλλουν
στην προστασία του περιβάλλοντος και της καλής διαβίωσης
των ζώων, καθώς και στην αγροτική ανάπτυξη.

(2) Το μερίδιο της βιολογικής γεωργίας αυξάνεται στα
περισσότερα κράτη μέλη. Η άνοδος της καταναλωτικής
ζήτησης είναι ιδιαίτερα αισθητή τα τελευταία χρόνια. Οι
πρόσφατες μεταρρυθμίσεις της κοινής γεωργικής πολιτικής, με
την έμφαση που έδωσαν στον προσανατολισμό στην αγορά και
στην προσφορά ποιοτικών προϊόντων που θα ικανοποιούν τις
απαιτήσεις των καταναλωτών, πιθανώς θα τονώσουν ακόμη
περισσότερο την αγορά των βιολογικών προϊόντων. Με τα
δεδομένα αυτά, η νομοθεσία για τη βιολογική παραγωγή
διαδραματίζει ολοένα σημαντικότερο ρόλο στο πλαίσιο της
γεωργικής πολιτικής και συνδέεται στενά με τις εξελίξεις στις
αγορές των γεωργικών προϊόντων.

(3) Το κοινοτικό νομικό πλαίσιο που διέπει τον κλάδο της
βιολογικής παραγωγής θα πρέπει να αποσκοπεί στη διασφάλιση
του θεμιτού ανταγωνισμού και της εύρυθμης λειτουργίας της

εσωτερικής αγοράς βιολογικών προϊόντων, καθώς και στη
διατήρηση και τη δικαίωση της εμπιστοσύνης των
καταναλωτών στα προϊόντα με ετικέτα που δηλώνει ότι είναι
βιολογικά. Θα πρέπει επιπλέον να έχει ως στόχο τη δημιουργία
των συνθηκών εκείνων που θα επιτρέψουν στον συγκεκριμένο
κλάδο να προοδεύσει ανάλογα με την εξέλιξη της παραγωγής
και της αγοράς.

(4) Στην ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης
για τα βιολογικά τρόφιμα και τη βιολογική γεωργία,
προτείνεται η βελτίωση και η ενίσχυση των κοινοτικών
προτύπων για τη βιολογική γεωργία και των απαιτήσεων που
αφορούν τις εισαγωγές και τους ελέγχους. Στα συμπεράσματά
του της 18ης Οκτωβρίου 2004, το Συμβούλιο ζήτησε από την
Επιτροπή να επανεξετάσει το κοινοτικό νομικό πλαίσιο στον
συγκεκριμένο τομέα με προοπτική την απλούστευση και την
εξασφάλιση γενικής συνοχής, και ιδίως την καθιέρωση αρχών
που ενθαρρύνουν την εναρμόνιση των προτύπων και, στο μέτρο
του δυνατού, τη μείωση του βαθμού λεπτομέρειας.

(5) Ενδείκνυται, επομένως, να καθορισθούν με μεγαλύτερη
σαφήνεια οι στόχοι, οι βασικές αρχές και οι κανόνες που
ισχύουν για τη βιολογική παραγωγή, ως συμβολή στη
διαφάνεια, στη δημιουργία εμπιστοσύνης στους καταναλωτές
και σε εναρμονισμένη αντίληψη της έννοιας της βιολογικής
παραγωγής.

(6) Για τον σκοπό αυτό, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του
Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 1991, περί του βιολογικού
τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών
ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής (2) θα
πρέπει να καταργηθεί και να αντικατασταθεί από νέο
κανονισμό.

(7) Θα πρέπει να καθορισθεί γενικό κοινοτικό πλαίσιο κανόνων για
τη βιολογική παραγωγή, τόσο τη φυτική και ζωική όσο και την
παραγωγή από υδατοκαλλιέργειες, στο οποίο θα
συμπεριλαμβάνονται κανόνες για τη συλλογή άγριων φυτών
και φυκιών, κανόνες για τη μετατροπή των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων, καθώς και κανόνες για την παραγωγή
μεταποιημένων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένου του οίνου,

20.7.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189/1

(1) Γνώμη της 22ας Μαΐου 2007 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη
Εφημερίδα).

(2) ΕΕ L 198 της 22.7.1991, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 394/2007 της Επιτροπής (ΕΕ
L 98 της 13.4.2007, σ. 3).



και ζωοτροφών και βιολογικής μαγιάς. Η Επιτροπή πρέπει να
παράσχει την άδεια για τη χρησιμοποίηση προϊόντων και
ουσιών και δύναται να αποφασίσει σχετικά με τις μεθόδους που
πρέπει να χρησιμοποιούνται στη βιολογική γεωργία και τη
μεταποίηση βιολογικών τροφίμων.

(8) Θα πρέπει να διευκολυνθεί περαιτέρω η ανάπτυξη της
βιολογικής παραγωγής, ιδίως με την προαγωγή της χρήσης
νέων τεχνικών και ουσιών, καταλληλότερων για τη βιολογική
παραγωγή.

(9) Οι γενετικώς τροποποιημένοι οργανισμοί (ΓΤΟ) και τα
προϊόντα που παράγονται από ή με ΓΤΟ δεν συμβιβάζονται
με την έννοια της βιολογικής παραγωγής και με τον τρόπο με
τον οποίο αντιλαμβάνονται οι καταναλωτές τα βιολογικά
προϊόντα. Κατά συνέπεια, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται
στη βιολογική γεωργία ούτε στη μεταποίηση βιολογικών
προϊόντων.

(10) Επιδιώκεται η μικρότερη δυνατή παρουσία ΓΤΟ στα βιολογικά
προϊόντα. Τα υφιστάμενα κατώφλια επισήμανσης
αντιπροσωπεύουν ανώτατα όρια σχετιζόμενα αποκλειστικά με
την τυχαία και τεχνικώς αναπόφευκτη παρουσία ΓΤΟ.

(11) Η βιολογική γεωργία θα πρέπει να στηρίζεται πρωτίστως σε
ανανεώσιμους πόρους εντός οργανωμένων σε τοπική κλίμακα
γεωργικών συστημάτων. Για να ελαχιστοποιηθεί η χρήση μη
ανανεώσιμων πόρων, τα κατάλοιπα και τα υποπροϊόντα φυτικής
και ζωικής προέλευσης θα πρέπει να ανακυκλώνονται με στόχο
την επαναφορά θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος.

(12) Η βιολογική φυτική παραγωγή θα πρέπει να συμβάλλει στη
διατήρηση και την ενίσχυση της γονιμότητας των εδαφών,
καθώς και στην πρόληψη της διάβρωσής τους. Τα φυτά θα
πρέπει να τρέφονται κατά προτίμηση μέσω του εδαφικού
οικοσυστήματος και όχι με την προσθήκη διαλυτών
λιπασμάτων στο έδαφος.

(13) Τα βασικά στοιχεία του βιολογικού συστήματος διαχείρισης
της φυτικής παραγωγής είναι η διαχείριση της γονιμότητας του
εδάφους, η επιλογή ειδών και ποικιλιών, η πολυετής
αμειψισπορά, η ανακύκλωση οργανικών υλών και οι
καλλιεργητικές τεχνικές. Πρόσθετα λιπάσματα, βελτιωτικά
εδάφους και φυτοπροστατευτικά προϊόντα θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται μόνον εάν συμβιβάζονται με τους στόχους
και τις αρχές της βιολογικής παραγωγής.

(14) Η ζωική παραγωγή έχει θεμελιώδη σημασία για την οργάνωση
της γεωργικής παραγωγής στις βιολογικές εκμεταλλεύσεις, στο
βαθμό που παρέχει την οργανική ύλη και τα θρεπτικά στοιχεία
τα οποία είναι αναγκαία για την καλλιεργούμενη γη και, κατ’
επέκταση, συμβάλλει στη βελτίωση του εδάφους και στην
ανάπτυξη αειφόρου γεωργίας.

(15) Για να αποτραπεί η ρύπανση του περιβάλλοντος, ιδίως των
φυσικών πόρων, όπως το έδαφος και τα ύδατα, στη βιολογική
κτηνοτροφία θα πρέπει, καταρχήν, να λαμβάνεται μέριμνα για
τη στενή σύνδεσή της με τη γη, για κατάλληλα πολυετή
συστήματα αμειψισποράς και για τη διατροφή των ζώων με
προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας, παραγόμενα είτε στην ίδια
την εκμετάλλευση είτε σε γειτονικές βιολογικές
εκμεταλλεύσεις.

(16) Δεδομένου ότι η βιολογική κτηνοτροφία είναι δραστηριότητα
που συνδέεται με τη γη, τα ζώα θα πρέπει να έχουν, όποτε είναι
εφικτό, πρόσβαση σε υπαίθριους χώρους ή βοσκότοπους.

(17) Η βιολογική κτηνοτροφία θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε
υψηλού επιπέδου πρότυπα μεταχείρισης των ζώων και να
καλύπτει τις ιδιαίτερες ανάγκες της συμπεριφοράς των
διαφόρων ειδών ζώων, ενώ η διαχείριση της υγείας των ζώων
θα πρέπει να βασίζεται στην πρόληψη των ασθενειών. Εν
προκειμένω, θα πρέπει να αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις
συνθήκες στέγασης, στις κτηνοτροφικές πρακτικές και στον
δείκτη πυκνότητας των ζώων. Επιπλέον, κατά την επιλογή
φυλών, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ικανότητα
προσαρμογής τους στις τοπικές συνθήκες. Οι εκτελεστικές
διατάξεις για την κτηνοτροφική παραγωγή και την
υδατοκαλλιέργεια θα πρέπει να διασφαλίζουν την τήρηση,
τουλάχιστον, των διατάξεων της ευρωπαϊκής σύμβασης για την
προστασία των ζώων στα εκτροφεία και των επακόλουθων
συστάσεων από τη μόνιμη επιτροπή της.

(18) Το σύστημα βιολογικής ζωικής παραγωγής θα πρέπει να
στοχεύει στη συμπλήρωση των παραγωγικών κύκλων των
διαφόρων ζωικών ειδών με ζώα βιολογικής εκτροφής. Θα
πρέπει, συνεπώς, να ενθαρρύνει την αύξηση του αποθέματος
γονιδίων ζώων βιολογικής εκτροφής, να ενισχύει την
αυτοδυναμία και, με τον τρόπο αυτό, να εξασφαλίζει την
ανάπτυξη του κλάδου.

(19) Τα βιολογικά μεταποιημένα προϊόντα θα πρέπει να παράγονται
με μεθόδους μεταποίησης που εγγυώνται τη διατήρηση της
βιολογικής ακεραιότητας και των ζωτικής σημασίας
χαρακτηριστικών των προϊόντων σε όλα τα στάδια της
αλυσίδας παραγωγής.

(20) Τα μεταποιημένα τρόφιμα θα πρέπει να επισημαίνονται ως
βιολογικά μόνον στις περιπτώσεις όπου είναι βιολογικά όλα ή
σχεδόν όλα τα συστατικά γεωργικής προέλευσης. Ωστόσο, θα
πρέπει να προβλέπονται ειδικές διατάξεις περί επισήμανσης για
τα μεταποιημένα τρόφιμα που περιέχουν γεωργικά συστατικά
μη βιολογικής προέλευσης, όπως συμβαίνει στην περίπτωση
των μη εκτρεφόμενων ψαριών και θηραμάτων. Επιπλέον, για
τους σκοπούς της ενημέρωσης των καταναλωτών, της
διαφάνειας στην αγορά και της ενθάρρυνσης της χρήσης
βιολογικής παραγωγής, θα πρέπει επίσης να καθίσταται δυνατή,
υπό ορισμένες προϋποθέσεις, η αναφορά, στον κατάλογο
συστατικών, του βιολογικού τρόπου παραγωγής.

(21) Ενδείκνυται να προβλεφθεί ευελιξία στην εφαρμογή των
κανόνων παραγωγής, ώστε να είναι δυνατή η προσαρμογή
των βιολογικών προτύπων και απαιτήσεων στις τοπικές
κλιματικές ή γεωγραφικές συνθήκες, ειδικές κτηνοτροφικές
πρακτικές και στάδια ανάπτυξης. Η ευελιξία αυτή θα πρέπει να
επιτρέπει την εφαρμογή έκτακτων κανόνων, μόνον όμως υπό
συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θα ορίζει η κοινοτική
νομοθεσία.

(22) Είναι σημαντικό να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη των
καταναλωτών στα βιολογικά προϊόντα. Ως εκ τούτου, οι
εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις που ισχύουν για τη βιολογική
παραγωγή θα πρέπει να περιορίζονται αυστηρά στις
περιπτώσεις που θεωρείται δικαιολογημένη η εφαρμογή
έκτακτων κανόνων.
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(23) Για την προστασία των καταναλωτών και τη διασφάλιση
θεμιτού ανταγωνισμού, οι όροι που χρησιμοποιούνται για να
δηλώσουν τα βιολογικά προϊόντα θα πρέπει να
προστατεύονται, σε όλη την έκταση της Κοινότητας και
ανεξαρτήτως γλώσσας, έναντι της χρήσης σε μη βιολογικά
προϊόντα. Η προστασία αυτή θα πρέπει επίσης να καλύπτει τα
συνήθη παράγωγα ή σμικρυντικά των όρων αυτών,
ανεξαρτήτως του εάν χρησιμοποιούνται μόνα ή σε συνδυασμό.

(24) Για να υπάρξει σαφήνεια για τους καταναλωτές στο σύνολο της
κοινοτικής αγοράς θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτικό το
λογότυπο της ΕΕ για όλα τα προσυσκευασμένα βιολογικά
τρόφιμα που παράγονται στην Κοινότητα. Άλλως, θα πρέπει να
είναι δυνατή η χρήση του λογότυπου της ΕΕ σε εθελοντική
βάση στην περίπτωση μη προσυσκευασμένων βιολογικών
προϊόντων που παράγονται εντός της Κοινότητας ή τυχόν
βιολογικών προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες.

(25) Θεωρείται, ωστόσο, σκόπιμο να περιορισθεί η χρήση του
λογότυπου της ΕΕ σε προϊόντα που περιέχουν μόνον ή σχεδόν
μόνον βιολογικά συστατικά, ούτως ώστε να μην
παραπλανώνται οι καταναλωτές ως προς τη βιολογική
προέλευση του όλου προϊόντος. Κατά συνέπεια, δεν θα πρέπει
να επιτρέπεται η χρήση του στην επισήμανση για προϊόντα
μετατροπής ή μεταποιημένα τρόφιμα στα οποία το βιολογικό
ποσοστό είναι μικρότερο του 95 % των συστατικών γεωργικής
προέλευσης.

(26) Το λογότυπο της ΕΕ δεν θα πρέπει, σε καμιά περίπτωση, να
εμποδίζει την ταυτόχρονη χρήση εθνικών ή ιδιωτικών
λογότυπων.

(27) Επιπλέον, για να αποφεύγονται απάτες και οιαδήποτε πιθανή
σύγχυση μεταξύ των καταναλωτών όσον αφορά την κοινοτική ή
τη μη κοινοτική προέλευση του προϊόντος, οποτεδήποτε
χρησιμοποιείται το λογότυπο της ΕΕ, οι καταναλωτές θα
πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τον τόπο προέλευσης των
γεωργικών πρώτων υλών από τις οποίες αποτελείται το προϊόν.

(28) Οι κοινοτικοί κανόνες θα πρέπει να προάγουν μια
εναρμονισμένη έννοια της βιολογικής παραγωγής. Οι αρμόδιες
αρχές, οι αρχές ελέγχου και οι φορείς ελέγχου θα πρέπει να
απέχουν από συμπεριφορές οι οποίες θα μπορούσαν να
δημιουργήσουν εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία
συμμορφούμενων προϊόντων τα οποία έχουν πιστοποιηθεί
από αρχή ή φορέα εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος.
Ειδικότερα, δεν θα πρέπει να επιβάλλουν πρόσθετους ελέγχους
ή οικονομικές επιβαρύνσεις.

(29) Για λόγους συνέπειας με την κοινοτική νομοθεσία σε άλλους
τομείς, θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη, στην
περίπτωση της φυτικής και ζωικής παραγωγής, να εφαρμόζουν
στην επικράτειά τους εθνικούς κανόνες περί παραγωγής
αυστηρότερους από τους κοινοτικούς κανόνες περί βιολογικής
παραγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω εθνικοί
κανόνες ισχύουν επίσης για τη μη βιολογική παραγωγή και ότι
κατά τα λοιπά είναι σύμφωνοι με το κοινοτικό δίκαιο.

(30) Η χρήση ΓΤΟ στη βιολογική παραγωγή απαγορεύεται. Για
λόγους σαφήνειας και συνέπειας, δεν θα πρέπει να είναι δυνατή
η επισήμανση ως βιολογικών των προϊόντων στην ετικέτα των

οποίων αναγράφεται υποχρεωτικά ότι περιέχουν, ότι
αποτελούνται ή ότι παράγονται από ΓΤΟ.

(31) Για να εξασφαλισθεί ότι τα βιολογικά προϊόντα παράγονται
σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται δυνάμει του
κοινοτικού νομικού πλαισίου για τη βιολογική παραγωγή, οι
δραστηριότητες που εκτελούνται από επιχειρήσεις σε όλα τα
στάδια παραγωγής, παρασκευής και διανομής βιολογικών
προϊόντων θα πρέπει να υπόκεινται σε σύστημα ελέγχου το
οποίο έχει δημιουργηθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τους
κανόνες που έχουν θεσπισθεί με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/
2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της
συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και
τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή
διαβίωση των ζώων (1).

(32) Σε μερικές περιπτώσεις, η εφαρμογή των σχετικών με τις
γνωστοποιήσεις και τους ελέγχους απαιτήσεων σε ορισμένους
τύπους λιανεμπορικών επιχειρήσεων, όπως εκείνων που
προβαίνουν σε απευθείας πωλήσεις στον τελικό καταναλωτή
ή χρήστη, θα μπορούσε να θεωρηθεί δυσανάλογη. Είναι,
συνεπώς, σκόπιμο να επιτραπεί στα κράτη μέλη να εξαιρούν τις
επιχειρήσεις αυτές από τις εν λόγω απαιτήσεις. Ωστόσο,
προκειμένου να αποφεύγονται οι απάτες είναι αναγκαίο να
αποκλείονται από την εξαίρεση οι λιανεμπορικές εκείνες
επιχειρήσεις οι οποίες παράγουν, παρασκευάζουν ή
αποθηκεύουν σε χώρους που δεν συνδέονται με τα σημεία
πώλησης ή οι οποίες εισάγουν βιολογικά προϊόντα ή έχουν
αναθέσει τις προαναφερόμενες δραστηριότητες σε τρίτο μέρος.

(33) Τα βιολογικά προϊόντα που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα θα πρέπει να μπορούν να διατίθενται στην κοινοτική
αγορά ως βιολογικά, εφόσον παράγονται με τήρηση κανόνων
παραγωγής και υπόκεινται σε ελεγκτικές ρυθμίσεις, τα οποία
είναι σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία ή ισοδύναμα με
εκείνα που ορίζει η τελευταία. Επιπλέον, τα προϊόντα που
εισάγονται βάσει ισοδύναμου συστήματος θα πρέπει να
καλύπτονται από πιστοποιητικό το οποίο έχει εκδοθεί από
την αρμόδια αρχή ή από αναγνωρισμένη αρχή ή φορέα ελέγχου
της εκάστοτε τρίτης χώρας.

(34) Στην εκτίμηση της ισοδυναμίας για τα εισαγόμενα προϊόντα θα
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα διεθνή πρότυπα του κώδικα
τροφίμων (Codex Alimentarius).

(35) Κρίνεται σκόπιμο να διατηρηθεί ο κατάλογος τρίτων χωρών
που η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι διαθέτουν πρότυπα
παραγωγής και ελεγκτικές ρυθμίσεις, τα οποία είναι ισοδύναμα
με τα προβλεπόμενα από την κοινοτική νομοθεσία. Για τις
τρίτες χώρες που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο αυτό, η
Επιτροπή θα πρέπει να καταρτίσει κατάλογο αρχών και φορέων
ελέγχου, που αναγνωρίζονται ως αρμόδιοι για τη διενέργεια
ελέγχων και πιστοποιήσεων στις σχετικές τρίτες χώρες.

(36) Θα πρέπει να συλλέγονται κατάλληλα στατιστικά στοιχεία, με
σκοπό τη συγκέντρωση αξιόπιστων δεδομένων, που είναι
αναγκαία για την εφαρμογή και την παρακολούθηση του
παρόντος κανονισμού και ως εργαλεία για τους παραγωγούς,
τους παράγοντες της αγοράς και τους πολιτικούς ιθύνοντες. Τα
απαιτούμενα στατιστικά στοιχεία θα πρέπει να καθορισθούν
στο πλαίσιο του κοινοτικού στατιστικού προγράμματος.
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(37) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να ισχύσει από μια ημερομηνία
η οποία θα παρέχει στην Επιτροπή επαρκή χρόνο για να
θεσπίσει τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του.

(38) Τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή του παρόντος
κανονισμού θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση
1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για
τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών
αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (1).

(39) Η δυναμική εξέλιξη του τομέα των βιολογικών προϊόντων, η
ύπαρξη ορισμένων εξαιρετικά ευαίσθητων θεμάτων που
συνδέονται με τη βιολογική παραγωγή και η ανάγκη να
εξασφαλισθεί η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και
του συστήματος ελέγχου, καθιστούν σκόπιμο να προβλεφθεί η
μελλοντική επανεξέταση των κοινοτικών κανόνων όσον αφορά
τη βιολογική γεωργία, με συνεκτίμηση της πείρας που θα έχει
αποκτηθεί από την εφαρμογή αυτών των κανόνων.

(40) Εν αναμονή της θέσπισης λεπτομερών κοινοτικών κανόνων
παραγωγής για ορισμένα ζωικά είδη, υδρόβια φυτά και
μικροφύκη, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα
να προβλέπουν την εφαρμογή εθνικών προτύπων ή, ελλείψει
αυτών, αποδεκτών ή αναγνωρισμένων από τα κράτη μέλη
ιδιωτικών προτύπων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΤΙΤΛΟΣ Ι

ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

1. Ο παρών κανονισμός παρέχει τη βάση για την αειφόρο
ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής με παράλληλη εξασφάλιση
της αποτελεσματικής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς,
διασφάλιση του θεμιτού ανταγωνισμού, εξασφάλιση της
εμπιστοσύνης των καταναλωτών και προστασία των συμφερόντων
τους.

Ο παρών κανονισμός ορίζει κοινούς στόχους και αρχές προς
υποστήριξη των κανόνων που θεσπίζονται δυνάμει του παρόντος
κανονισμού σχετικά με:

α) όλα τα στάδια παραγωγής, παρασκευής και διανομής
βιολογικών προϊόντων και τους σχετικούς ελέγχους·

β) τη χρήση, στην επισήμανση και στη διαφήμιση, ενδείξεων που
αναφέρονται στη βιολογική παραγωγή.

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα ακόλουθα γεωργικά
προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων της
υδατοκαλλιέργειας, εάν τα προϊόντα αυτά διατίθενται στην αγορά
ή προορίζονται να διατεθούν στην αγορά:

α) ζωντανά ή αμεταποίητα γεωργικά προϊόντα·

β) μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα για χρήση ως τρόφιμα·

γ) ζωοτροφές·

δ) το αγενές φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό και τους σπόρους
για καλλιέργεια.

Τα μη εκτρεφόμενα ψάρια και θηράματα δεν θεωρούνται βιολογική
παραγωγή.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται επίσης στις ζύμες που
χρησιμοποιούνται ως τρόφιμα ή ζωοτροφές.

3. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται για κάθε επιχείρηση που
συμμετέχει στις δραστηριότητες οιουδήποτε σταδίου παραγωγής,
παρασκευής και διανομής προϊόντων που αναφέρονται στην
παράγραφο 2.

Εντούτοις, οι επιχειρήσεις ομαδικής εστίασης δεν υπάγονται στον
παρόντα κανονισμό. Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν
εθνικούς κανόνες ή, ελλείψει αυτών, ιδιωτικά πρότυπα, όσον αφορά
την επισήμανση και τον έλεγχο των προϊόντων που προέρχονται από
επιχειρήσεις ομαδικής εστίασης, εφόσον οι εν λόγω κανόνες
συνάδουν με το κοινοτικό δίκαιο.

4. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη άλλων
κοινοτικών ή εθνικών διατάξεων, σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο για
τα προϊόντα που καθορίζονται στο παρόν άρθρο, όπως διατάξεις που
διέπουν την παραγωγή, την παρασκευή, την εμπορία, την επισήμανση
και τον έλεγχο, καθώς και τη νομοθεσία για τα τρόφιμα και τη
διατροφή των ζώων.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι
ορισμοί:

α) «βιολογική παραγωγή»: η χρήση της μεθόδου παραγωγής
σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται στον παρόντα
κανονισμό σε όλα τα στάδια παραγωγής, παρασκευής και
διανομής·

β) «στάδια παραγωγής, παρασκευής και διανομής»: κάθε στάδιο
από την πρωτογενή παραγωγή βιολογικού προϊόντος,
συμπεριλαμβανομένης και αυτής, έως και την αποθήκευση,
τη μεταποίηση, τη μεταφορά, την πώληση ή τον εφοδιασμό του
τελικού καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένων, ανάλογα με την
περίπτωση, των δραστηριοτήτων επισήμανσης, διαφήμισης,
εισαγωγής, εξαγωγής και υπεργολαβίας·

γ) «βιολογικό»: προερχόμενο από τη βιολογική παραγωγή ή
σχετιζόμενο με αυτή·

δ) «επιχείρηση»: τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν ευθύνη
να εξασφαλίζουν ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του παρόντος
κανονισμού στις βιολογικές επιχειρήσεις που ελέγχουν·

ε) «φυτική παραγωγή»: η παραγωγή προϊόντων γεωργικών
καλλιεργειών, συμπεριλαμβανομένης της συγκομιδής
προϊόντων άγριων φυτών για εμπορικούς σκοπούς·
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στ) «ζωική παραγωγή»: η παραγωγή κατοικίδιων ή εξημερωμένων
χερσαίων ζώων (συμπεριλαμβανομένων των εντόμων)·

ζ) εφαρμόζεται ο ορισμός της «υδατοκαλλιέργειας» του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του Συμβουλίου, της
27ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (1)·

η) «μετατροπή»: η μετάβαση από μη βιολογική σε βιολογική
γεωργία εντός ορισμένης χρονικής περιόδου, στη διάρκεια της
οποίας εφαρμόζονται οι διατάξεις περί βιολογικής παραγωγής·

θ) «παρασκευή»: οι εργασίες διατήρησης ή/και μεταποίησης
βιολογικών προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων της σφαγής
και του τεμαχισμού, στην περίπτωση των κτηνοτροφικών
προϊόντων), καθώς και η συσκευασία, η επισήμανση ή/και οι
μεταβολές στη σχετική με τη βιολογική μέθοδο παραγωγής
επισήμανση·

ι) εφαρμόζονται οι ορισμοί των όρων «τρόφιμα», «ζωοτροφές» και
«διάθεση στην αγορά» του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών
και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση
της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και
τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των
τροφίμων (2)·

ια) «επισήμανση»: κάθε όρος, λέξη, σχετική ένδειξη, διακριτικό
στοιχείο, εμπορικό σήμα, εμπορική επωνυμία, εικόνα ή
σύμβολο που αφορά και τοποθετείται στη συσκευασία, στα
έγγραφα, στις επιγραφές, στις ετικέτες, στο περιθώριο, στους
δακτυλίους ή στις στεφάνες που συνοδεύουν προϊόντα ή
αναφέρονται σε αυτά·

ιβ) εφαρμόζεται ο ορισμός του όρου «προσυσκευασμένα τρόφιμα»
του άρθρου 1 παράγραφος 3 στοιχείο β) της οδηγίας 2000/
13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 20ής Μαρτίου 2000, για την προσέγγιση των νομοθεσιών
των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση
και τη διαφήμιση των τροφίμων (3)·

ιγ) «διαφήμιση»: κάθε παρουσίαση στο κοινό, με μέσα άλλα πλην
της ετικέτας, η οποία έχει ως σκοπό ή είναι πιθανόν να
επηρεάσει και να διαμορφώσει τη στάση, τις πεποιθήσεις και τη
συμπεριφορά με στόχο την άμεση ή έμμεση προώθηση της
πώλησης βιολογικών προϊόντων·

ιδ) «αρμόδια αρχή»: η κεντρική αρχή κράτους μέλους που είναι
αρμόδια για την οργάνωση των επισήμων ελέγχων στον τομέα
της βιολογικής παραγωγής σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος κανονισμού, ή άλλη αρχή στην οποία έχει
μεταβιβασθεί η συγκεκριμένη αρμοδιότητα· περιλαμβάνει
επίσης, εφόσον ενδείκνυται, την αντίστοιχη αρχή τρίτης χώρας·

ιε) «αρχή ελέγχου»: δημόσιος διοικητικός οργανισμός κράτους
μέλους στον οποίον η αρμόδια αρχή έχει μεταβιβάσει, εν όλω ή
εν μέρει, τη δική της αρμοδιότητα ελέγχου και πιστοποίησης
στον τομέα της βιολογικής παραγωγής, σύμφωνα με τις
διατάξεις του παρόντος κανονισμού· περιλαμβάνει επίσης,
εφόσον ενδείκνυται, την αντίστοιχη αρχή τρίτης χώρας ή την
αντίστοιχη αρχή που ασκεί τη δραστηριότητά της σε τρίτη
χώρα·

ιστ) «φορέας ελέγχου»: ανεξάρτητος ιδιωτικός φορέας που διενεργεί
ελέγχους και πιστοποιήσεις στον τομέα της βιολογικής
παραγωγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
κανονισμού· περιλαμβάνει επίσης, εφόσον ενδείκνυται, τον
αντίστοιχο φορέα τρίτης χώρας ή τον αντίστοιχο φορέα που
ασκεί τη δραστηριότητά του σε τρίτη χώρα·

ιζ) «σήμα συμμόρφωσης»: βεβαίωση, σε μορφή σήματος, της
συμμόρφωσης προς ένα συγκεκριμένο σύνολο προτύπων ή
άλλων εγγράφων τυποποίησης·

ιη) εφαρμόζεται ο ορισμός του όρου «συστατικό» του άρθρου 6
παράγραφος 4 της οδηγίας 2000/13/ΕΚ·

ιθ) εφαρμόζεται ο ορισμός του όρου «φυτοπροστατευτικά
προϊόντα» του άρθρου 2 σημείο 1 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ
του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, σχετικά με τη
διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (4)·

κ) εφαρμόζεται ο ορισμός του όρου «γενετικώς τροποποιημένος
οργανισμός (ΓΤΟ)» της οδηγίας 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001,
για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων
οργανισμών στο περιβάλλον και την κατάργηση της οδηγίας
90/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου (5) και που δεν έχει προκύψει με
τις τεχνικές γενετικής τροποποίησης που απαριθμούνται στο
παράρτημα I.B της εν λόγω οδηγίας·

κα) «παραγόμενα/που παράγονται από ΓΤΟ»: που προέρχονται από
ΓΤΟ, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, αλλά δεν περιέχουν ούτε
αποτελούνται από ΓΤΟ·

κβ) «παραγόμενα/που παράγονται με ΓΤΟ»: που προέρχονται, με τη
χρήση ΓΤΟ, ως οι τελευταίοι ζώντες οργανισμοί στην
παραγωγική διαδικασία, αλλά δεν περιέχουν ούτε αποτελούνται
από ΓΤΟ·

κγ) εφαρμόζεται ο ορισμός του όρου «πρόσθετες ύλες ζωοτροφών»
του άρθρου 2 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες
ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων (6)·
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κδ) ο όρος «ισοδύναμα», σε περιγραφές διαφορετικών συστημάτων
ή μέτρων, σημαίνει ότι αυτά είναι ικανά να ανταποκριθούν
στους ίδιους στόχους και στις ίδιες αρχές με την εφαρμογή
κανόνων που εξασφαλίζουν το ίδιο επίπεδο εξασφάλισης της
συμμόρφωσης·

κε) «βοηθητικό μέσο επεξεργασίας»: ουσία που δεν καταναλώνεται
ως συστατικό τροφίμων καθεαυτό και χρησιμοποιείται σκόπιμα
για τη μεταποίηση πρώτων υλών, τροφίμων ή των συστατικών
τους, για την επίτευξη συγκεκριμένου τεχνολογικού σκοπού
κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας ή της μεταποίησης και που
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την όχι σκόπιμη αλλά τεχνικά
αναπόφευκτη παρουσία καταλοίπων της ουσίας ή παραγώγων
της στο τελικό προϊόν, υπό τον όρο ότι τα κατάλοιπα αυτά δεν
παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και δεν έχουν τεχνολογική
επίδραση στο τελικό προϊόν·

κστ) εφαρμόζεται ο ορισμός του όρου «ιονίζουσα ακτινοβολία» του
άρθρου 1 της οδηγίας 96/29/Ευρατόμ, της 31ης Μαΐου
1996, για τον καθορισμό των βασικών κανόνων ασφάλειας για
την προστασία της υγείας των εργαζομένων και του πληθυσμού
από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιονίζουσες
ακτινοβολίες (1), και όπως περιορίζεται από το άρθρο 1
παράγραφος 2 της οδηγίας 1999/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Φεβρουαρίου
1999, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών
όσον αφορά τα τρόφιμα και τα συστατικά τροφίμων που έχουν
υποστεί επεξεργασία με ιοντίζουσα ακτινοβολία (2)·

κζ) «επιχειρήσεις ομαδικής εστίασης»: η παρασκευή οργανικών
προϊόντων τα εστιατόρια, τα νοσοκομεία, τα κυλικεία και άλλες
ανάλογες επιχειρήσεις τροφίμων στο σημείο πώλησης ή
παράδοσης στον τελικό καταναλωτή.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Άρθρο 3

Στόχοι

Η βιολογική παραγωγή επιδιώκει τους ακόλουθους γενικούς
στόχους:

α) τη δημιουργία ενός συστήματος αειφόρου διαχείρισης της
γεωργίας το οποίο:

i) σέβεται τα συστήματα και τους κύκλους της φύσης και
διατηρεί και βελτιώνει την υγεία του εδάφους, του νερού,
των φυτών και των ζώων και την ισορροπία μεταξύ αυτών·

ii) συμβάλλει σε υψηλό επίπεδο βιοποικιλότητας·

iii) κάνει υπεύθυνη χρήση των ενεργειακών και των φυσικών
πόρων, όπως το νερό, το έδαφος, οι οργανικές ύλες και ο
ατμοσφαιρικός αέρας·

iv) ανταποκρίνεται σε υψηλού επιπέδου πρότυπα
μεταχείρισης των ζώων και, ειδικότερα, ικανοποιεί τις

ιδιαίτερες ανάγκες συμπεριφοράς των διαφόρων ειδών
ζώων·

β) την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας·

γ) την παραγωγή ευρείας ποικιλίας τροφίμων και άλλων
γεωργικών προϊόντων που να ανταποκρίνεται στην
καταναλωτική ζήτηση για προϊόντα παραγόμενα με διεργασίες
που δεν βλάπτουν το περιβάλλον, την ανθρώπινη υγεία, την
υγεία των φυτών και των ζώων και τις συνθήκες διαβίωσής
τους.

Άρθρο 4

Γενικές αρχές

Η βιολογική παραγωγή βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:

α) κατάλληλος σχεδιασμός και διαχείριση των βιολογικών
διεργασιών βάσει οικολογικών συστημάτων που χρησιμοποιούν
φυσικούς πόρους στο εσωτερικό του συστήματος με μεθόδους
που:

i) χρησιμοποιούν ζώντες οργανισμούς και μηχανικές
μεθόδους παραγωγής·

ii) αφορούν εδαφικές φυτοκαλλιέργειες και ζωική παραγωγή
ή πρακτική ιχθυοκαλλιέργειας η οποία συμμορφώνεται
προς την αρχή της αειφόρου εκμετάλλευσης της αλιείας·

iii) αποκλείουν τη χρήση ΓΤΟ και προϊόντων που παράγονται
από ή με ΓΤΟ εξαιρουμένων των κτηνιατρικών
φαρμακευτικών προϊόντων·

iv) βασίζονται σε αξιολόγηση του κινδύνου, και στη χρήση
προληπτικών και προφυλακτικών μέτρων, εφόσον
απαιτείται·

β) περιορισμός της χρήσης εξωτερικών υλικών. Όταν τα εξωτερικά
υλικά είναι απαραίτητα, ή ελλείψει των κατάλληλων πρακτικών
και μεθόδων διαχείρισης που αναφέρονται στο στοιχείο α), τα
υλικά αυτά περιορίζονται σε:

i) υλικό βιολογικής παραγωγής·

ii) φυσικές ουσίες ή ουσίες που παράγονται με φυσικό
τρόπο·

iii) ανόργανα λιπάσματα χαμηλής διαλυτότητας·

γ) αυστηρός περιορισμός της χρήσης συνθετικών χημικών υλικών
στις εξαιρετικές περιπτώσεις όταν:

i) δεν υπάρχουν οι κατάλληλες πρακτικές διαχείρισης· και

ii) εφόσον δεν διατίθενται στην αγορά τα εξωτερικά υλικά
που αναφέρονται στο στοιχείο β)· και

iii) η χρήση εξωτερικών υλικών που αναφέρονται στο
στοιχείο β) συμβάλλει στη δημιουργία απαράδεκτων
περιβαλλοντικών επιπτώσεων·
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δ) όπου συντρέχει περίπτωση, προσαρμογή, στο πλαίσιο του
παρόντος κανονισμού, των κανόνων της βιολογικής παραγωγής
λαμβάνοντας υπόψη την υγειονομική κατάσταση, τις
περιφερειακές κλιματικές διαφορές και τις τοπικές συνθήκες,
τα στάδια ανάπτυξης και τις ειδικές κτηνοτροφικές πρακτικές.

Άρθρο 5

Ειδικές αρχές που εφαρμόζονται στη γεωργία

Επιπλέον των γενικών αρχών που διατυπώνονται στο άρθρο 4, η
βιολογική γεωργία βασίζεται στις ακόλουθες ειδικές αρχές:

α) διατήρηση και βελτίωση της ζωής που φιλοξενεί το έδαφος και
της φυσικής γονιμότητας, της σταθερότητας και της
βιοποικιλότητας του εδάφους, και αποτροπή και
καταπολέμηση της συμπίεσης και της διάβρωσης του εδάφους,
και καλλιέργεια των φυτών πρωτίστως μέσω του εδαφικού
οικοσυστήματος·

β) ελαχιστοποίηση της χρήσης μη ανανεώσιμων πόρων και υλικών
εξωτερικών προς την εκμετάλλευση·

γ) ανακύκλωση των αποβλήτων και των παραπροϊόντων ζωικής
και φυτικής προέλευσης μέσω εισροής τους στη φυτική και τη
ζωική παραγωγή·

δ) συνεκτίμηση της τοπικής ή περιφερειακής οικολογικής
ισορροπίας στις αποφάσεις που αφορούν την παραγωγή·

ε) διατήρηση της υγείας των ζώων ενθαρρύνοντας τη φυσική
ανοσοποιητική άμυνα του ζώου καθώς και την επιλογή των
κατάλληλων φυλών και κτηνοτροφικών πρακτικών·

στ) διατήρηση της υγείας των φυτών με προληπτικά μέτρα, όπως η
επιλογή κατάλληλων ειδών και ποικιλιών ανθεκτικών στα
παράσιτα και τις ασθένειες, κατάλληλης αμειψισποράς,
μηχανικών και φυσικών μεθόδων και η προστασία των φυσικών
εχθρών των παρασίτων·

ζ) κτηνοτροφία προσαρμοσμένη στην εκμετάλλευση και τη γη·

η) διατήρηση υψηλού επιπέδου συνθηκών διαβίωσης των ζώων,
το οποίο ανταποκρίνεται στις ειδικές ανάγκες των
συγκεκριμένων ειδών·

θ) παραγωγή βιολογικών κτηνοτροφικών προϊόντων από ζώα τα
οποία, σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους, από τη γέννηση ή την
εκκόλαψή τους, εκτράφηκαν σε βιολογικές εκμεταλλεύσεις·

ι) επιλογή φυλών με γνώμονα την ικανότητα προσαρμογής των
ζώων στις τοπικές συνθήκες, τη ζωτικότητά τους και την
αντοχή τους σε ασθένειες ή προβλήματα υγείας·

ια) σίτιση των ζώων με βιολογικές ζωοτροφές αποτελούμενες από
συστατικά που είναι προϊόντα βιολογικής γεωργίας και από
φυσικές ουσίες μη γεωργικής προέλευσης·

ιβ) εφαρμογή κτηνοτροφικών πρακτικών που ενισχύουν το
ανοσοποιητικό σύστημα και τους φυσικούς μηχανισμούς
άμυνας κατά των ασθενειών, ιδίως με τακτική άσκηση και
πρόσβαση σε υπαίθριους χώρους και, ανάλογα με την
περίπτωση, σε βοσκοτόπους·

ιγ) αποκλεισμός της εκτροφής ζώων με τεχνητή πολυπλοειδία·

ιδ) όσον αφορά την υδατοκαλλιέργεια, διαφύλαξη της
βιοποικιλότητας των φυσικών υδατικών οικοσυστημάτων, της
υγείας του υδάτινου περιβάλλοντος και της ποιότητας του
περιβάλλοντος υδατικού και χερσαίου οικοσυστήματος·

ιε) σίτιση των υδρόβιων οργανισμών με ζωοτροφές που είναι
προϊόντα αειφόρου εκμετάλλευσης της αλιείας, όπως ορίζονται
στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του
Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2002, για τη διατήρηση
και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο
της κοινής αλιευτικής πολιτικής (1) ή με βιολογικές ζωοτροφές
αποτελούμενες από συστατικά που είναι προϊόντα βιολογικής
γεωργίας και από φυσικές ουσίες μη γεωργικής προέλευσης.

Άρθρο 6

Ειδικές αρχές της μεταποίησης των βιολογικών τροφίμων

Επιπλέον των γενικών αρχών που διατυπώνονται στο άρθρο 4, η
παραγωγή μεταποιημένων βιολογικών τροφίμων βασίζεται στις
ακόλουθες ειδικές αρχές:

α) παραγωγή βιολογικών τροφίμων από βιολογικά γεωργικά
συστατικά, εκτός από τις περιπτώσεις που κάποιο συστατικό
δεν είναι διαθέσιμο στο εμπόριο υπό μορφή βιολογικού
προϊόντος·

β) περιορισμός της χρήσης πρόσθετων υλών τροφίμων, μη
βιολογικών συστατικών που έχουν κυρίως τεχνολογικές
λειτουργίες και λειτουργίες επί των αισθήσεων καθώς και
μικροθρεπτικών στοιχείων και βοηθητικών μέσων επεξεργασίας
προκειμένου να χρησιμοποιούνται στον ελάχιστο δυνατό
βαθμό και μόνον όταν υφίσταται ουσιώδης τεχνολογική
ανάγκη ή για συγκεκριμένους διατροφικούς σκοπούς·

γ) αποκλεισμός ουσιών και μεθόδων μεταποίησης που μπορούν
να παραπλανήσουν ως προς την πραγματική φύση του
προϊόντος·

δ) προσοχή στη μεταποίηση των τροφίμων, κατά προτίμηση
χρησιμοποιώντας βιολογικές, μηχανικές και φυσικές μεθόδους.
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Άρθρο 7

Ειδικές αρχές της μεταποίησης των βιολογικών ζωοτροφών

Επιπλέον των γενικών αρχών που διατυπώνονται στο άρθρο 4, η
παραγωγή μεταποιημένων βιολογικών ζωοτροφών βασίζεται στις
ακόλουθες ειδικές αρχές:

α) παραγωγή βιολογικών ζωοτροφών από βιολογικά υλικά
ζωοτροφών, εκτός εάν ένα υλικό δεν διατίθεται στην αγορά
σε βιολογική μορφή·

β) περιορισμός της χρήσης προσθέτων υλών ζωοτροφών και
βοηθητικών μέσων επεξεργασίας στο ελάχιστο και μόνον όταν
υφίσταται ουσιώδης τεχνολογική ή ζωοτεχνική ανάγκη ή για
συγκεκριμένους διατροφικούς σκοπούς·

γ) αποκλεισμός ουσιών και μεθόδων μεταποίησης που μπορούν
να παραπλανήσουν ως προς την πραγματική φύση του
προϊόντος·

δ) προσοχή στη μεταποίηση των ζωοτροφών, κατά προτίμηση
χρησιμοποιώντας βιολογικές, μηχανικές και φυσικές μεθόδους.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Γενικοί κανόνες παραγωγής

Άρθρο 8

Γενικές απαιτήσεις

Οι επιχειρήσεις πρέπει να τηρούν τους κανόνες παραγωγής του
παρόντος τίτλου και τις εκτελεστικές διατάξεις που αναφέρονται στο
άρθρο 38 στοιχείο α).

Άρθρο 9

Απαγόρευση χρήσης ΓΤΟ

1. Στη βιολογική παραγωγή δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ΓΤΟ
και προϊόντα παραγόμενα από ή με ΓΤΟ ως τρόφιμα, ζωοτροφές,
βοηθητικά μέσα επεξεργασίας, φυτοπροστατευτικά προϊόντα,
λιπάσματα, βελτιωτικά εδάφους, σπόροι, αγενές φυτικό
πολλαπλασιαστικό υλικό, μικροοργανισμοί και ζώα.

2. Για τον σκοπό της απαγόρευσης που αναφέρεται στην
παράγραφο 1 για τρόφιμα και ζωοτροφές, οι επιχειρήσεις μπορούν
να βασίζονται στις ετικέτες του εκάστοτε προϊόντος ή σε κάθε άλλο
συνοδευτικό έγγραφο, που επικολλάται ή παρέχεται σύμφωνα με την
οδηγία 2001/18/ΕΚ, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα
και ζωοτροφές (1), ή τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 σχετικά
με την ιχνησιμότητα και την επισήμανση γενετικώς τροποποιημένων
οργανισμών και τα την ιχνησιμότητα τροφίμων και ζωοτροφών που
παράγονται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να υποθέτουν ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί
ΓΤΟ ή προϊόντα παραγόμενα από ΓΤΟ στην παρασκευή των
αγοραζόμενων τροφίμων ή ζωοτροφών, όταν αυτά δεν φέρουν
επισήμανση ή δεν συνοδεύονται από έγγραφο, σύμφωνα με τους εν
λόγω κανονισμούς, εκτός εάν διαθέτουν άλλες πληροφορίες
σύμφωνα με τις οποίες η επισήμανση των εν λόγω προϊόντων δεν
συνάδει με τους εν λόγω κανονισμούς.

3. Για τον σκοπό της απαγόρευσης που αναφέρεται στην
παράγραφο 1 σχετικά με τα προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα ή
ζωοτροφές, ή τα προϊόντα που παράγονται από ΓΤΟ, οι επιχειρήσεις
που χρησιμοποιούν τέτοια μη βιολογικά προϊόντα αγορασμένα από
τρίτους πρέπει να απαιτούν από τον πωλητή να επιβεβαιώνει ότι τα
παρεχόμενα προϊόντα δεν έχουν παραχθεί από ή με ΓΤΟ.

4. Η Επιτροπή αποφασίζει για τα μέτρα υλοποίησης της
απαγόρευσης χρήσης ΓΤΟ και προϊόντων που παράγονται από ή
με ΓΤΟ, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 37 παράγραφος 2.

Άρθρο 10

Απαγόρευση χρήσης ιονίζουσας ακτινοβολίας

Απαγορεύεται η χρήση ιονίζουσας ακτινοβολίας για την επεξεργασία
βιολογικών τροφίμων ή ζωοτροφών ή πρώτων υλών που
χρησιμοποιούνται σε βιολογικά τρόφιμα ή ζωοτροφές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Γεωργική παραγωγή

Άρθρο 11

Γενικοί κανόνες γεωργικής παραγωγής

Η διαχείριση ολόκληρης της γεωργικής εκμετάλλευσης
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που ισχύουν για τη βιολογική
παραγωγή.

Ωστόσο, σύμφωνα με ειδικούς όρους που ορίζονται σύμφωνα με τη
διαδικασία του άρθρου 37 παράγραφος 2, μια εκμετάλλευση μπορεί
να διαιρείται σε σαφώς χωριστές μονάδες ή χώρους
υδατοκαλλιέργειας, οι οποίες δεν εφαρμόζουν όλες βιολογική
παραγωγή. Όσον αφορά τα ζώα, περιλαμβάνονται διάφορα είδη.
Όσον αφορά την υδατοκαλλιέργεια, μπορούν να περιλαμβάνονται τα
ίδια είδη, υπό τον όρο ότι υπάρχει ικανοποιητικός διαχωρισμός των
χώρων παραγωγής. Όσον αφορά τα φυτά, περιλαμβάνονται διάφορες
ποικιλίες που μπορούν να διαφοροποιηθούν εύκολα.

Όταν, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο, δεν χρησιμοποιούνται όλες οι
μονάδες μιας εκμετάλλευσης για βιολογική παραγωγή, η επιχείρηση
διαχωρίζει τη γη, τα ζώα και τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για
τις μονάδες βιολογικής παραγωγής ή που παράγονται από αυτές,
από τη γη, τα ζώα και τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τις
μονάδες μη βιολογικής παραγωγής ή παράγονται από αυτές, και
τηρεί κατάλληλα μητρώα στα οποία εμφαίνεται ο διαχωρισμός.

L 189/8 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.7.2007

(1) ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1981/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 368 της
23.12.2006, σ. 99).



Άρθρο 12

Κανόνες φυτικής παραγωγής

1. Για τη βιολογική φυτική παραγωγή, επιπλέον των γενικών
κανόνων γεωργικής παραγωγής που καθορίζονται στο άρθρο 11,
ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:

α) η βιολογική φυτική παραγωγή χρησιμοποιεί τεχνικές άροσης
και καλλιέργειας που διατηρούν ή αυξάνουν τις οργανικές ύλες
του εδάφους, βελτιώνουν τη σταθερότητα και τη
βιοποικιλότητά του και αποτρέπουν τη συμπίεση και τη
διάβρωσή του·

β) η γονιμότητα και η βιολογική δραστικότητα του εδάφους
διατηρούνται και βελτιώνονται με πολυετή αμειψισπορά που
περιλαμβάνει ψυχανθή και άλλες καλλιέργειες χλωρής
λίπανσης, και με τη διασπορά κόπρου ζώων ή οργανικών
υλών, αμφοτέρων κατά προτίμηση λιπασματοποιημένων, από
βιολογική παραγωγή·

γ) επιτρέπεται η χρήση βιοδυναμικών παρασκευασμάτων·

δ) επιπροσθέτως, λιπάσματα και βελτιωτικά εδάφους επιτρέπεται
να χρησιμοποιούντα μόνο εφόσον έχουν εγκριθεί για χρήση σε
βιολογικές παραγωγές δυνάμει του άρθρου 16·

ε) δεν χρησιμοποιούνται ανόργανα αζωτούχα λιπάσματα·

στ) όλες οι εφαρμοζόμενες τεχνικές φυτικής παραγωγής
αποτρέπουν ή ελαχιστοποιούν τη συμβολή στη μόλυνση του
περιβάλλοντος·

ζ) η πρόληψη των ζημιών που προκαλούνται από βλαβερούς
οργανισμούς, ασθένειες και ζιζάνια βασίζεται πρωτίστως στην
προστασία από τους φυσικούς εχθρούς, στην επιλογή ειδών και
ποικιλιών, στην αμειψισπορά και στις καλλιεργητικές τεχνικές
και σε θερμικές διεργασίες·

η) σε περίπτωση που έχει εντοπισθεί απειλή για τις καλλιέργειες,
επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται φυτοπροστατευτικά προϊόντα
μόνον εφόσον έχουν εγκριθεί για χρήση σε βιολογικές
παραγωγές δυνάμει του άρθρου 16·

θ) για την παραγωγή προϊόντων εκτός σπόρων και αγενούς
φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού, χρησιμοποιούνται μόνον
σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό που έχουν παραχθεί με
βιολογική μέθοδο. Προς τούτο, το μητρικό φυτό, στην
περίπτωση των σπόρων, και το γονικό φυτό, στην περίπτωση
του αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού, έχουν παραχθεί
σύμφωνα με τους κανόνες του παρόντος κανονισμού
τουλάχιστον επί μία γενεά ή, προκειμένου για πολυετείς
καλλιέργειες, επί δύο καλλιεργητικές περιόδους·

ι) προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης στη φυτική παραγωγή
χρησιμοποιούνται μόνο εφόσον έχουν εγκριθεί για χρήση σε
βιολογικές παραγωγές δυνάμει του άρθρου 16.

2. Η συλλογή άγριων φυτών που φύονται φυσιολογικά σε
φυσικούς χώρους, δάση και γεωργικές εκτάσεις και μερών των

φυτών αυτών, θεωρείται βιολογική μέθοδος παραγωγής, υπό τον όρο
ότι:

α) για τουλάχιστον μία τριετία πριν από τη συλλογή, δεν είχαν
χρησιμοποιηθεί στις εν λόγω εκτάσεις άλλα προϊόντα πλην
εκείνων που έχουν εγκριθεί για χρήση σε βιολογικές παραγωγές
δυνάμει του άρθρου 16·

β) η συλλογή δεν θίγει τη σταθερότητα του φυσικού
ενδιαιτήματος ή τη διατήρηση των ειδών στην περιοχή
συλλογής.

3. Τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή των κανόνων
παραγωγής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται σύμφωνα με τη
διαδικασία του άρθρου 37 παράγραφος 2.

Άρθρο 13

Κανόνες παραγωγής για τα φύκια

1. Η συλλογή άγριων φυκιών και μερών αυτών, που
αναπτύσσονται φυσιολογικά στη θάλασσα, θεωρείται ως βιολογική
μέθοδος παραγωγής υπό τον όρο ότι:

α) οι περιοχές ανάπτυξης είναι υψηλής οικολογικής ποιότητας,
όπως ορίζεται στην οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίού
2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα
της πολιτικής των υδάτων (1) και, εν αναμονή της εφαρμογής
της ποιότητας αντίστοιχης των υδάτων που ορίζονται στην
οδηγία 2006/113/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, περί της
απαιτούμενης ποιότητας των υδάτων για οστρακοειδή (2) που
δεν είναι ακατάλληλα για λόγους υγείας. Μέχρις ότου
θεσπισθούν λεπτομερέστεροι κανόνες στην εκτελεστική
νομοθεσία, τα άγρια βρώσιμα φύκια δεν συλλέγονται από
περιοχές που δεν πληρούν τα κριτήρια των ζωνών κατηγορίας
Α ή Β, όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 854/2004, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό
ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα
προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για
κατανάλωση από τον άνθρωπο (3)·

β) η συλλογή δεν επηρεάζει τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα του
φυσικού βιοτόπου ή τη διατήρηση του είδους στην περιοχή
συλλογής.

2. Για να χαρακτηρίζονται τα φύκια ως βιολογικά, η καλλιέργειά
τους πραγματοποιείται σε παράκτιες περιοχές των οποίων τα
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και τα χαρακτηριστικά υγείας είναι
τουλάχιστον ισοδύναμα με εκείνα που περιγράφονται στην
παράγραφο 1 και επιπλέον:

α) χρησιμοποιούνται βιώσιμες πρακτικές σε όλα τα στάδια
παραγωγής, από τη συλλογή του νεαρού φυκιού έως τη
συγκομιδή·

β) για τη διασφάλιση της διατήρησης ενός ευρέος αποθέματος
νεαρών φυκιών, πρέπει να διεξάγεται τακτικά συλλογή νεαρών
φυκιών στο φυσικό περιβάλλον για τον εμπλουτισμό του
αποθέματος της ελεγχόμενης καλλιέργειας·

20.7.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189/9

(1) ΕΕ L 327 της 22.10.2000, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με την
απόφαση αριθ. 2455/2001/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 15.12.2001, σ. 1).

(2) ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 14.
(3) ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 206· διορθώθηκε στην ΕΕ L 226 της

25.6.2004, σ. 83.



γ) απαγορεύεται η χρήση λιπασμάτων πλην των εγκαταστάσεων
ελεγχόμενης καλλιέργειας και μόνο εφόσον έχουν εγκριθεί για
χρήση σε βιολογικές παραγωγές προς το σκοπό αυτό δυνάμει
του άρθρου 16.

3. Τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή των κανόνων
παραγωγής του παρόντος άρθρου θεσπίζονται σύμφωνα με τη
διαδικασία του άρθρου 37 παράγραφος 2.

Άρθρο 14

Κανόνες ζωικής παραγωγής

1. Για τη ζωική παραγωγή, επιπλέον των γενικών κανόνων
γεωργικής παραγωγής που καθορίζονται στο άρθρο 11, ισχύουν οι
ακόλουθοι κανόνες:

α) ως προς την προέλευση των ζώων:

i) τα ζώα της βιολογικής κτηνοτροφίας γεννιούνται και
εκτρέφονται σε βιολογικές εκμεταλλεύσεις·

ii) για την αναπαραγωγή, επιτρέπεται να εισάγονται σε
εκμετάλλευση ζώα που δεν έχουν εκτραφεί με βιολογική
μέθοδο, υπό ειδικούς όρους. Τα ζώα αυτά καθώς και τα
προϊόντα τους μπορούν να θεωρούνται βιολογικά εφόσον
τηρείται η περίοδος μετατροπής του άρθρου 17
παράγραφος 1 στοιχείο γ)·

iii) τα ζώα που ζουν στην εκμετάλλευση στην αρχή της
περιόδου μετατροπής καθώς και τα προϊόντα τους,
μπορούν να θεωρούνται βιολογικά εφόσον τηρείται η
περίοδος μετατροπής του άρθρου 17 παράγραφος 1
στοιχείο γ)·

β) ως προς τις κτηνοτροφικές πρακτικές και τις συνθήκες
σταβλισμού:

i) το προσωπικό που διατηρεί ζώα διαθέτει τις απαραίτητες
βασικές γνώσεις και δεξιότητες όσον αφορά την υγεία και
τις ανάγκες προστασίας των ζώων·

ii) οι κτηνοτροφικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της
πυκνότητας, και οι συνθήκες σταβλισμού εξασφαλίζουν
την κάλυψη των αναγκών της ανάπτυξης, της
φυσιολογίας και του έθους των ζώων·

iii) τα ζώα έχουν μόνιμη πρόσβαση σε υπαίθριους χώρους,
κατά προτίμηση σε βοσκότοπους, όποτε το επιτρέπουν οι
καιρικές συνθήκες και η κατάσταση του εδάφους, εκτός
εάν επιβάλλονται περιορισμοί και υποχρεώσεις για την
προστασία της υγείας του ανθρώπου και των ζώων βάσει
της κοινοτικής νομοθεσίας·

iv) ο αριθμός των ζώων περιορίζεται με σκοπό την
ελαχιστοποίηση της υπερβόσκησης, της κατασκαφής
του εδάφους, της διάβρωσής του ή της ρύπανσης που
προκαλείται από τα ζώα ή τη διασπορά της κόπρου τους·

v) τα ζώα βιολογικής εκτροφής διατηρούνται χωριστά από
τα υπόλοιπα. Ωστόσο, επιτρέπεται υπό ορισμένους
περιοριστικούς όρους η βοσκή ζώων βιολογικής
εκτροφής σε κοινά εδάφη και ζώων μη βιολογικής
εκτροφής σε εδάφη βιολογικής παραγωγής·

vi) η πρόσδεση ή η απομόνωση των ζώων απαγορεύονται,
εκτός εάν το υπαγορεύουν λόγοι ασφαλείας και
προστασίας ή κτηνιατρικοί λόγοι για μεμονωμένα ζώα
και για περιορισμένο χρονικό διάστημα·

vii) η χρονική διάρκεια της μεταφοράς ζώων περιορίζεται στο
ελάχιστο·

viii) η ταλαιπωρία των ζώων, συμπεριλαμβανομένου του
ακρωτηριασμού τους, περιορίζεται στο ελάχιστο, σε
ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους συμπεριλαμβανομένης
της στιγμής της σφαγής·

ix) τα μελισσοκομεία εγκαθίστανται σε περιοχές που
εξασφαλίζουν πηγές νέκταρος και γύρης οι οποίες
συνίστανται κυρίως σε βιολογικές καλλιέργειες ή,
ανάλογα με την περίπτωση, αυτοφυή βλάστηση ή δάση
μη βιολογικής διαχείρισης ή καλλιέργειες στις οποίες
εφαρμόζονται μόνον μέθοδοι περιορισμένων
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τα μελισσοκομεία
βρίσκονται σε ικανή απόσταση από ενδεχόμενες πηγές
μόλυνσης των μελισσοκομικών προϊόντων ή επιδείνωσης
της υγείας των μελισσών·

x) οι κυψέλες και τα υλικά που χρησιμοποιούνται στη
μελισσοκομεία είναι κατασκευασμένα κυρίως από φυσικά
υλικά·

xi) η καταστροφή των μελισσών στις κηρήθρες ως πρακτική
συνδεόμενη με τη συγκομιδή των μελισσοκομικών
προϊόντων απαγορεύεται·

γ) ως προς την αναπαραγωγή:

i) η αναπαραγωγή γίνεται με φυσικές μεθόδους. Ωστόσο,
επιτρέπεται η τεχνητή σπερματέγχυση·

ii) η αναπαραγωγή δεν υποβοηθείται με αγωγή με ορμόνες ή
παρόμοιες ουσίες, εκτός εάν χρησιμοποιούνται, σε
συγκεκριμένα ζώα, ως μορφή κτηνιατρικής θεραπευτικής
αγωγής·

iii) άλλες μορφές τεχνητής αναπαραγωγής, όπως η
κλωνοποίηση και η εμβρυομεταφορά, δεν
χρησιμοποιούνται·

iv) επιλέγονται οι κατάλληλες φυλές. Η επιλογή των φυλών
συμβάλλει επίσης στην αποφυγή των ταλαιπωριών και της
ανάγκης ακρωτηριασμού των ζώων·

δ) ως προς τις ζωοτροφές:

i) οι ζωοτροφές λαμβάνονται πρωτίστως από την
εκμετάλλευση όπου διατηρούνται τα ζώα ή από άλλες
βιολογικές εκμεταλλεύσεις της ίδιας περιοχής·

ii) τα ζώα τρέφονται με βιολογικές ζωοτροφές οι οποίες
καλύπτουν τις διατροφικές απαιτήσεις των ζώων στα
διάφορα στάδια της ανάπτυξής τους. Μέρος του
σιτηρεσίου μπορεί να περιέχει ζωοτροφές από
εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε φάση μετατροπής
προς βιολογική γεωργία·
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iii) τα ζώα, εκτός των μελισσών, έχουν μόνιμη πρόσβαση σε
βοσκότοπους ή ακατέργαστη χορτονομή·

iv) μη βιολογικά υλικά ζωοτροφών φυτικής προέλευσης,
υλικά ζωοτροφών ζωικής και ανόργανης προέλευσης,
πρόσθετες ύλες ζωοτροφών, ορισμένα προϊόντα που
χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων και βοηθητικά
μέσα επεξεργασίας χρησιμοποιούνται μόνον εφόσον
έχουν εγκριθεί για χρήση σε βιολογικές παραγωγές
δυνάμει του άρθρου 16·

v) δεν χρησιμοποιούνται αυξητικοί παράγοντες και
συνθετικά αμινοξέα·

vi) τα θηλάζοντα ζώα τρέφονται με φυσικό γάλα, κατά
προτίμηση μητρικό·

ε) ως προς την πρόληψη των ασθενειών και την κτηνιατρική
αγωγή:

i) η πρόληψη των ασθενειών βασίζεται στην επιλογή φυλών
και στελεχών, στις κτηνοτροφικές διαχειριστικές
πρακτικές, σε υψηλής ποιότητας ζωοτροφές και σωματική
άσκηση, στην ενδεδειγμένη πυκνότητα των ζώων και σε
επαρκείς και κατάλληλους χώρους σταβλισμού, στους
οποίους διατηρούνται υγιεινές συνθήκες·

ii) οι ασθένειες αντιμετωπίζονται αμέσως, ώστε να
αποφεύγεται η ταλαιπωρία των ζώων· όταν είναι
απαραίτητο, και υπό αυστηρές προϋποθέσεις, μπορούν
να χρησιμοποιούνται αλλοπαθητικά συνθετικά χημικά
κτηνιατρικά φάρμακα, μεταξύ άλλων και αντιβιοτικά,
εάν αντενδείκνυται η χρήση φυτοθεραπευτικών,
ομοιοπαθητικών και λοιπών προϊόντων. Πρέπει ιδίως να
καθορισθούν οι περιορισμοί όσον αφορά τις θεραπευτικές
αγωγές και την περίοδο απόσυρσης·

iii) επιτρέπεται η χρήση ανοσολογικών κτηνιατρικών
φαρμάκων·

iv) επιτρέπονται οι θεραπευτικές αγωγές που επιβάλλονται
βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας όσον αφορά την υγεία
του ανθρώπου και των ζώων·

στ) ως προς τον καθαρισμό και την απολύμανση, τα προϊόντα για
τον καθαρισμό και την απολύμανση των κτηνοτροφικών
κτιρίων και εγκαταστάσεων χρησιμοποιούνται μόνον εφόσον
έχουν εγκριθεί για χρήση σε βιολογικές παραγωγές δυνάμει του
άρθρου 16.

2. Τα μέτρα και οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την
εφαρμογή των κανόνων παραγωγής του παρόντος άρθρου
θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 37
παράγραφος 2.

Άρθρο 15

Κανόνες παραγωγής για τα ζώα υδατοκαλλιέργειας

1. Για την παραγωγή ζώων υδατοκαλλιέργειας, επιπλέον των
γενικών κανόνων γεωργικής παραγωγής που καθορίζονται στο
άρθρο 11, ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:

α) ως προς την προέλευση των ζώων υδατοκαλλιέργειας:

i) η βιολογική υδατοκαλλιέργεια βασίζεται στην εκτροφή
νέων ζώων που προέρχονται από βιολογικούς γεννήτορες
και από βιολογικές εκμεταλλεύσεις·

ii) όταν δεν υπάρχουν νέα ζώα από βιολογικούς γεννήτορες
ή βιολογικές εκμεταλλεύσεις, επιτρέπεται να εισάγονται
σε εκμετάλλευση ζώα που δεν έχουν εκτραφεί με
βιολογική μέθοδο, υπό ειδικούς όρους·

β) ως προς τις κτηνοτροφικές πρακτικές:

i) το προσωπικό που διατηρεί ζώα διαθέτει τις απαραίτητες
βασικές γνώσεις και δεξιότητες όσον αφορά την υγεία και
τις ανάγκες προστασίας των ζώων·

ii) οι κτηνοτροφικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων της
σίτισης, του σχεδιασμού των εγκαταστάσεων, της
πυκνότητας των ζώων και της ποιότητας του νερού,
εξασφαλίζουν την κάλυψη των αναγκών της ανάπτυξης,
της φυσιολογίας και της συμπεριφοράς των ζώων·

iii) οι κτηνοτροφικές πρακτικές ελαχιστοποιούν τις αρνητικές
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εκμετάλλευσης,
συμπεριλαμβανομένης της διαφυγής εκτρεφόμενων ζώων·

iv) τα ζώα βιολογικής εκτροφής διατηρούνται χωριστά από
τα υπόλοιπα ζώα υδατοκαλλιέργειας·

v) κατά τη μεταφορά, εξασφαλίζεται η διατήρηση καλών
συνθηκών διαβίωσης των ζώων·

vi) η ταλαιπωρία των ζώων περιορίζεται στο ελάχιστο,
συμπεριλαμβανομένης της στιγμής της σφαγής·

γ) ως προς την αναπαραγωγή:

i) δεν χρησιμοποιούνται τεχνητή πρόκληση πολυπλοειδίας,
τεχνητός υβριδισμός, κλωνοποίηση και παραγωγή
στελεχών ενός μόνον φύλου, παρά μόνον μέσω επιλογής
με το χέρι·

ii) επιλέγονται τα κατάλληλα στελέχη·

iii) καθορίζονται ειδικές συνθήκες για τα συγκεκριμένα είδη
για τη διαχείριση των γεννητόρων, τις διασταυρώσεις και
την παραγωγή νεαρών ζώων·
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δ) ως προς τις ζωοτροφές για τα ψάρια και τα καρκινοειδή:

i) τα ζώα τρέφονται με ζωοτροφές οι οποίες καλύπτουν τις
διατροφικές απαιτήσεις των ζώων στα διάφορα στάδια
της ανάπτυξής τους·

ii) το φυτικό κλάσμα των ζωοτροφών προέρχεται από
βιολογική παραγωγή, το δε κλάσμα των ζωοτροφών
που προέρχεται από υδρόβια ζώα προέρχεται από
αειφόρο εκμετάλλευση της αλιείας·

iii) στην περίπτωση μη βιολογικών υλικών ζωοτροφών
φυτικής προέλευσης, υλικών ζωοτροφών ζωικής και
ανόργανης προέλευσης, πρόσθετων υλών ζωοτροφών,
ορισμένα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στη διατροφή
των ζώων και βοηθητικά μέσα επεξεργασίας
χρησιμοποιούνται μόνον εάν έχουν εγκριθεί για χρήση
σε βιολογική παραγωγή δυνάμει του άρθρου 16·

iv) δεν χρησιμοποιούνται αυξητικοί παράγοντες και
συνθετικά αμινοξέα·

ε) ως προς τα δίθυρα μαλάκια καθώς και άλλα είδη που δεν
τρέφονται από τον άνθρωπο αλλά με φυσικό πλαγκτόν:

i) τα εν λόγω διηθούντα ζώα λαμβάνουν όλες τις
απαραίτητες διατροφικές απαιτήσεις τους από τη φύση
πλην των περιπτώσεων των νεαρών οργανισμών που
αναπτύσσονται σε εκκολαπτήρια και τόπους
αναπαραγωγής·

ii) εκτρέφονται σε ύδατα που πληρούν τα κριτήρια των
ζωνών κατηγορίας Α ή Β όπως ορίζονται στο παράρ-
τημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004·

iii) οι περιοχές ανάπτυξης είναι υψηλής οικολογικής
ποιότητας, όπως ορίζεται στην οδηγία 2000/60/ΕΚ,
και, εν αναμονή της εφαρμογής της, ποιότητας
αντίστοιχης με τα ύδατα που ορίζονται στην οδηγία
2006/113/ΕΚ·

στ) ως προς την πρόληψη των ασθενειών και την κτηνιατρική
αγωγή:

i) η πρόληψη των ασθενειών βασίζεται στη διατήρηση των
ζώων υπό άριστες συνθήκες με την κατάλληλη
εγκατάσταση της εκμετάλλευσης, τον άριστο σχεδιασμό
της εκμετάλλευσης, την εφαρμογή ορθών κτηνιατρικών
και διαχειριστικών πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων του
τακτικού καθαρισμού και της τακτικής απολύμανσης των
χώρων, της χορήγησης ζωοτροφών υψηλής ποιότητας,
της κατάλληλης πυκνότητας των ζώων και της επιλογής
των φυλών και των στελεχών·

ii) οι ασθένειες αντιμετωπίζονται αμέσως, ώστε να
αποφεύγεται η ταλαιπωρία των ζώων· όταν είναι
απαραίτητο, και υπό αυστηρές προϋποθέσεις, επιτρέπεται
να χρησιμοποιούνται αλλοπαθητικά συνθετικά χημικά
κτηνιατρικά φάρμακα, μεταξύ άλλων και αντιβιοτικά,
εάν αντενδείκνυται η χρήση φυτοθεραπευτικών,
ομοιοπαθητικών και λοιπών προϊόντων. Πρέπει ιδίως να
καθορισθούν οι περιορισμοί όσον αφορά τις θεραπευτικές
αγωγές και την περίοδο απόσυρσης·

iii) επιτρέπεται η χρήση ανοσολογικών κτηνιατρικών
φαρμάκων·

iv) επιτρέπονται οι θεραπευτικές αγωγές που επιβάλλονται
βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας όσον αφορά την υγεία
του ανθρώπου και των ζώων·

ζ) ως προς τον καθαρισμό και την απολύμανση, προϊόντα
καθαρισμού και απολύμανσης χρησιμοποιούνται σε δεξαμενές,
κλωβούς, κτίρια και εγκαταστάσεις μόνον εφόσον έχουν
εγκριθεί για χρήση σε βιολογικές παραγωγές δυνάμει του
άρθρου 16.

2. Τα μέτρα και οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την
εφαρμογή των κανόνων παραγωγής του παρόντος άρθρου
θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 37
παράγραφος 2.

Άρθρο 16

Προϊόντα και ουσίες που χρησιμοποιούνται στη γεωργία και
κριτήρια έγκρισής τους

1. Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 37 παράγραφος 2, η
Επιτροπή εγκρίνει προς χρήση στη βιολογική παραγωγή και
καταχωρεί σε περιορισμένο κατάλογο τα προϊόντα και τις ουσίες
που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στη βιολογική γεωργία για
τους ακόλουθους σκοπούς:

α) ως φυτοπροστατευτικά προϊόντα·

β) ως λιπάσματα και βελτιωτικά εδάφους·

γ) ως μη βιολογικά υλικά ζωοτροφών φυτικής προέλευσης, υλικά
ζωοτροφών ζωικής και ανόργανης προέλευσης και ορισμένες
ουσίες που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων·

δ) ως πρόσθετες ύλες ζωοτροφών και βοηθητικά μέσα
επεξεργασίας·

ε) ως προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση
δεξαμενών, κλωβών, κτιρίων και εγκαταστάσεων για την
παραγωγή των ζώων·

στ) ως προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση κτιρίων
και εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή
φυτών, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης σε γεωργική
εκμετάλλευση.

Τα προϊόντα και οι ουσίες που περιλαμβάνονται στον περιοριστικό
κατάλογο μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο εφόσον η αντίστοιχη
χρήση επιτρέπεται στις γενικές γεωργικές εργασίες στα
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη σύμφωνα με τις σχετικές κοινοτικές
διατάξεις ή τις εθνικές διατάξεις που είναι σύμφωνες με το κοινοτικό
δίκαιο.

2. Η έγκριση των προϊόντων και των ουσιών της παραγράφου 1
εξαρτάται από τους στόχους και τις αρχές που αναφέρονται στον
τίτλο ΙΙ και από τα εξής γενικά και ειδικά κριτήρια τα οποία
εκτιμώνται στο σύνολό τους:

α) η χρήση τους είναι αναγκαία για τη διαρκή παραγωγή και
ουσιώδης για τη σκοπούμενη χρήση της·
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β) όλα τα προϊόντα και οι ουσίες είναι φυτικής, ζωικής,
μικροβιακής ή ανόργανης προέλευσης εκτός εάν προϊόντα ή
ουσίες από τις πηγές αυτές δεν είναι διαθέσιμα σε επαρκή
ποσότητα ή ποιότητα ή εάν δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις·

γ) στην περίπτωση προϊόντων της παραγράφου 1 στοιχείο α),
εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

i) η χρήση τους είναι ουσιώδης για τον έλεγχο επιβλαβούς
οργανισμού ή συγκεκριμένης νόσου για τα οποία δεν
υπάρχουν άλλες βιολογικές, φυσικές ή καλλιεργητικές
πρακτικές ή πρακτικές που σχετίζονται με την επιλογή
των φυτών, ούτε άλλες αποτελεσματικές διαχειριστικές
πρακτικές·

ii) είναι δυνατό να επιτρέπονται προϊόντα που δεν είναι
φυτικής, ζωικής, μικροβιακής ή ανόργανης προέλευσης,
ούτε είναι ταυτόσημα με τη φυσική τους μορφή, μόνον
εάν οι όροι χρήσης τους αποκλείουν την άμεση επαφή με
τα βρώσιμα μέρη της καλλιέργειας·

δ) στην περίπτωση προϊόντων της παραγράφου 1 στοιχείο β), η
χρήση τους είναι ουσιώδης για την επίτευξη ή τη διατήρηση
της γονιμότητας του εδάφους ή για την κάλυψη
συγκεκριμένων διατροφικών αναγκών των καλλιεργειών, ή για
συγκεκριμένους σκοπούς βελτίωσης του εδάφους·

ε) στην περίπτωση προϊόντων της παραγράφου 1 στοιχεία γ) και
δ), εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

i) είναι απαραίτητα για να διατηρούνται η υγεία, οι καλές
συνθήκες διαβίωσης και η ζωτικότητα των ζώων και να
επιτυγχάνεται κατάλληλη διατροφή η οποία να καλύπτει
τις φυσιολογικές και συμπεριφορικές ανάγκες του
συγκεκριμένου είδους, ή είναι αδύνατη η παραγωγή ή η
διατήρηση των ζωοτροφών αυτών χωρίς χρήση των
ουσιών αυτών·

ii) οι ζωοτροφές ανόργανης προέλευσης, τα ιχνοστοιχεία, οι
βιταμίνες ή οι προβιταμίνες είναι φυσικής προέλευσης. Σε
περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμες οι ουσίες αυτές,
εγκρίνεται η χρήση στη βιολογική παραγωγή χημικώς
καλώς καθορισμένων ανάλογων ουσιών.

3. α) Η Επιτροπή μπορεί, με τη διαδικασία του άρθρου 37
παράγραφος 2, να καθορίζει όρους και περιορισμούς
όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα στα οποία μπορούν να
εφαρμόζονται τα προϊόντα και οι ουσίες της παρα-
γράφου 1 του παρόντος άρθρου, τη μέθοδο εφαρμογής,
τη δοσολογία, τα χρονικά όρια χρήσης και την επαφή με
τα γεωργικά προϊόντα και, εφόσον απαιτείται, να
αποφασίζει την απόσυρση αυτών των προϊόντων και
ουσιών.

β) Όταν ένα κράτος μέλος κρίνει ότι ένα προϊόν ή μια ουσία
θα πρέπει να προστεθεί στον κατάλογο της παρα-
γράφου 1 ή να αποσυρθεί από αυτόν, ή ότι θα πρέπει
να τροποποιηθούν οι προδιαγραφές χρήσης που
αναφέρονται στο στοιχείο α), τότε διασφαλίζει την
επίσημη διαβίβαση, στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη,
φακέλου που περιλαμβάνει την αιτιολόγηση της
προσθήκης, της απόσυρσης ή των τροπολογιών.

Τα αιτήματα τροποποίησης ή απόσυρσης, καθώς και οι
σχετικές αποφάσεις επ’ αυτών, δημοσιεύονται.

γ) Τα προϊόντα και οι ουσίες που χρησιμοποιούνταν πριν
από την έκδοση του παρόντος κανονισμού για τους
σκοπούς που ανταποκρίνονται στην παράγραφο 1 του
παρόντος άρθρου, μπορούν να εξακολουθήσουν να
χρησιμοποιούνται και μετά την έκδοσή του. Εν πάση
περιπτώσει, η Επιτροπή μπορεί να αποσύρει τα προϊόντα
ή τις ουσίες αυτές σύμφωνα με το άρθρο 37
παράγραφος 2.

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να ρυθμίζουν στην επικράτειά τους τη
χρήση προϊόντων και ουσιών στη βιολογική καλλιέργεια, για
διαφορετικούς σκοπούς από εκείνους που απαριθμούνται στην
παράγραφο 1, υπό τον όρο ότι η χρήση τους εξαρτάται από τους
στόχους και τις αρχές που αναφέρονται στον τίτλο ΙΙ και από τα
γενικά και ειδικά κριτήρια της παραγράφου 2, εφόσον τηρείται το
κοινοτικό δίκαιο. Το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ενημερώνει τα
άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή σχετικά με αυτούς τους εθνικούς
κανόνες.

5. Στη βιολογική καλλιέργεια επιτρέπεται η χρήση προϊόντων και
ουσιών που δεν καλύπτονται από τις παραγράφους 1 και 4, και
πληρούν τους στόχους και τις αρχές που αναφέρονται στον τίτλο ΙΙ
και τα γενικά κριτήρια του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 17

Μετατροπή

1. Για τις εκμεταλλεύσεις στις οποίες αρχίζει η βιολογική
παραγωγή, ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:

α) η περίοδος μετατροπής αρχίζει το ταχύτερο, όταν η επιχείρηση
κοινοποιήσει τη δραστηριότητά της στην αρμόδια αρχή και
υποβάλει την εκμετάλλευσή της στο σύστημα ελέγχου
σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 1·

β) κατά την περίοδο μετατροπής, εφαρμόζονται όλοι οι κανόνες
που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό·

γ) ορίζονται περίοδοι μετατροπής ειδικά για κάθε τύπο
καλλιέργειας ή ζωικής παραγωγής·

δ) σε γεωργική εκμετάλλευση ή μονάδα που εφαρμόζει εν μέρει
βιολογικές μεθόδους παραγωγής και εν μέρει βρίσκεται σε
φάση μετατροπής προς βιολογική παραγωγή, η επιχείρηση
διατηρεί τα μεν βιολογικά παραγόμενα προϊόντα χωριστά από
τα προς μετατροπή προϊόντα, τα δε ζώα χωριστά ή έτοιμα προς
διαχωρισμό, και τηρεί κατάλληλα αρχεία που αποδεικνύουν τον
διαχωρισμό·

ε) για να καθορισθεί η προαναφερόμενη περίοδος μετατροπής,
είναι δυνατόν να λαμβάνεται υπόψη μια περίοδος που
προηγείται άμεσα της ημερομηνίας έναρξης της περιόδου
μετατροπής, εφόσον συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις·

στ) τα ζώα και τα ζωικά προϊόντα που παράγονται κατά την
περίοδο μετατροπής που αναφέρεται στο στοιχείο γ) δεν
διατίθενται στο εμπόριο με τις ενδείξεις που αναφέρονται στα
άρθρα 23 και 24 και που χρησιμοποιούνται στην επισήμανση
και τη διαφήμιση των προϊόντων.
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2. Τα μέτρα και οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την
εφαρμογή των κανόνων του παρόντος άρθρου, και ιδίως οι περίοδοι
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία γ) έως στ), ορίζονται
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 37 παράγραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Παραγωγή μεταποιημένων ζωοτροφών

Άρθρο 18

Γενικοί κανόνες παραγωγής μεταποιημένων ζωοτροφών

1. Η παραγωγή μεταποιημένων βιολογικών ζωοτροφών
διαχωρίζεται χρονικά ή τοπικά από την παραγωγή μεταποιημένων
μη βιολογικών ζωοτροφών.

2. Τα βιολογικά υλικά ζωοτροφών ή τα υλικά ζωοτροφών που
προέρχονται από παραγωγή σε φάση μετατροπής δεν
χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα με ίδια υλικά μη βιολογικής
παραγωγής στη σύνθεση βιολογικών ζωοτροφών.

3. Τα υλικά ζωοτροφών που χρησιμοποιούνται ή μεταποιούνται σε
βιολογική παραγωγή δεν πρέπει να έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία
με συνθετικούς χημικούς διαλύτες.

4. Δεν χρησιμοποιούνται ουσίες και τεχνικές που αποκαθιστούν
ιδιότητες που χάνονται κατά τη μεταποίηση και την αποθήκευση
βιολογικών τροφίμων ή διορθώνουν τις συνέπειες αμέλειας κατά τη
μεταποίηση ή μπορούν να παραπλανήσουν με άλλο τρόπο όσον
αφορά την πραγματική φύση των προϊόντων αυτών.

5. Τα μέτρα και οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την
εφαρμογή των κανόνων παραγωγής του παρόντος άρθρου
θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 37
παράγραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Παραγωγή μεταποιημένων τροφίμων

Άρθρο 19

Γενικοί κανόνες παραγωγής μεταποιημένων τροφίμων

1. Η παρασκευή μεταποιημένων βιολογικών τροφίμων διαχωρίζεται
χρονικά ή τοπικά από τα μη βιολογικά τρόφιμα.

2. Για τη σύνθεση των βιολογικών μεταποιημένων τροφίμων
ισχύουν οι ακόλουθοι όροι:

α) το προϊόν παράγεται κυρίως από συστατικά γεωργικής
προέλευσης· προκειμένου να καθορίζεται εάν ένα προϊόν
παράγεται κυρίως από συστατικά γεωργικής προέλευσης, δεν
λαμβάνονται υπόψη το προστιθέμενο νερό και μαγειρικό αλάτι·

β) μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο πρόσθετες ύλες,
βοηθητικά μέσα επεξεργασίας, αρτύματα, νερό, αλάτι,
παρασκευάσματα μικροοργανισμών και ενζύμων, ανόργανα
στοιχεία, ιχνοστοιχεία, βιταμίνες, καθώς και αμινοξέα και άλλα

μικροθρεπτικά στοιχεία στα τρόφιμα για ειδικές διατροφικές
χρήσεις, εφόσον έχουν εγκριθεί για χρήση σε βιολογική
παραγωγή σύμφωνα με το άρθρο 21·

γ) μη βιολογικά γεωργικά συστατικά μπορούν να
χρησιμοποιούνται μόνον εάν έχουν εγκριθεί για χρήση σε
βιολογική παραγωγή σύμφωνα με το άρθρο 21 ή έχουν
επιτραπεί προσωρινά από κράτος μέλος·

δ) βιολογικό συστατικό δεν επιτρέπεται να συνυπάρχει με το ίδιο
συστατικό σε μη βιολογική μορφή ή που έχει προέλθει μετά
από μετατροπή·

ε) τα τρόφιμα που παράγονται από τις καλλιέργειες σε φάση
μετατροπής περιέχουν μόνο ένα φυτικό συστατικό γεωργικής
προέλευσης.

3. Δεν χρησιμοποιούνται ουσίες και τεχνικές που αποκαθιστούν
ιδιότητες που χάνονται κατά τη μεταποίηση και την αποθήκευση
βιολογικών τροφίμων ή διορθώνουν τις συνέπειες αμέλειας κατά τη
μεταποίηση των προϊόντων ή μπορούν να παραπλανήσουν με άλλο
τρόπο όσον αφορά την πραγματική φύση των προϊόντων αυτών.

Τα μέτρα που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή των κανόνων
παραγωγής του παρόντος άρθρου, και ιδίως όσον αφορά τις
μεθόδους μεταποίησης και τις προϋποθέσεις προσωρινής έγκρισης
από τα κράτη μέλη που αναφέρονται στο στοιχείο γ) της
παραγράφου 2, θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του
άρθρου 37 παράγραφος 2.

Άρθρο 20

Γενικοί κανόνες παραγωγής βιολογικής μαγιάς

1. Για την παραγωγή βιολογικής μαγιάς χρησιμοποιούνται μόνο
βιολογικώς παραγόμενα υποστρώματα. Άλλα προϊόντα και ουσίες
μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο εφόσον έχουν εγκριθεί για
χρήση σε βιολογικές παραγωγές σύμφωνα με το άρθρο 21.

2. Σε βιολογικά τρόφιμα ή ζωοτροφές, δεν πρέπει να συνυπάρχουν
βιολογική και μη βιολογική μαγιά.

3. Οι λεπτομερείς κανόνες παραγωγής μπορούν να ορίζονται
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 37 παράγραφος 2.

Άρθρο 21

Κριτήρια για ορισμένα προϊόντα και ουσίες που
χρησιμοποιούνται στη μεταποίηση

1. Η έγκριση προϊόντων και ουσιών προς χρήση σε βιολογική
παραγωγή και η εισαγωγή τους στον περιοριστικό κατάλογο
προϊόντων και ουσιών του άρθρου 19 παράγραφος 2 στοιχεία β)
και γ), εξαρτώνται από τους στόχους και τις αρχές του τίτλου ΙΙ και
τα ακόλουθα κριτήρια που αξιολογούνται στο σύνολο τους:

i) δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις εγκεκριμένες σύμφωνα με
το παρόν κεφάλαιο·
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ii) χωρίς τη χρήση τους, είναι αδύνατη η παραγωγή ή η διατήρηση
του τροφίμου ή η τήρηση συγκεκριμένων διαιτητικών
απαιτήσεων βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας.

Επιπλέον, τα προϊόντα και οι ουσίες του άρθρου 19 παράγραφος 2
στοιχείο β) απαντώνται στη φύση και μπορούν να έχουν υποβληθεί
μόνο σε μηχανική, φυσική, βιολογική, ενζυματική ή βιολογική
διεργασία, εκτός εάν τα εν λόγω προϊόντα και ουσίες από αυτές τις
πηγές δεν υπάρχουν σε ικανοποιητική ποσότητα ή ποιότητα στην
αγορά.

2. Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 37 παράγραφος 2, η
Επιτροπή αποφασίζει σχετικά με την έγκριση των αναφερόμενων στην
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου προϊόντων και ουσιών και την
εισαγωγή τους στον περιοριστικό κατάλογο και καθορίζει ειδικές
προϋποθέσεις και όρια χρήσης τους και αποφασίζει, εφόσον
απαιτείται, την απόσυρση προϊόντων.

Όταν ένα κράτος μέλος κρίνει ότι ένα προϊόν ή μια ουσία θα πρέπει
να προστεθεί στον κατάλογο της παραγράφου 1, ή να αποσυρθεί από
αυτόν, ή ότι θα πρέπει να τροποποιηθούν οι προδιαγραφές χρήσης
που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, τότε διασφαλίζει την
επίσημη διαβίβαση, στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη, φακέλου που
περιλαμβάνει την αιτιολόγηση της προσθήκης, της απόσυρσης ή των
τροπολογιών.

Τα αιτήματα τροποποίησης ή απόσυρσης, καθώς και οι σχετικές
αποφάσεις επ’ αυτών, δημοσιεύονται.

Τα προϊόντα και οι ουσίες που χρησιμοποιούνταν πριν από την
έκδοση του παρόντος κανονισμού και εμπίπτουν στο άρθρο 19
παράγραφος 2 στοιχεία β) και γ) μπορούν να εξακολουθήσουν να
χρησιμοποιούνται και μετά την έκδοσή του. Η Επιτροπή μπορεί
πάντως να αποσύρει τέτοια προϊόντα ή ουσίες σύμφωνα με το
άρθρο 37 παράγραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Ευελιξία

Άρθρο 22

Έκτακτοι κανόνες παραγωγής

1. Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 37 παράγραφος 2 και
σύμφωνα με τους στόχους και τις αρχές που καθορίζονται στον τί-
τλο II, η Επιτροπή μπορεί να προβλέπει την έγκριση εξαιρέσεων από
τους κανόνες παραγωγής που καθορίζονται στα κεφάλαια 1 έως 4,
υπό τους όρους της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

2. Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 1 εξαιρέσεις περιορίζονται
στο ελάχιστο και, εφόσον απαιτείται, περιορίζονται χρονικά και
μπορούν να παρέχονται μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν είναι αναγκαίες προκειμένου να εξασφαλισθεί η έναρξη ή
η διατήρηση της βιολογικής παραγωγής σε εκμεταλλεύσεις που
αντιμετωπίζουν κλιματικούς, γεωγραφικούς ή διαρθρωτικούς
περιορισμούς·

β) όταν είναι αναγκαίες προκειμένου να εξασφαλισθεί η πρόσβαση
σε ζωοτροφές, σπόρους και αγενές φυτικό πολλαπλασιαστικό
υλικό, σε ζωντανά ζώα και άλλο γεωργικό υλικό, όταν το εν
λόγω υλικό δεν είναι διαθέσιμο στην αγορά σε μορφή
βιολογικού προϊόντος·

γ) όταν είναι αναγκαίες προκειμένου να εξασφαλισθεί η πρόσβαση
σε συστατικά γεωργικής προέλευσης, τα οποία δεν είναι
διαθέσιμα στην αγορά σε μορφή βιολογικού προϊόντος·

δ) όταν είναι αναγκαίες για την επίλυση συγκεκριμένων
προβλημάτων που συνδέονται με τη διαχείριση του βιολογικού
ζωικού κεφαλαίου·

ε) όταν είναι αναγκαίες όσον αφορά τη χρήση συγκεκριμένων
προϊόντων και ουσιών στη μεταποίηση που αναφέρονται στο
άρθρο 19 παράγραφος 2 στοιχείο β), για να εξασφαλισθεί η
παραγωγή καθιερωμένων τροφίμων σε βιολογική μορφή·

στ) σε περιπτώσεις καταστροφών, όπου απαιτούνται προσωρινά
μέτρα για να συνεχισθεί ή να ξαναρχίσει η βιολογική
παραγωγή·

ζ) όταν είναι αναγκαίο να χρησιμοποιηθούν πρόσθετες ύλες και
άλλες ουσίες για τρόφιμα που αναφέρονται στο άρθρο 19
παράγραφος 2 σημείο β), ή πρόσθετες ύλες και άλλες ουσίες
για ζωοτροφές που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1
σημείο δ), οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες στην αγορά πλην όσων
παράγονται με ΓΤΟ·

η) όταν η χρήση προσθέτων υλών και άλλων ουσιών για τρόφιμα
που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 στοιχείο β), ή
προσθέτων υλών για ζωοτροφές που αναφέρονται στο
άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο δ), απαιτείται βάσει του
κοινοτικού ή του εθνικού δικαίου.

3. Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 37 παράγραφος 2, η
Επιτροπή μπορεί να καθορίζει ειδικές προϋποθέσεις για την
εφαρμογή των προβλεπόμενων στην παράγραφο 1 εξαιρέσεων.

ΤΙΤΛΟΣ IV

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Άρθρο 23

Χρήση όρων που αναφέρονται στη βιολογική παραγωγή

1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ένα προϊόν
θεωρείται ότι φέρει ενδείξεις σχετικές με τη βιολογική μέθοδο
παραγωγής όταν, στην επισήμανση, στο διαφημιστικό υλικό ή στα
εμπορικά έγγραφα, το προϊόν, τα συστατικά του ή τα υλικά
ζωοτροφών περιγράφονται με όρους που υπονοούν, για τον
αγοραστή, ότι το προϊόν, τα συστατικά του ή τα υλικά ζωοτροφών
έχουν ληφθεί σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται στον
παρόντα κανονισμό. Ειδικότερα, οι όροι που απαριθμούνται στο
παράρτημα, καθώς και τα παράγωγα ή τα υποκοριστικά τους, όπως
«βιο» και «οικο», μπορούν να χρησιμοποιούνται, μόνα ή σε
συνδυασμό, σε όλη την έκταση και σε οποιαδήποτε γλώσσα της
Κοινότητας για την επισήμανση και τη διαφήμιση προϊόντων που
πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

Στην επισήμανση και τη διαφήμιση ζωντανών ή αμεταποίητων
γεωργικών προϊόντων, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται όροι
σχετικοί με τη βιολογική μέθοδο παραγωγής, μόνον εφόσον
επιπροσθέτως όλα τα συστατικά των εν λόγω προϊόντων έχουν
επίσης παραχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος
κανονισμού.
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2. Οι όροι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν
χρησιμοποιούνται πουθενά στην Κοινότητα και σε καμία κοινοτική
γλώσσα για την επισήμανση, τη διαφήμιση και τα εμπορικά έγγραφα
προϊόντων που δεν πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος
κανονισμού, εκτός αν δεν εφαρμόζονται σε γεωργικά προϊόντα
τροφίμων ή ζωοτροφών ή σαφώς δεν συνδέονται με τη βιολογική
παραγωγή.

Επιπλέον, στην επισήμανση ή τη διαφήμιση δεν χρησιμοποιούνται
όροι ή πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων των όρων εμπορικών
σημάτων, που υπάρχει πιθανότητα να παραπλανήσουν τον
καταναλωτή ή τον χρήστη υπονοώντας ότι ένα προϊόν ή τα
συστατικά του πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

3. Οι όροι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν
χρησιμοποιούνται για προϊόν για το οποίο πρέπει να δηλώνεται
στην επισήμανση ή στη διαφήμιση ότι περιέχει ΓΤΟ, αποτελείται από
ΓΤΟ ή παράγεται από ΓΤΟ σύμφωνα με τις κοινοτικές διατάξεις.

4. Όσον αφορά τα μεταποιημένα τρόφιμα, οι όροι της
παραγράφου 1 μπορούν να χρησιμοποιούνται:

α) στην περιγραφή πώλησης υπό την προϋπόθεση ότι:

i) το μεταποιημένο τρόφιμο είναι σύμφωνο προς το
άρθρο 19·

ii) τουλάχιστον το 95 % κατά βάρος των συστατικών του
γεωργικής προέλευσης είναι βιολογικό·

β) μόνο στον κατάλογο συστατικών, υπό τον όρο ότι το τρόφιμο
συμμορφώνεται προς το άρθρο 19 παράγραφος 1 και
παράγραφος 2 στοιχεία α), β) και δ)·

γ) στον κατάλογο των συστατικών και στο ίδιο οπτικό πεδίο με
την περιγραφή πώλησης, υπό την προϋπόθεση ότι:

i) το βασικό συστατικό είναι μη εκτρεφόμενα ψάρια ή
θηράματα·

ii) περιέχει άλλα συστατικά γεωργικής προέλευσης τα οποία
είναι όλα βιολογικά·

iii) το τρόφιμο συμμορφώνεται προς το άρθρο 19
παράγραφος 1 και παράγραφος 2 στοιχεία α), β) και δ).

Ο κατάλογος των συστατικών προσδιορίζει τα συστατικά που είναι
βιολογικά.

Σε περίπτωση εφαρμογής των στοιχείων β) και γ) της παρούσας
παραγράφου, η αναφορά στη μέθοδο βιολογικής παραγωγής μπορεί
να εμφανίζεται μόνο σε σχέση με τα βιολογικά συστατικά, και στον
κατάλογο συστατικών περιλαμβάνεται ένδειξη του συνολικού
ποσοστού βιολογικών συστατικών σε σχέση με τη συνολική
ποσότητα συστατικών γεωργικής προέλευσης.

Οι όροι και η ένδειξη του ποσοστού που αναφέρονται στο
προηγούμενο εδάφιο εμφαίνονται στον κατάλογο συστατικών με
το ίδιο χρώμα, το ίδιο μέγεθος και γραμματοσειρά με τις άλλες
ενδείξεις.

5. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να
εξασφαλίσουν την τήρηση του παρόντος άρθρου.

6. Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 37 παράγραφος 2, η
Επιτροπή μπορεί να αναπροσαρμόζει τον κατάλογο όρων του
παραρτήματος.

Άρθρο 24

Υποχρεωτικές ενδείξεις

1. Εφόσον χρησιμοποιούνται όροι αναφερόμενοι στο άρθρο 23
παράγραφος 1:

α) ο αναφερόμενος στο άρθρο 27 παράγραφος 10 κωδικός
αριθμός της αρχής ελέγχου ή του φορέα ελέγχου στον οποίο
υπόκειται η επιχείρηση που πραγματοποίησε την πλέον
πρόσφατη εργασία παραγωγής ή παρασκευής, εμφαίνεται
επίσης στην επισήμανση·

β) το κοινοτικό λογότυπο που αναφέρεται στο άρθρο 25
παράγραφος 1, όσον αφορά στα προσυσκευασμένα τρόφιμα,
εμφαίνεται επίσης στη συσκευασία·

γ) όταν χρησιμοποιείται το κοινοτικό λογότυπο, ένδειξη του
τόπου όπου καλλιεργήθηκαν οι γεωργικές πρώτες ύλες από τις
οποίες αποτελείται το προϊόν, εμφαίνεται επίσης στο ίδιο
οπτικό πεδίο με το λογότυπο και λαμβάνει μια από τις
ακόλουθες μορφές, ανάλογα με την περίπτωση:

— «Γεωργία ΕΕ», εφόσον η γεωργική πρώτη ύλη έχει
παραχθεί στην ΕΕ,

— «Γεωργία εκτός ΕΕ», εφόσον η γεωργική πρώτη ύλη έχει
παραχθεί σε τρίτες χώρες,

— «Γεωργία ΕΕ/εκτός ΕΕ», όταν μέρος των γεωργικών
πρώτων υλών έχει παραχθεί στην Κοινότητα και μέρος
τους έχει παραχθεί σε τρίτη χώρα.

Η προαναφερθείσα ένδειξη «ΕΕ» ή «εκτός ΕΕ» μπορεί να
αντικαθίσταται ή να συμπληρώνεται από το όνομα μιας χώρας στην
περίπτωση που όλες οι γεωργικές πρώτες ύλες από τις οποίες
αποτελείται το προϊόν έχουν παραχθεί στη συγκεκριμένη χώρα.

Όσον αφορά την προαναφερθείσα ένδειξη «ΕΕ» ή «εκτός ΕΕ», είναι
δυνατό να μη λαμβάνονται υπόψη μικρές ποσότητες συστατικών
εφόσον η συνολική ποσότητα των συστατικών που δεν λαμβάνονται
υπόψη δεν υπερβαίνει 2 % της συνολικής ποσότητας πρώτων υλών
γεωργικής προέλευσης.

Η προαναφερθείσα ένδειξη «ΕΕ» ή «εκτός ΕΕ», δεν αναγράφεται με
εμφανέστερο χρώμα, μέγεθος και γραμματοσειρά από την περιγραφή
πώλησης του προϊόντος.

Η χρήση του κοινοτικού λογότυπου που αναφέρεται στο άρθρο 25
παράγραφος 1 και η ένδειξη που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, είναι
προαιρετικές για τα προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες.
Ωστόσο, όταν το κοινοτικό λογότυπο που αναφέρεται στο άρθρο 25
παράγραφος 1 εμφαίνεται στην ετικέτα, πρέπει να εμφαίνεται στην
ετικέτα και η ένδειξη που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο.

2. Οι αναφερόμενες στην παράγραφο 1 ενδείξεις αναγράφονται σε
εμφανή θέση και κατά τρόπο ώστε να είναι ευδιάκριτες,
ευανάγνωστες και ανεξίτηλες.
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3. Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 37 παράγραφος 2, η
Επιτροπή θεσπίζει ειδικά κριτήρια για την εμφάνιση, τη σύνθεση και
το μέγεθος των ενδείξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1
στοιχεία α) και γ).

Άρθρο 25

Λογότυπα βιολογικής παραγωγής

1. Το κοινοτικό λογότυπο βιολογικής παραγωγής μπορεί να
χρησιμοποιείται στην επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση
προϊόντων που πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

Το κοινοτικό λογότυπο δεν χρησιμοποιείται στην περίπτωση
προϊόντων και τροφίμων μετατροπής που αναφέρονται στο άρθρο 23
παράγραφος 4 στοιχεία β) και γ).

2. Τα εθνικά και τα ιδιωτικά λογότυπα μπορούν να
χρησιμοποιούνται στην επισήμανση, την παρουσίαση και τη
διαφήμιση προϊόντων που πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος
κανονισμού.

3. Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 37 παράγραφος 2, η
Επιτροπή θεσπίζει ειδικά κριτήρια για την παρουσίαση, τη σύνθεση,
το μέγεθος και το σχέδιο του κοινοτικού λογότυπου.

Άρθρο 26

Ειδικές απαιτήσεις για την επισήμανση

Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 37 παράγραφος 2, η
Επιτροπή θεσπίζει ειδικές απαιτήσεις για την επισήμανση και τη
σύνθεση που ισχύουν για:

α) τις βιολογικές ζωοτροφές·

β) τα προϊόντα μετατροπής φυτικής προέλευσης·

γ) το αγενές φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό και τους σπόρους
για καλλιέργεια.

ΤΙΤΛΟΣ V

ΈΛΕΓΧΟΙ

Άρθρο 27

Σύστημα ελέγχου

1. Τα κράτη μέλη συγκροτούν σύστημα ελέγχων και ορίζουν μία ή
περισσότερες αρχές που είναι αρμόδιες για τη διενέργεια των
ελέγχων όσον αφορά τις υποχρεώσεις που καθορίζει ο παρών
κανονισμός σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004.

2. Επιπλέον των προϋποθέσεων που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ)
αριθ. 882/2004, το σύστημα ελέγχου που συστήνεται στο πλαίσιο
του παρόντος κανονισμού περιλαμβάνει τουλάχιστον την εφαρμογή
προληπτικών μέτρων και μέτρων ελέγχου που πρόκειται να θεσπίσει
η Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 37
παράγραφος 2.

3. Στα πλαίσια του παρόντος κανονισμού, η φύση και η συχνότητα
των ελέγχων καθορίζονται βάσει εκτίμησης του κινδύνου εκδήλωσης

παρατυπιών ή παραβάσεων όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Εν πάση περιπτώσει, όλες οι
επιχειρήσεις, εξαιρουμένων των επιχειρήσεων χονδρικής πώλησης
που διακινούν μόνον προσυσκευασμένα προϊόντα και των
επιχειρήσεων που πωλούν στον τελικό καταναλωτή ή χρήστη, όπως
περιγράφονται στο άρθρο 28 παράγραφος 2, υπόκεινται σε
εξακρίβωση της συμμόρφωσης τουλάχιστον άπαξ ετησίως.

4. Η αρμόδια αρχή μπορεί:

α) να μεταβιβάζει σε μία ή περισσότερες άλλες αρχές ελέγχου τις
οικείες αρμοδιότητες ελέγχου. Οι αρχές ελέγχου παρέχουν
επαρκείς εγγυήσεις αντικειμενικότητας και αμεροληψίας και
διαθέτουν το ειδικευμένο προσωπικό και τους πόρους που
απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους·

β) να αναθέτει καθήκοντα ελέγχου σε έναν ή περισσότερους
φορείς ελέγχου. Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη
υποδεικνύουν τις αρχές που είναι αρμόδιες για την έγκριση
και εποπτεία των εν λόγω φορέων.

5. Η αρμόδια αρχή μπορεί να αναθέτει καθήκοντα ελέγχου σε
συγκεκριμένο φορέα ελέγχου μόνο εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις
που ορίζει το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 882/2004, και ιδίως εάν:

α) υπάρχει ακριβής περιγραφή των καθηκόντων τα οποία
επιτρέπεται να εκτελεί ο φορέας ελέγχου και των
προϋποθέσεων υπό τις οποίες μπορεί να τα εκτελεί·

β) υπάρχει απόδειξη ότι ο φορέας ελέγχου:

i) διαθέτει την πείρα, τον εξοπλισμό και την υποδομή που
απαιτούνται για την εκτέλεση των καθηκόντων που του
ανατίθενται·

ii) διαθέτει επαρκές και κατάλληλο, ειδικευμένο και έμπειρο
προσωπικό· και

iii) είναι αμερόληπτος και ανεπηρέαστος από ενδεχόμενη
σύγκρουση συμφερόντων όσον αφορά την άσκηση των
καθηκόντων που του ανατίθενται·

γ) ο φορέας ελέγχου διαπιστεύεται σύμφωνα με το ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 45011 ή τον οδηγό 65 ISO «Γενικές απαιτήσεις
για φορείς που λειτουργούν ως συστήματα πιστοποίησης
προϊόντων», στην έκδοση που κοινοποιήθηκε τελευταία με
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, σειρά C, και εγκρίνεται από τις αρμόδιες αρχές·

δ) ο φορέας ελέγχου γνωστοποιεί στην αρμόδια αρχή τα
αποτελέσματα των ελέγχων που διενεργεί σε τακτά χρονικά
διαστήματα, καθώς και όποτε το ζητά η αρμόδια αρχή. Εάν από
τα αποτελέσματα των ελέγχων προκύπτει μη συμμόρφωση ή
πιθανότητα μη συμμόρφωσης, ο φορέας ελέγχου ενημερώνει
πάραυτα την αρμόδια αρχή·

ε) υπάρχει ουσιαστικός συντονισμός μεταξύ της αναθέτουσας
αρμόδιας αρχής και του φορέα ελέγχου.
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6. Επιπλέον των διατάξεων της παραγράφου 5, η αρμόδια αρχή
λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια για την έγκριση φορέα
ελέγχου:

α) την εφαρμοστέα τυποποιημένη διαδικασία ελέγχου, μαζί με
λεπτομερή περιγραφή των μέτρων ελέγχου και των
προφυλάξεων που ο φορέας αναλαμβάνει να επιβάλει στις
επιχειρήσεις που υπόκεινται στον έλεγχό του,

β) τα μέτρα που ο φορέας ελέγχου προτίθεται να εφαρμόσει
εφόσον διαπιστωθούν παρατυπίες ή/και παραβάσεις.

7. Οι αρμόδιες αρχές δεν επιτρέπεται να αναθέτουν τα ακόλουθα
καθήκοντα στους φορείς ελέγχου:

α) την εποπτεία και τον λογιστικό έλεγχο άλλων φορέων ελέγχου·

β) την αρμοδιότητα χορήγησης εξαιρέσεων, κατά τα αναφερόμενα
στο άρθρο 22, εκτός εάν τούτο προβλέπεται στις ειδικές
προϋποθέσεις που θεσπίζει η Επιτροπή σύμφωνα με το
άρθρο 22 παράγραφος 3.

8. Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 882/2004, οι αρμόδιες αρχές που αναθέτουν καθήκοντα
ελέγχου σε φορείς ελέγχου οργανώνουν λογιστικούς ελέγχους ή
επιθεωρήσεις των φορέων ελέγχου, όπως απαιτείται. Εάν, από
λογιστικό έλεγχο ή επιθεώρηση προκύπτει ότι οι φορείς αυτοί δεν
ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στα καθήκοντα που τους έχουν
ανατεθεί, η αναθέτουσα αρμόδια αρχή μπορεί να ανακαλεί την
ανάθεση. Την ανακαλεί δε αμελλητί εάν ο φορέας ελέγχου δεν λάβει
εγκαίρως τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα.

9. Επιπλέον των διατάξεων της παραγράφου 8, η αρμόδια αρχή:

α) εξασφαλίζει ότι οι έλεγχοι που πραγματοποιεί ο φορέας
ελέγχου είναι αντικειμενικοί και ανεξάρτητοι·

β) επαληθεύει την αποτελεσματικότητα των ελέγχων του·

γ) λαμβάνει γνώση όλων των παρατυπιών ή παραβάσεων που
διαπιστώνονται και των διορθωτικών μέτρων που
εφαρμόζονται·

δ) αίρει την έγκριση του εν λόγω φορέα εφόσον δεν τηρεί τις
απαιτήσεις που ορίζονται στα στοιχεία α) και β), ή δεν πληροί
πλέον τα κριτήρια των παραγράφων 5 ή 6, ή δεν τηρεί τις
απαιτήσεις που ορίζονται στις παραγράφους 11, 12 και 14.

10. Τα κράτη μέλη αποδίδουν κωδικό αριθμό σε κάθε αρχή ή
φορέα ελέγχου που διενεργεί τα καθήκοντα ελέγχου που
αναφέρονται στην παράγραφο 4.

11. Οι αρχές και οι φορείς ελέγχου παρέχουν στις αρμόδιες αρχές
πρόσβαση στα γραφεία και στις εγκαταστάσεις τους, καθώς και κάθε
πληροφορία και αρωγή που οι αρμόδιες αρχές κρίνουν απαραίτητες
για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους σύμφωνα με το παρόν
άρθρο.

12. Οι αρχές και οι φορείς ελέγχου μεριμνούν ώστε να
εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις που υπόκεινται στον έλεγχό τους

τουλάχιστον τα προληπτικά μέτρα και τα μέτρα ελέγχου της
παραγράφου 2.

13. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το σύστημα ελέγχου που έχει
συσταθεί επιτρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 178/2002, την ανιχνευσιμότητα κάθε προϊόντος σε όλα τα
στάδια παραγωγής, μεταποίησης και διανομής, ιδίως για να παράσχει
στους καταναλωτές την εγγύηση ότι τα βιολογικά προϊόντα έχουν
παραχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

14. Το αργότερο στις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους, οι αρχές και οι
φορείς ελέγχου διαβιβάζουν στις αρμόδιες αρχές κατάλογο των
επιχειρήσεων τις οποίες είχαν ελέγξει έως τις 31 Δεκεμβρίου του
προηγούμενου έτους. Συνοπτική έκθεση των ελεγκτικών
δραστηριοτήτων τους κατά το προηγούμενο έτος διαβιβάζεται μέχρι
τις 31 Μαρτίου κάθε έτους.

Άρθρο 28

Προσχώρηση στο σύστημα ελέγχου

1. Κάθε επιχείρηση που παράγει, παρασκευάζει, αποθηκεύει ή
εισάγει από τρίτη χώρα προϊόντα κατά την έννοια του άρθρου 1
παράγραφος 2, ή διαθέτει αυτά τα προϊόντα στην αγορά, πριν
διαθέσει στην αγορά προϊόντα ως βιολογικά ή σε φάση μετατροπής
προς βιολογική παραγωγή:

α) κοινοποιεί τη δραστηριότητά της στις αρμόδιες αρχές του
κράτους μέλους στο οποίο την ασκεί·

β) υποβάλλει την επιχείρησή της στο σύστημα ελέγχου που
αναφέρεται στο άρθρο 27.

Το πρώτο εδάφιο ισχύει και για τους εξαγωγείς που εξάγουν
προϊόντα τα οποία παράγονται σύμφωνα με τους κανόνες παραγωγής
του παρόντος κανονισμού.

Όταν μια επιχείρηση αναθέτει οποιαδήποτε δραστηριότητά της σε
τρίτον, η επιχείρηση αυτή εξακολουθεί να υπόκειται στις απαιτήσεις
που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β), οι δε ανατιθέμενες
δραστηριότητες υπόκεινται στο σύστημα ελέγχου.

2. Τα κράτη μέλη δύνανται να εξαιρούν από την εφαρμογή του
παρόντος άρθρου τις επιχειρήσεις που πωλούν απευθείας τα ανωτέρω
προϊόντα στον τελικό καταναλωτή ή χρήστη, υπό τον όρο ότι δεν τα
παράγουν, δεν τα παρασκευάζουν, τα αποθηκεύουν μόνο σε χώρους
που συνδέονται με τα σημεία πώλησης και δεν τα εισάγουν από τρίτη
χώρα ούτε έχουν αναθέσει καμία τέτοια δραστηριότητα σε τρίτον.

3. Τα κράτη μέλη ορίζουν αρχή ή εγκρίνουν φορέα για τη λήψη
αυτών των κοινοποιήσεων.

4. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κάθε επιχείρηση που τηρεί τους
κανόνες του παρόντος κανονισμού και καταβάλλει εύλογο τέλος ως
συνεισφορά στις δαπάνες ελέγχου να δικαιούται κάλυψη από το
σύστημα ελέγχου.

5. Οι αρχές και οι φορείς ελέγχου τηρούν ενημερωμένο κατάλογο
με τις επωνυμίες και τις διευθύνσεις των επιχειρήσεων που υπάγονται
στον έλεγχό τους. Ο κατάλογος είναι στη διάθεση των
ενδιαφερομένων.
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6. Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 37
παράγραφος 2, θεσπίζει εκτελεστικές διατάξεις προκειμένου να
προβλέψει τις λεπτομέρειες της διαδικασίας κοινοποίησης και
υποβολής που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος
άρθρου, ιδίως όσον αφορά τις πληροφορίες που περιλαμβάνει η
κοινοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) του
παρόντος άρθρου.

Άρθρο 29

Αποδεικτικά στοιχεία

1. Οι αρχές και οι φορείς ελέγχου που αναφέρονται στο άρθρο 27
παράγραφος 4, παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία σε κάθε επιχείρηση η
οποία υπόκειται στους ελέγχους του και η οποία, στον τομέα των
δραστηριοτήτων της, συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις του
παρόντος κανονισμού. Τα αποδεικτικά στοιχεία επιτρέπουν
τουλάχιστον την αναγνώριση της επιχείρησης και τον τύπο ή το
φάσμα των προϊόντων καθώς και την περίοδο ισχύος.

2. Η επιχείρηση επαληθεύει τα αποδεικτικά στοιχεία των
προμηθευτών της.

3. Η μορφή των αποδεικτικών στοιχείων που αναφέρονται στην
παράγραφο 1, καταρτίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία του
άρθρου 37 παράγραφος 2, λαμβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήματα
της ηλεκτρονικής πιστοποίησης.

Άρθρο 30

Μέτρα για τις παραβάσεις και τις παρατυπίες

1. Όταν διαπιστώνεται σοβαρή παρατυπία όσον αφορά τη
συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, η αρχή
ή ο φορέας ελέγχου μεριμνά ώστε να μη γίνεται μνεία της βιολογικής
μεθόδου παραγωγής στην επισήμανση και στη διαφήμιση για το
σύνολο της παρτίδας ή του κύκλου παραγωγής που θίγονται από την
παρατυπία αυτήν, εφόσον το μέτρο αυτό είναι ανάλογο με τη
σημασία της παραβιασθείσας υποχρέωσης και τη φύση και τις
ιδιαίτερες περιστάσεις των παράτυπων δραστηριοτήτων.

Όταν διαπιστώνεται κατάφωρη παράβαση ή παράβαση με
παρατεταμένο αποτέλεσμα, η αρχή ή ο φορέας ελέγχου απαγορεύει
στην ενεχόμενη επιχείρηση να εμπορεύεται προϊόντα με μνεία της
βιολογικής μεθόδου παραγωγής στην επισήμανση και στη
διαφήμιση, για περίοδο που θα συμφωνείται με την αρμόδια αρχή
του κράτους μέλους.

2. Τα στοιχεία που αφορούν παρατυπίες ή παραβάσεις οι οποίες
θίγουν τη βιολογική ιδιότητα ενός προϊόντος γνωστοποιούνται
πάραυτα μεταξύ των σχετικών φορέων ελέγχου, αρχών ελέγχου,
αρμόδιων αρχών και κρατών μελών και, εφόσον ενδείκνυται, στην
Επιτροπή.

Το επίπεδο της κοινοποίησης εξαρτάται από τη σοβαρότητα και την
έκταση της διαπιστούμενης παρατυπίας ή παράβασης.

Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 37 παράγραφος 2, η
Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει προδιαγραφές για τη μορφή και τις
λεπτομέρειες των εν λόγω γνωστοποιήσεων.

Άρθρο 31

Ανταλλαγή πληροφοριών

Κατόπιν αιτήματος, το οποίο δικαιολογείται δεόντως από την ανάγκη
εγγύησης της παραγωγής προϊόντος σύμφωνα με τον παρόντα
κανονισμό, οι αρμόδιες αρχές, οι αρχές και οι φορείς ελέγχου
ανταλλάσσουν κατάλληλες πληροφορίες για τα αποτελέσματα των
οικείων ελέγχων τους με άλλες αρμόδιες αρχές, καθώς και με αρχές
και φορείς ελέγχου. Μπορούν επίσης να ανταλλάσσουν τις
πληροφορίες αυτές με δική τους πρωτοβουλία.

ΤΙΤΛΟΣ VI

ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Άρθρο 32

Εισαγωγές συμμορφούμενων προϊόντων

1. Προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες μπορούν να
διατίθενται στην κοινοτική αγορά ως βιολογικά, υπό τους εξής
όρους:

α) τα προϊόντα συμμορφώνονται προς τις διατάξεις των τίτλων II,
III και IV καθώς επίσης και με τους κανόνες εφαρμογής που
επηρεάζουν την παραγωγή τους δυνάμει του παρόντος
κανονισμού·

β) όλες οι επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγικών,
έχουν υποβληθεί σε έλεγχο από αρχή ή φορέα ελέγχου
αναγνωρισμένο σύμφωνα με την παράγραφο 2·

γ) οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις είναι σε θέση να παρέχουν ανά
πάσα στιγμή, στους εισαγωγείς ή τις εθνικές αρχές, τα
αποδεικτικά στοιχεία του άρθρου 29 που να επιτρέπουν την
ταυτοποίηση της επιχείρησης η οποία διεξήγαγε την τελευταία
πράξη και την εξακρίβωση της συμμόρφωσης της εν λόγω
επιχείρησης προς τα στοιχεία α) και β), τα οποία εκδίδει η αρχή
ή ο φορέας ελέγχου που αναφέρεται στο στοιχείο β).

2. Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 37 παράγραφος 2, η
Επιτροπή αναγνωρίζει, τις αρχές και τους φορείς ελέγχου που
αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου,
συμπεριλαμβανομένων των αρχών και των φορέων ελέγχου που
αναφέρονται στο άρθρο 27, ως αρμόδιους για τη διεξαγωγή των
ελέγχων και την έκδοση των αποδεικτικών στοιχείων της
παραγράφου 1 στοιχείο γ) του παρόντος άρθρου σε τρίτες χώρες,
και καταρτίζει κατάλογο των εν λόγω αρχών και φορέων ελέγχου.

Οι φορείς ελέγχου διαπιστεύονται σύμφωνα με το ευρωπαϊκό
πρότυπο EN 45011 ή τον οδηγό 65 ISO «Γενικές απαιτήσεις για
φορείς που λειτουργούν ως συστήματα πιστοποίησης προϊόντων»,
στην έκδοση που κοινοποιήθηκε τελευταία με δημοσίευση στην
Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σειρά C. Οι
φορείς ελέγχου υποβάλλονται σε τακτική επιτόπου αξιολόγηση,
εποπτεία και πολυετή επανεκτίμηση των δραστηριοτήτων τους από
τον φορέα πιστοποίησης.

Όταν εξετάζει τις αιτήσεις αναγνώρισης, η Επιτροπή καλεί την αρχή
ή τον φορέα ελέγχου να παράσχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες. Η
Επιτροπή μπορεί επίσης να αναθέτει σε εμπειρογνώμονες να
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εξετάσουν επιτόπου τους κανόνες παραγωγής και τις ελεγκτικές
δραστηριότητες που ασκεί στην τρίτη χώρα η ενδιαφερόμενη αρχή ή
φορέας ελέγχου.

Οι αναγνωρισμένοι φορείς ή αρχές ελέγχου παρέχουν τις εκθέσεις
αξιολόγησης που εκδίδει ο φορέας πιστοποίησης ή, ανάλογα με την
περίπτωση, η αρμόδια αρχή σχετικά με την τακτική επιτόπου
αξιολόγηση, εποπτεία και πολυετή επανεκτίμηση των
δραστηριοτήτων τους.

Με βάση τις εκθέσεις αξιολόγησης, η Επιτροπή, επικουρούμενη από
τα κράτη μέλη, εξασφαλίζει τη δέουσα εποπτεία των αναγνωρισμένων
αρχών και φορέων ελέγχου με τακτική αναθεώρηση της αναγνώρισής
τους. Ο χαρακτήρας της εποπτείας καθορίζεται βάσει εκτίμησης του
κινδύνου εκδήλωσης παρατυπιών ή παραβάσεων των διατάξεων του
παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 33

Εισαγωγή προϊόντων που παρέχουν ισοδύναμες εγγυήσεις

1. Προϊόν που εισάγεται από τρίτες χώρες μπορεί επίσης να
διατίθεται στην κοινοτική αγορά ως βιολογικό, υπό τους εξής όρους:

α) τα προϊόντα έχουν παραχθεί σύμφωνα με κανόνες παραγωγής
ισοδύναμους προς τους αναφερόμενους στους τίτλους ΙΙΙ και
IV·

β) οι επιχειρήσεις έχουν υποβληθεί σε μέτρα ελέγχου ισοδύναμης
αποτελεσματικότητας με τα αναφερόμενα στον τίτλο V και τα
μέτρα αυτά είχαν μόνιμη και ουσιαστική εφαρμογή·

γ) οι επιχειρήσεις σε όλα τα στάδια παραγωγής, παρασκευής και
διανομής στην τρίτη χώρα έχουν υποβάλει τις δραστηριότητές
τους σε σύστημα ελέγχου αναγνωρισμένο σύμφωνα με την
παράγραφο 2 ή σε αρχή ή φορέα ελέγχου αναγνωρισμένους
σύμφωνα με την παράγραφο 3·

δ) τα προϊόντα καλύπτονται από πιστοποιητικό ελέγχου το οποίο
εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές, τις αρχές ελέγχου ή τους
φορείς ελέγχου της τρίτης χώρας, αναγνωρισμένους σύμφωνα
με την παράγραφο 2, ή από αρχή ή φορέα ελέγχου
αναγνωρισμένο σύμφωνα με την παράγραφο 3, και το οποίο
βεβαιώνει ότι τα προϊόντα πληρούν τους όρους της παρούσας
παραγράφου.

Το πρωτότυπο του πιστοποιητικού του παρόντος εδαφίου συνοδεύει
τα εμπορεύματα, μέχρι τις εγκαταστάσεις του πρώτου αποδέκτη· εν
συνεχεία ο εισαγωγέας πρέπει να τηρεί το πιστοποιητικό στη διάθεση
της αρχής ή του φορέα ελέγχου για τουλάχιστον δύο έτη.

2. Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 37 παράγραφος 2,
Επιτροπή μπορεί να αναγνωρίζει, τις τρίτες χώρες των οποίων το
σύστημα παραγωγής συμμορφώνεται προς αρχές και κανόνες
παραγωγής ισοδύναμους με τους οριζόμενους στους τίτλους ΙΙ, ΙΙΙ
και IV και των οποίων τα μέτρα ελέγχου έχουν ισοδύναμη
αποτελεσματικότητα με τα οριζόμενα στον τίτλο V, και καταρτίζει
κατάλογο των χωρών αυτών. Κατά την εκτίμηση της ισοδυναμίας,

λαμβάνονται υπόψη οι κατευθυντήριες γραμμές CAC/GL 32 του
Codex Alimentarius.

Όταν εξετάζει τις αιτήσεις αναγνώρισης, η Επιτροπή καλεί την τρίτη
χώρα να παράσχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες. Η Επιτροπή
μπορεί να αναθέτει σε εμπειρογνώμονες να εξετάσουν επιτόπου τους
κανόνες παραγωγής και τα μέτρα ελέγχου της ενδιαφερόμενης τρίτης
χώρας.

Έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, οι αναγνωρισμένες τρίτες χώρες
αποστέλλουν συνοπτική ετήσια έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με την
εφαρμογή και την επιβολή της εφαρμογής των μέτρων ελέγχου της
τρίτης χώρας.

Με βάση τις πληροφορίες αυτών των εκθέσεων αξιολόγησης, η
Επιτροπή, επικουρούμενη από τα κράτη μέλη, εξασφαλίζει τη δέουσα
εποπτεία των αναγνωρισμένων τρίτων χωρών με τακτική αναθεώρηση
της αναγνώρισής τους. Ο χαρακτήρας της εποπτείας καθορίζεται
βάσει εκτίμησης του κινδύνου εκδήλωσης παρατυπιών ή παραβάσεων
των διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

3. Για τα προϊόντα που δεν εισάγονται δυνάμει του άρθρου 32 και
δεν εισάγονται από τρίτη χώρα η οποία αναγνωρίζεται δυνάμει της
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή μπορεί, σύμφωνα
με τη διαδικασία του άρθρου 37 παράγραφος 2, να αναγνωρίζει, τις
αρχές και τους φορείς ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των αρχών
και των φορέων ελέγχου που αναφέρονται στο άρθρο 27, ως
αρμόδιους να διενεργούν ελέγχους και να εκδίδουν πιστοποιητικά σε
τρίτες χώρες για τους σκοπούς της παραγράφου 1, και καταρτίζει
κατάλογο των εν λόγω αρχών και φορέων ελέγχου. Κατά την
εκτίμηση της ισοδυναμίας, λαμβάνονται υπόψη οι κατευθυντήριες
γραμμές CAC/GL 32 του Codex Alimentarius.

Η Επιτροπή εξετάζει κάθε αίτηση αναγνώρισης που υποβάλλεται από
αρχή ή φορέα ελέγχου τρίτης χώρας.

Όταν εξετάζει τις αιτήσεις αναγνώρισης, η Επιτροπή καλεί την αρχή
ή τον φορέα ελέγχου να παράσχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες.
Οι φορείς ή οι αρχές ελέγχου υποβάλλονται σε τακτική επιτόπου
αξιολόγηση, εποπτεία και πολυετή επανεκτίμηση των
δραστηριοτήτων τους από φορέα πιστοποίησης ή, ανάλογα με την
περίπτωση, από αρμόδια αρχή. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να
αναθέτει σε εμπειρογνώμονες να εξετάσουν επιτόπου τους κανόνες
παραγωγής και τα μέτρα ελέγχου που εφαρμόζει στην τρίτη χώρα η
ενδιαφερόμενη αρχή ή φορέας ελέγχου.

Οι αναγνωρισμένοι φορείς ή αρχές ελέγχου παρέχουν τις εκθέσεις
αξιολόγησης που εκδίδει ο φορέας πιστοποίησης ή, ανάλογα με την
περίπτωση, η αρμόδια αρχή σχετικά με την τακτική επιτόπου
αξιολόγηση, εποπτεία και πολυετή επανεκτίμηση των
δραστηριοτήτων τους.

Με βάση τις εν λόγω εκθέσεις αξιολόγησης, η Επιτροπή,
επικουρούμενη από τα κράτη μέλη, εξασφαλίζει τη δέουσα εποπτεία
των αναγνωρισμένων αρχών και φορέων ελέγχου με τακτική
αναθεώρηση της αναγνώρισής τους. Ο χαρακτήρας της εποπτείας
καθορίζεται βάσει εκτίμησης του κινδύνου εκδήλωσης παρατυπιών ή
παραβάσεων των διατάξεων του παρόντος κανονισμού.
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ΤΙΤΛΟΣ VII

ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 34

Ελεύθερη κυκλοφορία των βιολογικών προϊόντων

1. Οι αρμόδιες αρχές, οι αρχές ελέγχου και οι φορείς ελέγχου δεν
δύνανται να απαγορεύουν ή να περιορίζουν την εμπορία βιολογικών
προϊόντων που έχουν ελεγχθεί από άλλη αρχή ή φορέα ελέγχου
εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος, επικαλούμενα λόγους που
έχουν σχέση με τη μέθοδο παραγωγής, την επισήμανση ή την
παρουσίαση της μεθόδου αυτής, εφόσον τα προϊόντα αυτά πληρούν
τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Ειδικότερα, δεν μπορούν
να επιβάλλονται πρόσθετοι έλεγχοι ή οικονομικές επιβαρύνσεις
πέραν εκείνων που προβλέπονται από τον τίτλο V του παρόντος
κανονισμού.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν, εντός της επικράτειάς
τους, αυστηρότερους κανόνες για τη βιολογική φυτική και ζωική
παραγωγή, όταν οι κανόνες αυτοί ισχύουν και για τη μη βιολογική
παραγωγή και υπό τον όρο ότι συνάδουν με το κοινοτικό δίκαιο και
δεν απαγορεύουν ούτε περιορίζουν την εμπορία βιολογικών
προϊόντων που παράγονται εκτός της επικράτειας του
ενδιαφερόμενου κράτους μέλους.

Άρθρο 35

Διαβίβαση στοιχείων στην Επιτροπή

Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν τακτικά στην Επιτροπή τα ακόλουθα
στοιχεία:

α) τις ονομασίες και τις διευθύνσεις των αρμόδιων αρχών και,
ανάλογα με την περίπτωση, τους κωδικούς αριθμούς τους και
τα σήματα συμμόρφωσής τους·

β) καταλόγους των αρχών και φορέων ελέγχου με τους κωδικούς
αριθμούς τους και, ανάλογα με την περίπτωση, τα σήματα
συμμόρφωσής τους. Η Επιτροπή δημοσιεύει τακτικά τον
κατάλογο των αρχών και φορέων ελέγχου.

Άρθρο 36

Στατιστικά στοιχεία

Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή τα στατιστικά στοιχεία
που απαιτούνται για την εφαρμογή και την παρακολούθηση του
παρόντος κανονισμού. Τα εν λόγω στατιστικά στοιχεία καθορίζονται
στο πλαίσιο του κοινοτικού στατιστικού προγράμματος.

Άρθρο 37

Επιτροπή βιολογικής παραγωγής

1. Η Επιτροπή επικουρείται από κανονιστική επιτροπή βιολογικής
παραγωγής.

2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο,
εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται τρίμηνη.

Άρθρο 38

Εκτελεστικές διατάξεις

Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 37 παράγραφος 2 και με την
επιφύλαξη των στόχων και των αρχών που καθορίζονται στον τί-
τλο II, η Επιτροπή θεσπίζει λεπτομερείς διατάξεις για την εφαρμογή
του παρόντος κανονισμού. Οι διατάξεις αυτές περιλαμβάνουν ιδίως
τα εξής:

α) λεπτομέρειες για τους κανόνες παραγωγής που καθορίζονται
στον τίτλο ΙΙΙ, ιδίως τις ειδικές απαιτήσεις και προϋποθέσεις
που πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις·

β) λεπτομέρειες για τους κανόνες επισήμανσης που καθορίζονται
στον τίτλο IV·

γ) λεπτομέρειες για το σύστημα ελέγχου που καθορίζεται στον
τίτλο V, ιδίως όσον αφορά τις στοιχειώδεις απαιτήσεις ελέγχου,
την εποπτεία και την εξέταση, τα ειδικά κριτήρια ανάθεσης
καθηκόντων σε ιδιωτικούς φορείς ελέγχου, τα κριτήρια
έγκρισης και ανάκλησης της έγκρισης των φορέων αυτών και
τα αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 29·

δ) λεπτομέρειες για τους κανόνες του τίτλου VI σχετικά με τις
εισαγωγές από τρίτες χώρες, ιδίως όσον αφορά, αφενός μεν τα
κριτήρια και τις διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζονται στην
αναγνώριση τρίτων χωρών και φορέων ελέγχου δυνάμει των
άρθρων 32 και 33, συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης
των καταλόγων αναγνωρισμένων τρίτων χωρών και φορέων
ελέγχου, αφετέρου δε, το πιστοποιητικό που αναφέρεται στο
άρθρο 33 παράγραφος 1 στοιχείο δ), λαμβάνοντας υπόψη τα
πλεονεκτήματα της πιστοποίησης με ηλεκτρονικά μέσα·

ε) λεπτομέρειες για την ελεύθερη κυκλοφορία των βιολογικών
προϊόντων που προβλέπεται στο άρθρο 34 και τη διαβίβαση
πληροφοριών στην Επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 35.

Άρθρο 39

Κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91

1. Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 καταργείται από την
1η Ιανουαρίου 2009.

2. Οι παραπομπές στον καταργηθέντα κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 2092/91 θεωρούνται παραπομπές στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 40

Μεταβατικά μέτρα

Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 37 παράγραφος 2,
θεσπίζονται, εάν απαιτείται, μέτρα για να διευκολυνθεί η μετάβαση
από τους κανόνες του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 στους
κανόνες του παρόντος κανονισμού.
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Άρθρο 41

Έκθεση προς το Συμβούλιο

1. Η Επιτροπή υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο έως τις
31 Δεκεμβρίου 2011.

2. Η έκθεση επισκοπεί ιδίως την πείρα που αποκτήθηκε από την
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και εξετάζει ιδίως τα ακόλουθα
ζητήματα:

α) το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, και ιδίως τα
βιολογικά τρόφιμα που παρασκευάζονται από εγκαταστάσεις
ομαδικής εστίασης·

β) την απαγόρευση χρήσης των ΓΤΟ, μεταξύ άλλων τη
διαθεσιμότητα προϊόντων που δεν παράγονται από ΓΤΟ, τη
δήλωση του πωλητή, τη σκοπιμότητα συγκεκριμένων
κατώτατων ορίων ανοχής και τον αντίκτυπό τους στον τομέα
των βιολογικών προϊόντων·

γ) τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και του συστήματος
ελέγχων, εκτιμώντας ιδίως εάν οι καθιερωμένες πρακτικές

δημιουργούν αθέμιτο ανταγωνισμό ή εμπόδια στην παραγωγή
και την εμπορία των βιολογικών προϊόντων.

3. Η Επιτροπή συνοδεύει, ενδεχομένως, την έκθεση με κατάλληλες
προτάσεις.

Άρθρο 42

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όταν δεν καθορίζονται λεπτομερείς κανόνες παραγωγής για
ορισμένα ζωικά είδη, για ορισμένα υδρόβια φυτά και ορισμένα
μικροφύκη, εφαρμόζονται οι κανόνες περί επισήμανσης του
άρθρου 23 και οι κανόνες περί ελέγχου του τίτλου V. Εν αναμονή
της προσθήκης λεπτομερών κανόνων παραγωγής, εφαρμόζονται οι
εθνικοί κανόνες ή, ελλείψει αυτών, αποδεκτά ή αναγνωρισμένα από
τα κράτη μέλη ιδιωτικά πρότυπα.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2009.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.

Λουξεμβούργο, 28 Ιουνίου 2007.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

S. GABRIEL
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΟΡΟΙ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 23 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

BG: биологичен,
ES: ecológico, biológico,
CS: ekologické, biologické,
DA: økologisk,
DE: ökologisch, biologisch,
ET: mahe, ökoloogiline,
EL: βιολογικό,
EN: organic,
FR: biologique,
GA: orgánach,
IT: biologico,
LV: bioloģisks, ekoloģisks,
LT: ekologiškas,
LU: biologesch,
HU: ökológiai,
MT: organiku,
NL: biologisch,
PL: ekologiczne,
PT: biológico,
RO: ecologic,
SK: ekologické, biologické,
SL: ekološki,
FI: luonnonmukainen,
SV: ekologisk.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 8ης Δεκεμβρίου 2008

για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του
Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου, της 28ης
Ιουνίου 2007, για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των
βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 2092/91 (1), και ιδίως το άρθρο 33 παράγραφος 2, το άρθρο
38 στοιχείο δ) και το άρθρο 40,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Τα άρθρα 32 και 33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007
περιέχουν γενικές διατάξεις για την εισαγωγή βιολογικών
προϊόντων. Για να διασφαλισθεί η ορθή και ομοιόμορφη
εφαρμογή αυτών των διατάξεων, είναι σκόπιμο να καθορι
στούν λεπτομερείς κανόνες και διαδικασίες εφαρμογής τους.

(2) Λαμβανομένης υπόψη της σημαντικής εμπειρίας που έχει
αποκτηθεί από το 1992 και μετά σε θέματα εισαγωγής
προϊόντων που παρέχουν ισοδύναμες εγγυήσεις, είναι σκό
πιμο να παραχωρηθεί στους φορείς και τις αρχές ελέγχου
ένα σχετικά σύντομο χρονικό περιθώριο για να ζητήσουν να
συμπεριληφθούν στον κατάλογο που καταρτίζεται για σκο
πούς αναγνώρισης ισοδυναμίας σύμφωνα με το άρθρο 33
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007. Αντίθετα, δεδομένου
ότι δεν υπάρχει καμία εμπειρία άμεσης εφαρμογής των κοι
νοτικών κανόνων για την παραγωγή και την επισήμανση
βιολογικών προϊόντων εκτός της επικράτειας της Κοινότητας,
θα πρέπει να παραχωρηθεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
στους φορείς και τις αρχές ελέγχου που επιθυμούν να ζητή
σουν την καταχώρισή τους στον κατάλογο που καταρτίζεται
για σκοπούς αναγνώρισης συμμόρφωσης σύμφωνα με το
άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007. Είναι επο
μένως σκόπιμο να προβλεφθεί μεγαλύτερο χρονικό περιθώ
ριο για την αποστολή και για την αξιολόγηση των αιτήσεων.

(3) Όσον αφορά τα προϊόντα που εισάγονται σύμφωνα με το
άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, οι ενδια
φερόμενοι επιχειρηματίες θα πρέπει να είναι σε θέση να
παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία. Είναι απαραίτητο να καταρ
τιστεί ένα υπόδειγμα των εν λόγω αποδεικτικών στοιχείων.
Τα προϊόντα που εισάγονται σύμφωνα με το άρθρο 33 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 θα πρέπει να καλύπτονται
από πιστοποιητικό ελέγχου. Είναι απαραίτητο να καθορι
στούν λεπτομερείς κανόνες για την έκδοση αυτού του πιστο
ποιητικού. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να καθοριστεί μια
διαδικασία με σκοπό το συντονισμό, σε κοινοτική κλίμακα,
ορισμένων ελέγχων σε προϊόντα που εισάγονται από τρίτες

χώρες προοριζόμενα να διατεθούν στην αγορά της Κοινότη
τας ως βιολογικά.

(4) Δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 345/2008 της Επιτρο
πής, της 17ης Απριλίου 2008, για τη θέσπιση λεπτομερών
κανόνων εφαρμογής του καθεστώτος εισαγωγής από τρίτες
χώρες που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
2092/91 του Συμβουλίου περί του βιολογικού τρόπου
παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων
στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής (2), η Αργε
ντινή, η Αυστραλία, η Κόστα Ρίκα, η Ινδία, το Ισραήλ, η Νέα
Ζηλανδία και η Ελβετία καταχωρίστηκαν στον κατάλογο των
τρίτων χωρών από τις οποίες μπορεί να εισαχθούν και να
διατεθούν στην Κοινότητα προϊόντα ως βιολογικά. Η Επι
τροπή επανεξέτασε την κατάσταση αυτών των χωρών βάσει
των κριτηρίων που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
834/2007, λαμβάνοντας υπόψη τους εφαρμοζόμενους
κανόνες παραγωγής και την εμπειρία που αποκτήθηκε από
τις εισαγωγές, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του Συμβουλίου, βιολο
γικών προϊόντων από αυτές τις τρίτες χώρες. Από την επα
νεξέταση αυτή διαπιστώθηκε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις
καταχώρισης της Αργεντινής, της Αυστραλίας, της Κόστα
Ρίκα, της Ινδίας, του Ισραήλ και της Νέας Ζηλανδίας στον
κατάλογο τρίτων χωρών που καταρτίζεται για σκοπούς ανα
γνώρισης ισοδυναμίας σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγρα
φος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007.

(5) Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η Ελβετική Συνομοσπονδία
συνήψαν συμφωνία σχετικά με το εμπόριο γεωργικών προϊό
ντων (3), η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση 2002/309/ΕΚ
του Συμβουλίου και της Επιτροπής (4). Το παράρτημα 9 της
συμφωνίας αυτής καλύπτει τα γεωργικά προϊόντα και τα
τρόφιμα που παράγονται με μεθόδους βιολογικής παραγω
γής και ορίζει ότι τα μέρη οφείλουν να λαμβάνουν τα ανα
γκαία μέτρα για την εισαγωγή και τη διάθεση στο εμπόριο
των βιολογικών προϊόντων που πληρούν τις νομοθετικές και
κανονιστικές διατάξεις του άλλου μέρους. Για λόγους σαφή
νειας, στον κατάλογο των τρίτων χωρών που καταρτίζεται
για σκοπούς αναγνώρισης ισοδυναμίας σύμφωνα με το
άρθρο 33 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
834/2007 θα πρέπει να συμπεριληφθεί και η Ελβετία.

(6) Οι αρχές των κρατών μελών έχουν αποκτήσει αξιόλογη
εμπειρία και τεχνογνωσία σε θέματα παραχώρησης πρόσβα
σης στην επικράτεια της Κοινότητας για τα εισαγόμενα βιο
λογικά προϊόντα. Για τους σκοπούς της κατάρτισης και της
ενημέρωσης των καταλόγων τρίτων χωρών και φορέων και
αρχών ελέγχου, είναι σκόπιμο να αξιοποιηθεί αυτή η εμπει
ρία και να είναι σε θέση η Επιτροπή να συνεκτιμήσει τις
εκθέσεις που υποβάλλουν τα κράτη μέλη και άλλοι εμπειρο
γνώμονες. Τα σχετικά καθήκοντα θα πρέπει να κατανέμονται
με δίκαιο και αναλογικό τρόπο.
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(7) Θα πρέπει επίσης να προβλεφθούν μεταβατικά μέτρα για τις
αιτήσεις τρίτων χωρών που θα παραλάβει η Επιτροπή πριν
από την 1η Ιανουαρίου 2009, ημερομηνία έναρξης εφαρμο
γής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007.

(8) Για να μη διαταραχθούν οι διεθνείς εμπορικές συναλλαγές
και για να διευκολυνθεί η μετάβαση από τους κανόνες που
καθορίζει ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 σε εκείνους
που καθορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007, είναι
απαραίτητο να παραταθεί η δυνατότητα των κρατών μελών
να παραχωρούν στους εισαγωγείς, κατά περίπτωση, άδειες
εμπορικής διάθεσης προϊόντων στην αγορά της Κοινότητας
έως ότου θεσπιστούν τα αναγκαία μέτρα για τη λειτουργία
των νέων κανόνων εισαγωγής, ιδίως όσον αφορά την ανα
γνώριση των φορέων και των αρχών ελέγχου που προβλέπε
ται στο άρθρο 33 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
834/2007. Η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να καταργηθεί
σταδιακά, παράλληλα με την κατάρτιση του καταλόγου
φορέων ελέγχου που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο.

(9) Για να βελτιωθεί η διαφάνεια και να κατοχυρωθεί η ορθή
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, είναι σκόπιμο να προ
βλεφθεί ένα ηλεκτρονικό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών
μεταξύ της Επιτροπής, των κρατών μελών, των τρίτων χωρών
και των φορέων και αρχών ελέγχου.

(10) Οι λεπτομερείς κανόνες που καθορίζονται με τον παρόντα
κανονισμό αντικαθιστούν εκείνους που έχουν καθοριστεί με
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 345/2008 της Επιτροπής και με
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 605/2008 της Επιτροπής, της
20ής Ιουνίου 2008, για τη θέσπιση των λεπτομερειών εφαρ
μογής των διατάξεων που αφορούν το πιστοποιητικό ελέγ
χου για εισαγωγές από τρίτες χώρες σύμφωνα με το άρθρο
11 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του Συμβουλίου
περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊό
ντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και
στα είδη διατροφής (1). Οι κανονισμοί αυτοί θα πρέπει επο
μένως να καταργηθούν και να αντικατασταθούν από νέο
κανονισμό.

(11) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της κανονιστικής επιτροπής βιολογι
κής παραγωγής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΤΙΤΛΟΣ Ι

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός καθορίζει λεπτομερείς κανόνες για τις εισα
γωγές συμμορφούμενων προϊόντων και για τις εισαγωγές προϊόντων

που παρέχουν ισοδύναμες εγγυήσεις, όπως προβλέπονται στα άρ-
θρα 32 και 33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού νοούνται ως:

1. «πιστοποιητικό ελέγχου» το πιστοποιητικό ελέγχου που αναφέ
ρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 834/2007 το οποίο καλύπτει μία αποστολή·

2. «αποδεικτικά στοιχεία» το έγγραφο που αναφέρεται στο άρθρο
68 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 της Επιτροπής (2) και
στο άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού, υπόδειγμα του οποίου
παρέχεται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού·

3. «αποστολή» η ποσότητα προϊόντων που αντιστοιχούν σε έναν ή
περισσότερους κωδικούς της συνδυασμένης ονοματολογίας, η
οποία καλύπτεται από ένα ενιαίο πιστοποιητικό ελέγχου, μετα
φέρεται με το ίδιο μεταφορικό μέσο και εισάγεται από την ίδια
τρίτη χώρα·

4. «πρώτος παραλήπτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ορίζε
ται στο άρθρο 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
889/2008·

5. «έλεγχος της αποστολής» νοείται ο έλεγχος που διενεργούν οι
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών στο πιστοποιητικό ελέγχου
ως προς την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 13 του παρό
ντος κανονισμού και, εφόσον οι εν λόγω αρχές το κρίνουν
σκόπιμο, στα προϊόντα, βάσει των απαιτήσεων του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 834/2007, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 και
του παρόντος κανονισμού·

6. «αρμόδιες αρχές των κρατών μελών» οι τελωνειακές ή άλλες
αρχές, που ορίζονται από τα κράτη μέλη·

7. «έκθεση αξιολόγησης» η έκθεση αξιολόγησης που προβλέπεται
στο άρθρο 32 παράγραφος 2 και στο άρθρο 33 παράγραφος 3
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, η οποία καταρτίζεται από
ανεξάρτητο τρίτο μέρος που πληροί τις απαιτήσεις του προτύ
που ISO 17011 ή από την εκάστοτε αρμόδια αρχή, περιλαμβά
νει πληροφορίες σχετικά με τους ελέγχους εγγράφων, συμπερι
λαμβανομένων των περιγραφών που προβλέπονται στο άρθρο 4
παράγραφος 3 στοιχείο β) και στο άρθρο 11 παράγραφος 3
στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού, τους ελέγχους που έχουν
διενεργηθεί επιτόπου στα γραφεία, συμπεριλαμβανομένων των
ελέγχων σε κρίσιμες τοποθεσίες, και τις άμεσες παρακολουθήσεις
των ελέγχων που έχουν διεξαχθεί βάσει ανάλυσης κινδύνων σε
αντιπροσωπευτικές τρίτες χώρες.
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ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Κατάλογος των αναγνωρισμένων φορέων και αρχών
ελέγχου, για τους σκοπούς της συμμόρφωσης

Άρθρο 3

Κατάρτιση και περιεχόμενο του καταλόγου των
αναγνωρισμένων φορέων και αρχών ελέγχου, για τους

σκοπούς της συμμόρφωσης

1. Η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο αναγνωρισμένων φορέων και
αρχών ελέγχου, για τους σκοπούς της συμμόρφωσης, σύμφωνα με
το άρθρο 32 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007.
Ο κατάλογος δημοσιεύεται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονι
σμού. Οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για την κατάρ
τιση και την τροποποίηση του καταλόγου καθορίζονται στα άρθρα
4, 16 και 17 του παρόντος κανονισμού. Ο κατάλογος δημοσιεύεται
στο Διαδίκτυο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παράγρα
φος 4 και του άρθρου 17 του παρόντος κανονισμού.

2. Ο κατάλογος περιέχει, για κάθε φορέα ελέγχου ή αρχή ελέγ
χου, όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την επαλήθευση
της υποβολής σε έλεγχο των προϊόντων που διατίθενται στην κοι
νοτική αγορά από φορείς ή αρχές ελέγχου, αναγνωρισμένους σύμ
φωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
834/2007, και ιδίως:

α) την ονομασία και τη διεύθυνση του φορέα ελέγχου ή της αρχής
ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων της αντίστοιχης διεύθυνσης ηλε
κτρονικού ταχυδρομείου, της διαδικτυακής ηλεκτρονικής διεύ
θυνσης και του κωδικού αριθμού·

β) τις ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες από τις οποίες προέρχονται τα
προϊόντα·

γ) τις υπόψη κατηγορίες προϊόντων για κάθε τρίτη χώρα·

δ) τη διάρκεια της καταχώρισης στον κατάλογο·

ε) τη διαδικτυακή ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία διατίθεται ο
κατάλογος των υποκείμενων στο σύστημα ελέγχου επιχειρημα
τιών, στην οποία συμπεριλαμβάνονται η κατάσταση πιστοποίη
σης των επιχειρηματιών και οι υπόψη κατηγορίες προϊόντων
καθώς και οι επιχειρηματίες και τα προϊόντα που τελούν υπό
αναστολή ή άρση της πιστοποίησης.

Άρθρο 4

Διαδικασία υποβολής αίτησης καταχώρισης στον κατάλογο
των αναγνωρισμένων φορέων και αρχών ελέγχου, για τους

σκοπούς της συμμόρφωσης

1. Οσάκις λαμβάνει αίτηση καταχώρισης στον κατάλογο που
προβλέπεται στο άρθρο 3 από τον αντιπρόσωπο του φορέα ή

αρχής ελέγχου, η Επιτροπή εξετάζει τη σκοπιμότητα αναγνώρισης
του φορέα ή της αρχής ελέγχου και καταχώρισής του στον εν λόγω
κατάλογο. Για την κατάρτιση του πρώτου καταλόγου λαμβάνονται
υπόψη μόνον οι πλήρεις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με
το υπόδειγμα αίτησης που έχει δημοσιοποιήσει η Επιτροπή σύμ
φωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2 και έχουν παραληφθεί έως τις
31 Οκτωβρίου 2011. Για τα επόμενα ημερολογιακά έτη λαμβάνο
νται υπόψη μόνον οι πλήρεις αιτήσεις που έχουν παραληφθεί πριν
από τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους.

2. Σχετική αίτηση μπορεί να υποβληθεί από αρχές και φορείς
ελέγχου εγκατεστημένους στην Κοινότητα ή σε τρίτη χώρα.

3. Η αίτηση συνίσταται σε έναν τεχνικό φάκελο, ο οποίος περιέ
χει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται η Επιτροπή για να δια
σφαλίσει ότι πληρούνται οι όροι του άρθρου 32 παράγραφοι 1 και
2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 για όλα τα βιολογικά
προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγή στην Κοινότητα και συγκε
κριμένα:

α) γενική παρουσίαση των δραστηριοτήτων του φορέα ή της
αρχής ελέγχου στην ή στις εκάστοτε τρίτες χώρες και περιλαμ
βάνει εκτίμηση του αριθμού των ενδιαφερόμενων επιχειρημα
τιών και ένδειξη της προβλεπόμενης φύσης και ποσότητας
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που προέρχονται από την
ή τις υπόψη τρίτες χώρες και προορίζονται για εξαγωγή στην
Κοινότητα στο πλαίσιο του καθεστώτος που προβλέπεται στο
άρθρο 32 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
834/2007·

β) λεπτομερή περιγραφή του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζονται
οι τίτλοι II, III και IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και
οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 στην υπόψη
τρίτη χώρα ή σε καθεμία από τις υπόψη τρίτες χώρες·

γ) αντίγραφο της έκθεσης αξιολόγησης που προβλέπεται στο
τέταρτο εδάφιο του άρθρου 32 παράγραφος 2 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 834/2007:

i) που να αποδεικνύει ότι έχει αξιολογηθεί δεόντως η ικανό
τητα του φορέα ή της αρχής ελέγχου να εκπληρώνει τους
όρους που εκτίθενται στο άρθρο 32 παράγραφοι 1 και 2
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007·

ii) που να παρέχει εγγυήσεις ως προς τα στοιχεία που προ
βλέπονται στο άρθρο 27 παράγραφοι 2, 3, 5, 6 και 12 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007·

iii) που να διασφαλίζει ότι ο φορέας ή η αρχή ελέγχου εφαρ
μόζει τα απαιτούμενα μέτρα ελέγχου και προφύλαξης που
καθορίζονται στον τίτλο IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
889/2008 και
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iv) που να βεβαιώνει ότι ασκεί τις δραστηριότητες ελέγχου
όντως σύμφωνα με αυτούς τους όρους και απαιτήσεις·

δ) απόδειξη ότι ο φορέας ή η αρχή ελέγχου έχει κοινοποιήσει στις
αρχές της ενδιαφερόμενης τρίτης χώρας τις δραστηριότητές
του/της καθώς και τη δέσμευσή του/της να τηρεί τις νομικές
απαιτήσεις που του/της επιβάλλονται από τις αρχές της ενδια
φερόμενης τρίτης χώρας·

ε) τη διαδικτυακή διεύθυνση στην οποία διατίθεται ο κατάλογος
των επιχειρηματιών που υπόκεινται στο σύστημα ελέγχου καθώς
και τα στοιχεία ενός σημείου επαφής από το οποίο είναι δυνατό
να ληφθούν εύκολα πληροφορίες σχετικά με το αντίστοιχο
καθεστώς πιστοποίησής τους, τις σχετικές κατηγορίες προϊόντων
καθώς και τους επιχειρηματίες και τα προϊόντα που τελούν υπό
αναστολή ή άρση της πιστοποίησης·

στ) δέσμευση συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 5 του
παρόντος κανονισμού·

ζ) κάθε άλλη πληροφορία την οποία θεωρεί χρήσιμη ο φορέας ή η
αρχή ελέγχου ή η Επιτροπή.

4. Όταν εξετάζει αίτηση καταχώρισης στον κατάλογο των
φορέων ή αρχών ελέγχου, αλλά και ανά πάσα στιγμή μετά την
καταχώριση, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε συμπλη
ρωματική πληροφορία, συμπεριλαμβανομένης της προσκόμισης μιας
η περισσότερων εκθέσεων επιτόπιου ελέγχου που έχουν καταρτίσει
ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες. Επιπλέον, η Επιτροπή μπορεί, βάσει
εκτίμησης κινδύνων ή στην περίπτωση εικαζόμενων παρατυπιών, να
οργανώσει τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου από εμπειρογνώμονες
που ορίζει η ίδια.

5. Η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον ο τεχνικός φάκελος που
προβλέπεται στην παράγραφο 3 και οι πληροφορίες που προβλέπο
νται στην παράγραφο 4 είναι ικανοποιητικές και μπορεί στη συνέ
χεια να αποφασίσει να αναγνωρίσει και να καταχωρίσει έναν φορέα
ή αρχή ελέγχου στον κατάλογο. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται
σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 37 παρά
γραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007.

Άρθρο 5

Διαχείριση και αναθεώρηση του καταλόγου των
αναγνωρισμένων φορέων και αρχών ελέγχου, για τους

σκοπούς της συμμόρφωσης

1. Ένας φορέας ή αρχή ελέγχου μπορεί να καταχωριστεί στον
κατάλογο που προβλέπεται στο άρθρο 3 μόνο εφόσον εκπληρώνει
τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

α) εάν, μετά την καταχώριση του φορέα ή της αρχής ελέγχου στον
κατάλογο, επέλθουν τροποποιήσεις στα μέτρα που εφαρμόζει ο
φορέας ή η αρχή ελέγχου, ο φορέας ή η αρχή ελέγχου ενημε
ρώσει σχετικά την Επιτροπή· οι αιτήσεις τροποποίησης των πλη
ροφοριών που αφορούν φορέα ελέγχου ή αρχή ελέγχου, οι

οποίες προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2, πρέπει επίσης
να γνωστοποιούνται στην Επιτροπή·

β) κάθε φορέας ή αρχή ελέγχου που έχει καταχωριστεί στον κατά
λογο διαθέτει και γνωστοποιεί, με την πρώτη φορά που θα
ζητηθεί, όλες τις πληροφορίες που αφορούν τις οικείες δραστη
ριότητες ελέγχου στην τρίτη χώρα· παρέχει στους εμπειρογνώ
μονες που ορίζει η Επιτροπή πρόσβαση στα γραφεία και τις
εγκαταστάσεις του·

γ) έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, ο φορέας ή η αρχή ελέγχου
διαβιβάζει στην Επιτροπή συνοπτική ετήσια έκθεση· η ετήσια
έκθεση ενημερώνει τις πληροφορίες του τεχνικού φακέλου που
προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3· περιγράφει ιδίως τις
δραστηριότητες ελέγχου που άσκησε ο φορέας ή η αρχή ελέγ
χου στις τρίτες χώρες κατά τη διάρκεια του παρελθόντος έτους,
τα σχετικά αποτελέσματα, τις παρατυπίες και παραβάσεις που
διαπιστώθηκαν και τα διορθωτικά μέτρα που ελήφθησαν· περιέχει
επίσης την πιο πρόσφατη έκθεση αξιολόγησης ή ενημέρωση
αυτής της έκθεσης, στην οποία παρατίθενται τα αποτελέσματα
της τακτικής επιτόπιας αξιολόγησης, εποπτείας και πολυετούς
επανεκτίμησης όπως προβλέπεται στο άρθρο 32 παράγραφος
2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007· η Επιτροπή μπορεί
να ζητήσει κάθε συμπληρωματική πληροφορία που θεωρεί ανα
γκαία·

δ) με βάση τις πληροφορίες που έχει λάβει, η Επιτροπή μπορεί ανά
πάσα στιγμή να τροποποιήσει τη συγγραφή υποχρεώσεων που
αφορά το φορέα ή την αρχή ελέγχου και να αναστείλει την
καταχώριση αυτού του φορέα ή αρχής ελέγχου στον κατάλογο
που προβλέπεται στο άρθρο 3· μπορεί επίσης να λάβει ανάλογη
απόφαση σε περίπτωση που ο φορέας ή η αρχή ελέγχου δεν έχει
υποβάλει τις απαιτούμενες πληροφορίες ή έχει αρνηθεί να υπο
βληθεί σε επιτόπιο έλεγχο·

ε) ο φορέας ή η αρχή ελέγχου θέτει στη διάθεση των ενδιαφερό
μενων μερών, σε ιστότοπο στο Διαδίκτυο, συνεχώς ενημερωμένο
κατάλογο των επιχειρηματιών και των προϊόντων που έχουν
λάβει πιστοποίηση βιολογικής παραγωγής.

2. Σε περίπτωση που ένας φορέας ή αρχή ελέγχου δεν διαβιβά
σει την ετήσια έκθεση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο
γ), δεν διαθέτει ή δεν κοινοποιεί όλες τις πληροφορίες που αφορούν
τον οικείο τεχνικό φάκελο, σύστημα ελέγχου ή ενημερωμένο κατά
λογο επιχειρηματιών και προϊόντων που έχουν πιστοποιηθεί ως
βιολογικά, ή αρνηθεί να υποβληθεί σε επιτόπιο έλεγχο, κατόπιν
σχετικού αιτήματος της Επιτροπής εντός χρονικού διαστήματος,
το οποίο καθορίζει η Επιτροπή ανάλογα με τη σοβαρότητα του
προβλήματος και το οποίο κατά κανόνα δεν μπορεί να είναι μικρό
τερο των 30 ημερών, ο συγκεκριμένος φορέας ή αρχή ελέγχου
μπορεί να αποσυρθεί από τον κατάλογο φορέων και αρχών ελέγχου,
σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 37 παρά
γραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007.

Εάν ο φορέας ή η αρχή ελέγχου δεν λάβει εγκαίρως τα κατάλληλα
διορθωτικά μέτρα, η Επιτροπή τον/την αποσύρει αμελλητί από τον
κατάλογο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται για την εισαγωγή
συμμορφούμενων προϊόντων

Άρθρο 6

Αποδεικτικά στοιχεία

1. Τα αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται για την εισαγωγή
συμμορφούμενων προϊόντων που προβλέπεται στο άρθρο 32 παρά
γραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, συ
ντάσσονται, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2 του παρόντος
κανονισμού, βάσει του υποδείγματος που παρατίθεται στο παράρ
τημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού και περιέχουν τουλάχιστον όλα
τα στοιχεία που περιλαμβάνει αυτό το υπόδειγμα.

2. Τα πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία εκδίδονται από αρχή ή
φορέα ελέγχου που έχει αναγνωριστεί για το σκοπό αυτό με από
φαση προβλεπόμενη στο άρθρο 4.

3. Η αρχή ή ο φορέας που εκδίδει τα αποδεικτικά στοιχεία
ακολουθεί τους κανόνες που έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με το
άρθρο 17 παράγραφος 2 και σύμφωνα με το υπόδειγμα, τις επε
ξηγηματικές σημειώσεις και τις κατευθυντήριες γραμμές που έχει
εκδώσει η Επιτροπή μέσω του πληροφορικού συστήματος που καθι
στά δυνατή την ηλεκτρονική ανταλλαγή εγγράφων και προβλέπεται
στο άρθρο 17 παράγραφος 1.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Κατάλογος αναγνωρισμένων τρίτων χωρών

Άρθρο 7

Κατάρτιση και περιεχόμενο του καταλόγου τρίτων χωρών

1. Η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο αναγνωρισμένων τρίτων
χωρών σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 834/2007. Ο κατάλογος των αναγνωρισμένων τρίτων
χωρών παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού.
Η διαδικασία κατάρτισης και τροποποίησης του καταλόγου ορίζεται
στα άρθρα 8 και 16 του παρόντος κανονισμού. Οι τροποποιήσεις
του καταλόγου κοινολογούνται μέσω του Διαδικτύου σύμφωνα με
το άρθρο 16 παράγραφος 4 και το άρθρο 17 του παρόντος κανο
νισμού.

2. Ο κατάλογος περιέχει, για κάθε τρίτη χώρα, κάθε πληροφορία
αναγκαία για την επαλήθευση κατά πόσο τα προϊόντα που διατίθε
νται στην κοινοτική αγορά έχουν υπαχθεί στο καθεστώς ελέγχου της
τρίτης χώρας η οποία έχει αναγνωρισθεί σύμφωνα με το άρθρο 33
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, και ιδίως:

α) τις εκάστοτε κατηγορίες προϊόντων·

β) την προέλευση των προϊόντων·

γ) αναφορά στα πρότυπα παραγωγής που εφαρμόζονται στην
τρίτη χώρα·

δ) την ονομασία και τη διεύθυνση, συμπεριλαμβανομένων της
διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της διαδικτυακής
διεύθυνσης, της αρχής της αρμόδιας για το σύστημα ελέγχου
της τρίτης χώρας·

ε) την ονομασία και τη διεύθυνση, συμπεριλαμβανομένων κατά
περίπτωση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και
της διαδικτυακής διεύθυνσης, της ή των αρχών ή/και φορέων
ελέγχου που έχει αναγνωρίσει η προαναφερόμενη αρμόδια αρχή
για τους σκοπούς της διενέργειας των ελέγχων·

στ) την ονομασία, τη διεύθυνση, συμπεριλαμβανομένων κατά περί
πτωση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της δια
δικτυακής διεύθυνσης, και του κωδικού αριθμού της ή των
αρχών ή φορέων ελέγχου που είναι αρμόδιοι στην τρίτη χώρα
για την έκδοση των απαιτούμενων για εισαγωγή προϊόντων στην
Κοινότητα πιστοποιητικών·

ζ) τη διάρκεια της καταχώρισης στον κατάλογο.

Άρθρο 8

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων καταχώρισης στον κατάλογο
τρίτων χωρών

1. Η Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο καταχώρισης μιας τρίτης
χώρας στον κατάλογο που προβλέπεται στο άρθρο 7 αμέσως μετά
την παραλαβή σχετικής αίτησης, την οποία υποβάλλει η αντιπρο
σωπεία της ενδιαφερόμενης τρίτης χώρας.

2. Η Επιτροπή οφείλει να λάβει υπόψη της μόνο τις αιτήσεις
καταχώρισης που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Η αίτηση καταχώρισης συνοδεύεται από τεχνικό φάκελο ο οποίος
περιέχει όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες ώστε η Επιτροπή
να είναι σε θέση να διασφαλίσει ότι πληρούνται οι όροι του άρθρου
33 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 για τα
προϊόντα που προορίζονται για εξαγωγή στην Κοινότητα, και ιδίως:

α) γενικές πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη της βιολογικής
παραγωγής στην τρίτη χώρα, τα παραγόμενα προϊόντα, τις
καλλιεργούμενες εκτάσεις, τις περιφέρειες παραγωγής, τον
αριθμό παραγωγών και τις διεργασίες μεταποίησης τροφίμων·

β) αναφορά των προβλεπόμενων τύπων και ποσοτήτων βιολογικών
γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που προορίζονται για εξα
γωγή στην Κοινότητα·

γ) τα πρότυπα παραγωγής που εφαρμόζονται στην τρίτη χώρα,
καθώς και εκτίμηση της ισοδυναμίας τους με τα πρότυπα
που εφαρμόζονται στην Κοινότητα·

δ) το σύστημα ελέγχου που εφαρμόζεται στην τρίτη χώρα, που
συμπεριλαμβάνει τις δραστηριότητες παρακολούθησης και επο
πτείας που διεξάγουν οι αρμόδιες αρχές στην τρίτη χώρα,
καθώς και αξιολόγηση της ισοδύναμης αποτελεσματικότητάς
του σε σύγκριση με το σύστημα ελέγχου που εφαρμόζεται
στην Κοινότητα·
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ε) τη διαδικτυακή ή άλλη διεύθυνση στην οποία διατίθεται ο
κατάλογος των επιχειρηματιών που υπόκεινται στο σύστημα
ελέγχου, καθώς και ένα σημείο επαφής από το οποίο είναι
δυνατό να ληφθούν εύκολα πληροφορίες σχετικά με το καθε
στώς πιστοποίησης των επιχειρηματιών αυτών και τις σχετικές
κατηγορίες προϊόντων·

στ) τις πληροφορίες τις οποίες η τρίτη χώρα προτείνει να συμπε
ριληφθούν στον κατάλογο που προβλέπεται στο άρθρο 7·

ζ) δέσμευση συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 9·

η) κάθε άλλη πληροφορία την οποία κρίνει αναγκαία η τρίτη χώρα
ή η Επιτροπή.

3. Κατά την εξέταση αίτησης καταχώρισης στον κατάλογο ανα
γνωρισμένων τρίτων χωρών, καθώς και ανά πάσα στιγμή μετά την
καταχώριση τρίτης χώρας στον κατάλογο αυτό, η Επιτροπή μπορεί
να ζητήσει την υποβολή οποιασδήποτε συμπληρωματικής πληροφο
ρίας, και ιδίως μιας ή περισσότερων εκθέσεων επιτόπιου ελέγχου
που έχουν καταρτίσει ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες. Επιπλέον, η
Επιτροπή μπορεί, βάσει εκτίμησης κινδύνων και στην περίπτωση
εικαζόμενων παρατυπιών, να οργανώσει τη διενέργεια επιτόπιου
ελέγχου από εμπειρογνώμονες που ορίζει η ίδια.

4. Η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον ο τεχνικός φάκελος που
προβλέπεται στην παράγραφο 2 και οι πληροφορίες που προβλέπο
νται στην παράγραφο 3 είναι ικανοποιητικές και μπορεί στη συνέ
χεια να αποφασίσει να αναγνωρίσει και να καταχωρίσει την τρίτη
χώρα στον κατάλογο. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται σύμφωνα με
τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 37 παράγραφος 2 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007.

Άρθρο 9

Διαχείριση και αναθεώρηση του καταλόγου τρίτων χωρών

1. Η Επιτροπή υποχρεούται να λάβει υπόψη της αίτηση κατα
χώρισης μόνο εφόσον η ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα δεσμεύεται να
αποδεχθεί τους ακόλουθους όρους:

α) η τρίτη χώρα ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με κάθε τροπο
ποίηση που επέρχεται, μετά την καταχώρισή της στον κατάλογο,
στα μέτρα που ισχύουν στην τρίτη χώρα ή στην εφαρμογή τους,
και ιδίως στο εφαρμοζόμενο σύστημα ελέγχου. Στην Επιτροπή
κοινοποιούνται επίσης οι αιτήσεις τροποποίησης των πληροφο
ριών που αφορούν τρίτη χώρα και προβλέπονται στο άρθρο 7
παράγραφος 2·

β) η ετήσια έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 επικαιροποιεί τις πληρο
φορίες του τεχνικού φακέλου που προβλέπεται στο άρθρο 8
παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού· περιγράφει ιδίως τις
δραστηριότητες παρακολούθησης και εποπτείας που έχει ανα
πτύξει η αρμόδια αρχή στην τρίτη χώρα, τα σχετικά αποτελέ
σματα και τα ληφθέντα διορθωτικά μέτρα·

γ) με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνει, η Επιτροπή μπορεί ανά
πάσα στιγμή να τροποποιήσει τη συγγραφή υποχρεώσεων που
αφορά την τρίτη χώρα και να αποφασίσει να αναστείλει την
καταχώριση της χώρας αυτής στον κατάλογο που προβλέπεται
στο άρθρο 7· ανάλογη απόφαση μπορεί επίσης να ληφθεί σε
περίπτωση που τρίτη χώρα δεν έχει κοινοποιήσει τις πληροφο
ρίες τις οποίες όφειλε να υποβάλει ή έχει αρνηθεί να υποβληθεί
σε επιτόπιο έλεγχο.

2. Εάν μια τρίτη χώρα δεν διαβιβάσει την ετήσια έκθεση που
προβλέπεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 834/2007, δεν διαθέτει ή δεν κοινοποιήσει όλες τις πληρο
φορίες που αφορούν τον τεχνικό της φάκελο ή το σύστημα ελέγχου
της, ή εάν αρνηθεί να υποβληθεί σε επιτόπιο έλεγχο, κατόπιν σχε
τικού αιτήματος της Επιτροπής εντός χρονικού διαστήματος, το
οποίο καθορίζει η Επιτροπή ανάλογα με τη σοβαρότητα του προ
βλήματος και το οποίο κατά κανόνα δεν μπορεί να είναι μικρότερο
των 30 ημερών, η συγκεκριμένη τρίτη χώρα μπορεί να αποσυρθεί
από τον κατάλογο, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 37 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Κατάλογος των αναγνωρισμένων φορέων και αρχών
ελέγχου, για τους σκοπούς της ισοδυναμίας

Άρθρο 10

Κατάρτιση και περιεχόμενο του καταλόγου αναγνωρισμένων
φορέων και αρχών ελέγχου, για τους σκοπούς της

ισοδυναμίας

1. Η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο αναγνωρισμένων φορέων και
αρχών ελέγχου, για τους σκοπούς της ισοδυναμίας, σύμφωνα με το
άρθρο 33 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007. Ο
κατάλογος παρατίθεται στο παράρτημα IV του παρόντος κανονι
σμού. Οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για την κατάρ
τιση και την τροποποίηση του καταλόγου καθορίζονται στα άρθρα
11, 16 και 17 του παρόντος κανονισμού. Ο κατάλογος δημοσιεύε
ται στο Διαδίκτυο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρά
γραφος 4 και του άρθρου 17 του παρόντος κανονισμού.

2. Ο κατάλογος περιέχει, για κάθε φορέα ή αρχή ελέγχου, όλες
τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την επαλήθευση της υπο
βολής σε έλεγχο των προϊόντων που διατίθενται στην κοινοτική
αγορά από φορείς ή αρχές ελέγχου, αναγνωρισμένους σύμφωνα
με το άρθρο 33 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
834/2007, και ιδίως:

α) την ονομασία, τον κωδικό αριθμό και τη διεύθυνση, συμπερι
λαμβανομένων κατά περίπτωση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και της διαδικτυακής ηλεκτρονικής διεύθυνσης,
του φορέα ή της αρχής ελέγχου·

β) τις μη καταχωρισμένες στον κατάλογο του άρθρου 7 τρίτες
χώρες από τις οποίες προέρχονται τα προϊόντα·

γ) τις υπόψη κατηγορίες προϊόντων για κάθε τρίτη χώρα·

δ) τη διάρκεια της καταχώρισης στον κατάλογο· και
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ε) τη διαδικτυακή ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία διατίθεται ο
κατάλογος των υποκείμενων στο σύστημα ελέγχου επιχειρημα
τιών, καθώς και τα στοιχεία ενός σημείου επαφής από το οποίο
είναι δυνατό να ληφθούν εύκολα πληροφορίες σχετικά με το
αντίστοιχο καθεστώς πιστοποίησης, τις σχετικές κατηγορίες
προϊόντων καθώς και τους επιχειρηματίες και τα προϊόντα που
τελούν υπό αναστολή ή άρση της πιστοποίησης.

3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 στοιχείο β), τα
προϊόντα που προέρχονται από τρίτες χώρες καταχωρισμένες στον
κατάλογο των αναγνωρισμένων τρίτων χωρών που προβλέπεται στο
άρθρο 7, και τα οποία υπάγονται σε κατηγορία μη προβλεπόμενη
στον εν λόγω κατάλογο, μπορούν να καταχωρίζονται στον κατά
λογο που προβλέπεται στο παρόν άρθρο.

Άρθρο 11

Διαδικασία υποβολής αίτησης καταχώρισης στον κατάλογο
των αναγνωρισμένων φορέων και αρχών ελέγχου, για τους

σκοπούς της ισοδυναμίας

1. Οσάκις λαμβάνει από αντιπρόσωπο φορέα ή αρχής ελέγχου
αίτηση καταχώρισης στον κατάλογο που προβλέπεται στο άρθρο 10
η οποία έχει υποβληθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα που έχει δημο
σιοποιήσει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2, η
Επιτροπή εξετάζει τη σκοπιμότητα καταχώρισης του φορέα ή της
αρχής ελέγχου στον εν λόγω κατάλογο. Για την κατάρτιση του
πρώτου καταλόγου λαμβάνονται υπόψη μόνον οι πλήρεις αιτήσεις
που έχουν παραληφθεί έως τις 31 Οκτωβρίου 2009. Για τα επό
μενα ημερολογιακά έτη, η Επιτροπή προβαίνει σε τακτική ενημέ
ρωση του καταλόγου με βάση τις πλήρεις αιτήσεις που έχει παρα
λάβει έως τις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους.

2. Σχετική αίτηση μπορεί να υποβληθεί από αρχές και φορείς
ελέγχου εγκατεστημένους στην Κοινότητα ή σε τρίτη χώρα.

3. Η αίτηση καταχώρισης συνίσταται σε έναν τεχνικό φάκελο, ο
οποίος περιέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται η Επιτροπή για
να διασφαλίσει ότι πληρούνται οι όροι του άρθρου 33 παράγραφος
3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 για τα προϊόντα που
προορίζονται για εξαγωγή στην Κοινότητα, και συγκεκριμένα:

α) γενική παρουσίαση των δραστηριοτήτων του φορέα ή της
αρχής ελέγχου στην ή στις εκάστοτε τρίτες χώρες, και ιδίως
εκτίμηση του αριθμού των ενδιαφερόμενων επιχειρηματιών και
της προβλεπόμενης φύσης και ποσότητας γεωργικών προϊόντων
και τροφίμων που προορίζονται για εξαγωγή στην Κοινότητα
στο πλαίσιο του καθεστώτος που προβλέπεται στο άρθρο 33
παράγραφοι 1 και 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007·

β) περιγραφή των προτύπων παραγωγής και των μέτρων ελέγχου
που εφαρμόζονται στις τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένης
εκτίμησης της ισοδυναμίας αυτών των προτύπων και μέτρων
με τις διατάξεις των τίτλων III, IV και V του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 834/2007 και με τους αντίστοιχους κανόνες εφαρ
μογής που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
889/2008·

γ) αντίγραφο της έκθεσης αξιολόγησης που προβλέπεται στο
τέταρτο εδάφιο του άρθρου 33 παράγραφος 3 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 834/2007:

i) που να αποδεικνύει ότι έχει αξιολογηθεί δεόντως η ικανό
τητα του φορέα ή της αρχής ελέγχου να εκπληρώνει τους
όρους που εκτίθενται στο άρθρο 33 παράγραφοι 1 και 2
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007·

ii) που να βεβαιώνει ότι ασκεί τις δραστηριότητές του/της
όντως σύμφωνα με αυτούς τους όρους· και

iii) που να αποδεικνύει και να επιβεβαιώνει την ισοδυναμία των
προτύπων παραγωγής και των μέτρων ελέγχου που προβλέ
πονται στο στοιχείο β) της παρούσας παραγράφου·

δ) απόδειξη ότι ο φορέας ή η αρχή ελέγχου έχει κοινοποιήσει στις
αρχές καθεμίας από τις ενδιαφερόμενες τρίτες χώρες τις δρα
στηριότητές του/της καθώς και τη δέσμευσή του/της να τηρεί
τις νομικές απαιτήσεις που του/της επιβάλλονται από τις αρχές
αυτές·

ε) τη διαδικτυακή διεύθυνση στην οποία διατίθεται ο κατάλογος
των επιχειρηματιών που υπόκεινται στο σύστημα ελέγχου,
καθώς και τα στοιχεία ενός σημείου επαφής από το οποίο
είναι δυνατό να ληφθούν εύκολα πληροφορίες σχετικά με το
αντίστοιχο καθεστώς πιστοποίησης, τις σχετικές κατηγορίες
προϊόντων, καθώς και τους επιχειρηματίες και τα προιόντα
που τελούν υπό αναστολή ή άρση της πιστοποίησης·

στ) δέσμευση συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 12·

ζ) κάθε άλλη πληροφορία την οποία θεωρεί χρήσιμη ο φορέας ή η
αρχή ελέγχου ή η Επιτροπή.

4. Όταν εξετάζει αίτηση καταχώρισης στον κατάλογο των
φορέων ή αρχών ελέγχου, αλλά και ανά πάσα στιγμή μετά την
καταχώριση, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε συμπλη
ρωματική πληροφορία, συμπεριλαμβανομένης της προσκόμισης μιας
ή περισσότερων εκθέσεων επιτόπιου ελέγχου που έχουν καταρτίσει
ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες. Επιπλέον, η Επιτροπή μπορεί, βάσει
εκτίμησης κινδύνων και στην περίπτωση εικαζόμενων παρατυπιών,
να οργανώσει τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου από εμπειρογνώμονες
που ορίζει η ίδια.

5. Η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον ο τεχνικός φάκελος που
προβλέπεται στην παράγραφο 2 και οι πληροφορίες που προβλέπο
νται στην παράγραφο 3 είναι ικανοποιητικές και μπορεί στη συνέ
χεια να αποφασίσει να αναγνωρίσει και να καταχωρίσει έναν φορέα
ή αρχή ελέγχου στον κατάλογο. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται
σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 37 παρά
γραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007.
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Άρθρο 12

Διαχείριση και αναθεώρηση του καταλόγου των
αναγνωρισμένων φορέων και αρχών ελέγχου, για τους

σκοπούς της ισοδυναμίας

1. Ένας φορέας ή αρχή ελέγχου μπορεί να καταχωριστεί στον
κατάλογο που προβλέπεται στο άρθρο 10 μόνο εφόσον εκπληρώνει
τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

α) εάν, μετά την καταχώριση του φορέα ή της αρχής ελέγχου στον
κατάλογο, επέλθουν τροποποιήσεις στα μέτρα που εφαρμόζει ο
φορέας ή η αρχή ελέγχου, ο φορέας ή η αρχή ελέγχου ενημε
ρώσει σχετικά την Επιτροπή· οι αιτήσεις τροποποίησης των πλη
ροφοριών που αφορούν φορέα ή αρχή ελέγχου, οι οποίες προ
βλέπονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2, πρέπει επίσης να γνω
στοποιούνται στην Επιτροπή·

β) έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, ο φορέας ή η αρχή ελέγχου
διαβιβάζει στην Επιτροπή συνοπτική ετήσια έκθεση. Η ετήσια
έκθεση ενημερώνει τις πληροφορίες του τεχνικού φακέλου που
προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 3· περιγράφει ιδίως τις
δραστηριότητες ελέγχου που άσκησε ο φορέας ή η αρχή ελέγ
χου στις τρίτες χώρες κατά τη διάρκεια του παρελθόντος έτους,
τα σχετικά αποτελέσματα, τις παρατυπίες και παραβάσεις που
διαπιστώθηκαν και τα διορθωτικά μέτρα που ελήφθησαν· περιέχει
επίσης την πιο πρόσφατη έκθεση αξιολόγησης ή ενημέρωση
αυτής της έκθεσης, στην οποία παρατίθενται τα αποτελέσματα
της τακτικής επιτόπιας αξιολόγησης, εποπτείας και πολυετούς
επανεκτίμησης όπως προβλέπεται στο άρθρο 33 παράγραφος
3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007· η Επιτροπή μπορεί
να ζητήσει κάθε συμπληρωματική πληροφορία που θεωρεί ανα
γκαία·

γ) με βάση τις πληροφορίες που έχει λάβει η Επιτροπή μπορεί ανά
πάσα στιγμή να τροποποιήσει τη συγγραφή υποχρεώσεων που
αφορά το φορέα ή την αρχή ελέγχου και να αναστείλει την
καταχώριση αυτού του φορέα ή αρχής ελέγχου στον κατάλογο
που προβλέπεται στο άρθρο 10· μπορεί επίσης να λάβει ανά
λογη απόφαση σε περίπτωση που ο φορέας ή η αρχή ελέγχου
δεν έχει υποβάλει τις απαιτούμενες πληροφορίες ή έχει αρνηθεί
να υποβληθεί σε επιτόπιο έλεγχο·

δ) ο φορέας ή η αρχή ελέγχου θέτει στη διάθεση των ενδιαφερό
μενων μερών, με ηλεκτρονικά μέσα, συνεχώς ενημερούμενο
κατάλογο των επιχειρηματιών και των προϊόντων που έχουν
λάβει πιστοποίηση βιολογικής παραγωγής.

2. Σε περίπτωση που ένας φορέας ή αρχή ελέγχου δεν διαβιβά
σει την ετήσια έκθεση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο
β), δεν διαθέτει ή δεν κοινοποιεί τις πληροφορίες που αφορούν τον
οικείο τεχνικό φάκελο, σύστημα ελέγχου ή ενημερωμένο κατάλογο
επιχειρηματιών και προϊόντων που έχουν πιστοποιηθεί ως βιολογικά,
ή αρνηθεί να υποβληθεί σε επιτόπιο έλεγχο, κατόπιν σχετικού αιτή
ματος της Επιτροπής εντός χρονικού διαστήματος, το οποίο καθο
ρίζει η Επιτροπή ανάλογα με τη σοβαρότητα του προβλήματος και
το οποίο κατά κανόνα δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 30
ημερών, ο συγκεκριμένος φορέας ή αρχή ελέγχου μπορεί να απο
συρθεί από τον κατάλογο φορέων και αρχών ελέγχου, σύμφωνα με

τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 37 παράγραφος 2 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007.

Εάν ο φορέας ή η αρχή ελέγχου δεν λάβει εγκαίρως τα κατάλληλα
διορθωτικά μέτρα, η Επιτροπή τον/την αποσύρει αμελλητί από τον
κατάλογο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων που έχουν
εισαχθεί σύμφωνα με το άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΚ)

αριθ. 834/2007

Άρθρο 13

Πιστοποιητικό ελέγχου

1. Η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα μιας απο
στολής προϊόντων που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και έχουν εισαχθεί σύμφωνα
με το άρθρο 33 του ίδιου κανονισμού, προϋποθέτει:

α) την υποβολή πρωτότυπου πιστοποιητικού ελέγχου στην αρμόδια
αρχή του κράτους μέλους και

β) τον έλεγχο της αποστολής από την αρμόδια αρχή του κράτους
μέλους και τη θεώρηση του πιστοποιητικού ελέγχου σύμφωνα με
την παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου.

2. Το πρωτότυπο του πιστοποιητικού ελέγχου καταρτίζεται σύμ
φωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 17 και τις παραγράφους 3
έως 7 του παρόντος άρθρου, βάσει του υποδείγματος και των
επεξηγηματικών σημειώσεων που παρατίθενται στο παράρτημα V.
Οι επεξηγηματικές σημειώσεις του υποδείγματος και οι κατευθυντή
ριες γραμμές που προβλέπονται στο άρθρο 17 παράγραφος 2
τίθενται στη διάθεση των ενδιαφερομένων από την Επιτροπή μέσω
του πληροφορικού συστήματος που επιτρέπει την ηλεκτρονική
ανταλλαγή εγγράφων που προβλέπεται στο άρθρο 17.

3. Για να γίνει δεκτό, το πιστοποιητικό ελέγχου πρέπει να έχει
εκδοθεί από:

α) την αρχή ή το φορέα ελέγχου που προβλέπεται στο άρθρο 7
παράγραφος 2 και έχει εγκριθεί ως αρμόδια/ος για την έκδοση
πιστοποιητικών ελέγχου από τρίτη χώρα αναγνωρισμένη δυνάμει
του άρθρου 8 παράγραφος 4, ή

β) την αρχή ή το φορέα ελέγχου της τρίτης χώρας που παρατίθεται
στον κατάλογο για την τρίτη αυτή χώρα και έχει αναγνωρισθεί
δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 5.

4. Η αρχή ή ο φορέας που εκδίδει πιστοποιητικά ελέγχου εκδίδει
πιστοποιητικό ελέγχου και θεωρεί τη δήλωση στο τετραγωνίδιο 15
του πιστοποιητικού, μόνον
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α) αφού διενεργήσει έλεγχο των εγγράφων με βάση όλα τα σχετικά
έγγραφα ελέγχου, που συμπεριλαμβάνουν ιδίως το πρόγραμμα
παραγωγής των συγκεκριμένων προϊόντων, τα έγγραφα μεταφο
ράς και τα εμπορικά έγγραφα και

β) αφού διενεργήσει φυσικό έλεγχο στη σχετική αποστολή ή λάβει
ρητή δήλωση του εξαγωγέα που δηλώνει ότι η συγκεκριμένη
αποστολή έχει παραχθεί ή/και προπαρασκευασθεί σύμφωνα με
το άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007· επαληθεύει
την αξιοπιστία αυτής της δήλωσης βάσει εκτίμησης κινδύνων.

Επιπλέον, η εν λόγω αρχή ή φορέας ελέγχου δίδει αύξοντα αριθμό
σε κάθε εκδιδόμενο πιστοποιητικό και τηρεί χρονολογικό αρχείο
των πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί.

5. Το πιστοποιητικό ελέγχου συντάσσεται σε μία από τις επίση
μες γλώσσες της Κοινότητας και συμπληρώνεται, εκτός από τη
σφραγίδα και τις υπογραφές, είτε εξολοκλήρου με κεφαλαίους
είτε εξολοκλήρου με τυπογραφικούς χαρακτήρες.

Το πιστοποιητικό ελέγχου συντάσσεται σε μία από τις επίσημες
γλώσσες του κράτους μέλους προορισμού. Εφόσον απαιτείται, οι
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών δύνανται να ζητήσουν μετά
φραση του πιστοποιητικού ελέγχου σε μία από τις επίσημες γλώσ
σες των εν λόγω κρατών μελών.

Μη επικυρωμένες διορθώσεις ή αλλοιώσεις καθιστούν άκυρο το
πιστοποιητικό.

6. Το πιστοποιητικό ελέγχου συντάσσεται σε ένα μόνο πρωτό
τυπο.

Ο πρώτος παραλήπτης ή, ενδεχομένως, ο εισαγωγέας μπορεί να
κάνει αντίγραφο με σκοπό την ενημέρωση των αρχών ή φορέων
ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 83 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
889/2008. Κάθε τέτοιο αντίγραφο πρέπει να φέρει, τυπωμένη ή
με σφραγίδα, την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ».

7. Για τα προϊόντα που εισάγονται βάσει των μεταβατικών κανό
νων που προβλέπονται στο άρθρο 19 του παρόντος κανονισμού
ισχύουν τα ακόλουθα:

α) το πιστοποιητικό ελέγχου το οποίο προβλέπεται στην παρά
γραφο 3 στοιχείο β), τη στιγμή που υποβάλλεται σύμφωνα με
την παράγραφο 1, περιλαμβάνει, στο τετραγωνίδιο 16, τη
δήλωση της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους που έχει
χορηγήσει την άδεια σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται
στο άρθρο 19·

β) η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους που έχει χορηγήσει την
άδεια μπορεί να αναθέσει την αρμοδιότητα για τη δήλωση του

τετραγωνιδίου 16 στην αρχή ή το φορέα ελέγχου που ελέγχει
τον εισαγωγέα σύμφωνα με τα μέτρα ελέγχου που καθορίζονται
στον τίτλο V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 ή στις αρχές
που έχουν οριστεί ως αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους·

γ) η δήλωση στο τετραγωνίδιο 16 δεν απαιτείται:

i) εφόσον ο εισαγωγέας προσκομίσει πρωτότυπο έγγραφο, το
οποίο έχει εκδοθεί από την αρμόδια αρχή του κράτους
μέλους, η οποία χορήγησε την άδεια σύμφωνα με το
άρθρο 19 του παρόντος κανονισμού, και με το οποίο απο
δεικνύεται ότι η αποστολή καλύπτεται από την εν λόγω
άδεια, ή

ii) εφόσον η αρχή του κράτους μέλους, η οποία χορήγησε την
άδεια που αναφέρεται στο άρθρο 19, παράσχει άμεσα στην
αρχή που είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο της αποστολής,
ικανοποιητικές αποδείξεις ότι η αποστολή καλύπτεται από
την εν λόγω άδεια. Η διαδικασία αυτή της άμεσης ενημέρω
σης είναι προαιρετική για το κράτος μέλος το οποίο χορή
γησε την άδεια·

δ) το έγγραφο με το οποίο παρέχονται οι αποδείξεις που απαιτού
νται στο στοιχείο γ) σημεία i) και ii), πρέπει να περιλαμβάνει:

i) τον αριθμό αναφοράς και την ημερομηνία λήξης της άδειας
εισαγωγής·

ii) το όνομα και τη διεύθυνση του εισαγωγέα·

iii) την τρίτη χώρα προέλευσης·

iv) τα λεπτομερή στοιχεία του εκδίδοντος φορέα ή αρχής και,
εφόσον διαφέρουν, τα λεπτομερή στοιχεία του φορέα ή της
αρχής ελέγχου της τρίτης χώρας·

v) τις ονομασίες των συγκεκριμένων προϊόντων.

8. Κατά τον έλεγχο αποστολής, το πρωτότυπο πιστοποιητικό
ελέγχου θεωρείται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών στο
τετραγωνίδιο 17 και επιστρέφεται στο πρόσωπο που υπέβαλε το
πιστοποιητικό.

9. Κατά την παραλαβή της αποστολής, ο πρώτος παραλήπτης
συμπληρώνει το τετραγωνίδιο 18 του πρωτοτύπου του πιστοποιη
τικού ελέγχου, πιστοποιώντας ότι η παραλαβή της παρτίδας πραγ
ματοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 34 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
889/2008.
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Ο πρώτος παραλήπτης αποστέλλει εν συνεχεία το πρωτότυπο του
πιστοποιητικού στον εισαγωγέα που αναφέρεται στο τετραγωνίδιο
11 του πιστοποιητικού, με σκοπό την τήρηση της απαίτησης που
ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 33 παράγραφος 1 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, εκτός εάν το πιστοποιητικό πρέ
πει να συνοδεύει την αποστολή που αναφέρεται στην παράγραφο 1
του παρόντος άρθρου.

10. Το πιστοποιητικό ελέγχου μπορεί να καταρτίζεται με ηλε
κτρονικά μέσα, με χρήση της μεθόδου που διατίθεται στις αρχές και
τους φορείς ελέγχου από το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι αρμόδιες
αρχές των κρατών μελών μπορούν να απαιτήσουν να συνοδεύονται
τα πιστοποιητικά ελέγχου που αποστέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα
από προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, κατά την έννοια του
άρθρου 2 παράγραφος 2 της οδηγίας 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊ
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1). Σε όλες τις άλλες περι
πτώσεις, οι αρμόδιες αρχές απαιτούν ηλεκτρονική υπογραφή που
παρέχει ισοδύναμες εγγυήσεις με εκείνες που χαρακτηρίζουν την
ιδιόχειρη υπογραφή με την εφαρμογή των ίδιων κανόνων και προϋ
ποθέσεων όπως εκείνων που καθορίζονται στις διατάξεις της Επι
τροπής όσον αφορά τα ηλεκτρονικά και τα ψηφιοποιημένα
έγγραφα, όπως ορίζεται στην απόφαση 2004/563/ΕΚ, Ευρατόμ
της Επιτροπής (2).

Άρθρο 14

Ειδικές τελωνειακές διαδικασίες

1. Εφόσον μια αποστολή προϊόντων προερχόμενη από τρίτη
χώρα υπάγεται σε τελωνειακή αποταμίευση ή σε τελειοποίηση
προς επανεξαγωγή στο πλαίσιο καθεστώτος αναστολής που προβλέ
πεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου (3),
και υποβάλλεται σε μία ή περισσότερες από τις παρασκευαστικές
διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο θ) του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 834/2007, η αποστολή αυτή υπόκειται, πριν από την
πρώτη παρασκευαστική διαδικασία, στα μέτρα που αναφέρονται στο
άρθρο 13 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.

Η παρασκευαστική διαδικασία μπορεί να περιλαμβάνει εργασίες
όπως:

α) συσκευασία ή επανασυσκευασία, ή

β) σήμανση σχετικά με την παρουσίαση της μεθόδου βιολογικής
παραγωγής.

Μετά την παρασκευή αυτή το θεωρημένο πρωτότυπο του πιστο
ποιητικού ελέγχου συνοδεύει την αποστολή και προσκομίζεται
στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, η οποία ελέγχει την απο
στολή ενόψει της θέσεώς της σε ελεύθερη κυκλοφορία.

Μετά τη διαδικασία αυτή, το πρωτότυπο του πιστοποιητικού ελέγ
χου επιστρέφεται, εφόσον απαιτείται, στον εισαγωγέα της αποστο
λής, που αναφέρεται στο τετραγωνίδιο 11 του πιστοποιητικού, έτσι
ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 33
παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
834/2007.

2. Όταν, στο πλαίσιο τελωνειακού καθεστώτος αναστολής κατά
την έννοια του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92, μια αποστολή
προϊόντων που προέρχεται από τρίτη χώρα προορίζεται να υποβλη
θεί σε ένα κράτος μέλος, πριν να τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία
εντός της Κοινότητας, σε διαίρεση σε πολλές τμηματικές παρτίδες, η
αποστολή αποτελεί, πριν από την εν λόγω διαίρεσή της, το αντι
κείμενο των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1
του παρόντος κανονισμού.

Για καθεμία από τις παρτίδες που προκύπτουν από την εν λόγω
διαίρεση, υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους ένα
απόσπασμα του πιστοποιητικού ελέγχου, σύμφωνα με το υπόδειγμα
και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του παραρτήματος VI. Το από
σπασμα του πιστοποιητικού ελέγχου θεωρείται από τις αρμόδιες
αρχές του κράτους μέλους, στο τετραγωνίδιο 14.

Αντίγραφο κάθε θεωρημένου αποσπάσματος του πιστοποιητικού
ελέγχου πρέπει να φυλάσσεται μαζί με το πρωτότυπο του πιστο
ποιητικού ελέγχου από το άτομο που αναγνωρίζεται ως ο αρχικός
εισαγωγέας της αποστολής και αναφέρεται στο τετραγωνίδιο 11 του
πιστοποιητικού ελέγχου. Το εν λόγω αντίγραφο πρέπει να φέρει,
τυπωμένη ή με σφραγίδα, την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ».

Μετά τη διαίρεση της αποστολής, το θεωρημένο πρωτότυπο κάθε
αποσπάσματος του πιστοποιητικού ελέγχου συνοδεύει τη συγκεκρι
μένη παρτίδα και προσκομίζεται στην αρμόδια αρχή του κράτους
μέλους, η οποία θα ελέγξει τη συγκεκριμένη παρτίδα ενόψει της
θέσεώς της σε ελεύθερη κυκλοφορία.

Ο παραλήπτης μιας παρτίδας πρέπει να συμπληρώνει, κατά την
παραλαβή, το τετραγωνίδιο 15 του πρωτοτύπου του αποσπάσματος
πιστοποιητικού ελέγχου, για να πιστοποιείται ότι η παραλαβή της
παρτίδας πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 34 του κανονι
σμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008.

Ο παραλήπτης μιας παρτίδας θέτει το απόσπασμα πιστοποιητικού
ελέγχου στη διάθεση των αρχών ή/και φορέων ελέγχου τουλάχιστον
επί δύο έτη.

3. Οι εργασίες παρασκευής και διαίρεσης της αποστολής που
προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 πραγματοποιούνται σύμ
φωνα με τις σχετικές διατάξεις του τίτλου V του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 834/2007 και του τίτλου IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
889/2008.

Άρθρο 15

Μη συμμορφούμενα προϊόντα

Κατά παρέκκλιση τυχόν μέτρων ή ενεργειών που εφαρμόζονται
σύμφωνα με το άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007
ή/και του άρθρου 85 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008, η θέση
σε ελεύθερη κυκλοφορία εντός της Κοινότητας προϊόντων που δεν
πληρούν τις απαιτήσεις του εν λόγω κανονισμού, προϋποθέτει την
αφαίρεση των ενδείξεων των σχετικών με το βιολογικό τρόπο παρα
γωγής, από τη σήμανση, τη διαφήμιση και τα συνοδευτικά έγγραφα.
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ΤΙΤΛΟΣ IV

ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Άρθρο 16

Αξιολόγηση των αιτήσεων και δημοσίευση των καταλόγων

1. Η Επιτροπή εξετάζει τις αιτήσεις που λαμβάνει σύμφωνα με
τα άρθρα 4, 8 και 11 με τη βοήθεια της επιτροπής βιολογικής
παραγωγής που προβλέπεται στο άρθρο 37 παράγραφος 1 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 (στο εξής «επιτροπή»). Για το
σκοπό αυτό, η επιτροπή εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό της.

Η Επιτροπή προβαίνει σε σύσταση ομάδας εμπειρογνωμόνων, απαρ
τιζόμενης από κυβερνητικούς εμπειρογνώμονες και εμπειρογνώμονες
προερχόμενους από τον ιδιωτικό τομέα, η οποία θα την επικουρεί
στο έργο της εξέτασης των αιτήσεων και της διαχείρισης και ανα
θεώρησης των καταλόγων.

2. Για κάθε αίτηση που λαμβάνει, και κατόπιν κατάλληλων δια
βουλεύσεων με τα κράτη μέλη σύμφωνα με τους ιδιαίτερους εσω
τερικούς διαδικαστικούς κανόνες, η Επιτροπή ορίζει δύο κράτη
μέλη ως συνεισηγητές. Η Επιτροπή κατανέμει τις αιτήσεις μεταξύ
των κρατών μελών αναλογικά προς τον αριθμό ψήφων που διαθέτει
το καθένα στο πλαίσιο της επιτροπής βιολογικής παραγωγής. Τα
κράτη μέλη-συνεισηγητές εξετάζουν τα έγγραφα και τις πληροφο
ρίες που συνδέονται με την αίτηση, όπως προβλέπονται στα άρθρα
4, 8 και 11, και καταρτίζουν έκθεση. Για τους σκοπούς της δια
χείρισης και της αναθεώρησης των καταλόγων, εξετάζουν επίσης τις
ετήσιες εκθέσεις και τις άλλες πληροφορίες που προβλέπονται στα
άρθρα 5, 9 και 12 σε σχέση με τις καταχωρίσεις στους καταλόγους.

3. Με βάση τα πορίσματα της αξιολόγησης των κρατών μελών-
συνεισηγητών, η Επιτροπή λαμβάνει απόφαση, σύμφωνα με τη δια
δικασία που προβλέπεται στο άρθρο 37 παράγραφος 2 του κανο
νισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, ως προς την αναγνώριση τρίτων
χωρών, φορέων ελέγχου ή αρχών ελέγχου, την καταχώρισή τους
στους καταλόγους ή την τροποποίηση των καταλόγων, συμπεριλαμ
βανομένης της απόδοσης κωδικού αριθμού σε αυτούς τους φορείς
και αρχές. Οι σχετικές αποφάσεις δημοσιεύονται στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Η Επιτροπή δημοσιεύει τους καταλόγους με κάθε κατάλληλο
τεχνικό μέσο, συμπεριλαμβανομένου του Διαδικτύου.

Άρθρο 17

Επικοινωνία

1. Όταν διαβιβάζουν στην Επιτροπή ή στα κράτη μέλη τα
έγγραφα ή τις πληροφορίες που προβλέπονται στα άρθρα 32 και
33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και στον παρόντα κανο
νισμό, οι αρμόδιες αρχές των τρίτων χωρών, οι αρχές ελέγχου ή οι
φορείς ελέγχου πρέπει να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά μέσα διαβί
βασης. Όταν είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά συστήματα διαβίβασης
από την Επιτροπή ή τα κράτη μέλη τότε χρησιμοποιούνται αυτά
τα συστήματα. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να χρησιμο
ποιούν επίσης τα συστήματα αυτά για να υποβάλουν μεταξύ τους
τα σχετικά έγγραφα.

2. Όσον αφορά τη μορφή και το περιεχόμενο των εγγράφων και
πληροφοριών που προβλέπονται στα άρθρα 32 και 33 του κανονι
σμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και στον παρόντα κανονισμό, η Επι
τροπή εκδίδει, κατά περίπτωση, κατευθυντήριες γραμμές, υποδείγ
ματα και ερωτηματολόγια και τα θέτει στη διάθεση των ενδιαφερο
μένων μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος που προβλέπεται στην
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Η Επιτροπή αναπροσαρμόζει
και επικαιροποιεί τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές, υποδείγματα
και ερωτηματολόγια, αφού ενημερώσει σχετικά τα κράτη μέλη και
τις αρμόδιες αρχές των τρίτων χωρών, καθώς και τις αρχές και
φορείς ελέγχου που έχουν αναγνωριστεί σύμφωνα με τον παρόντα
κανονισμό.

3. Το ηλεκτρονικό σύστημα που προβλέπεται στην παράγραφο 1
πρέπει να καθιστά δυνατή τη συλλογή των αιτήσεων, εγγράφων και
πληροφοριών που προβλέπονται κατά περίπτωση στον παρόντα
κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων των αδειών που παραχωρούνται
δυνάμει του άρθρου 19.

4. Οι αρμόδιες αρχές των τρίτων χωρών και οι αρχές ή φορείς
ελέγχου τηρούν στη διάθεση της Επιτροπής και των κρατών μελών
τα δικαιολογητικά έγγραφα που προβλέπονται στα άρθρα 32 και
33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και στον παρόντα κανο
νισμό, και ιδίως στα άρθρα 4, 8 και 11 αυτού, για χρονικό διά
στημα τουλάχιστον 3 ετών μετά το έτος διενέργειας των ελέγχων ή
έκδοσης των πιστοποιητικών ελέγχου και των αποδεικτικών στοι
χείων.

5. Όταν για έγγραφο ή διαδικασία, προβλεπόμενα στα άρθρα 32
και 33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 ή στις λεπτομέρειες
εφαρμογής αυτού, απαιτείται η υπογραφή εξουσιοδοτημένου προ
σώπου ή η σύμφωνη γνώμη ενός προσώπου σε ένα ή περισσότερα
στάδια της διαδικασίας, τα ηλεκτρονικά συστήματα που διατίθενται
για τη διαβίβαση των εγγράφων πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα
μονοσήμαντης ταυτοποίησης κάθε προσώπου και να παρέχουν λογι
κές εγγυήσεις για τη μη αλλοίωση του περιεχομένου των εγγράφων,
σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, σύμφωνα με την κοινοτική
νομοθεσία, και ιδίως την απόφαση 2004/563/ΕΚ, Ευρατόμ της
Επιτροπής.

ΤΙΤΛΟΣ V

ΤΕΛΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Άρθρο 18

Μεταβατικοί κανόνες σχετικά με τον κατάλογο των τρίτων
χωρών

Οι αιτήσεις καταχώρισης που υποβάλλονται από τρίτες χώρες σύμ
φωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 345/2008 πριν
από την 1η Ιανουαρίου 2009 θεωρούνται ως υποβληθείσες δυνάμει
του άρθρου 8 του παρόντος κανονισμού.

Ο πρώτος κατάλογος αναγνωρισμένων χωρών συμπεριλαμβάνει την
Αργεντινή, την Αυστραλία, την Κόστα Ρίκα, την Ινδία, το Ισραήλ, τη
Νέα Ζηλανδία και την Ελβετία. Δεν περιέχει τους κωδικούς αριθ
μούς που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 στοιχείο στ)
του παρόντος κανονισμού. Οι κωδικοί αυτοί αριθμοί θα προστεθούν
πριν από την 1η Ιουλίου 2010 με επικαιροποίηση του καταλόγου
σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2.
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Άρθρο 19

Μεταβατικοί κανόνες για τις ισοδύναμες εισαγωγές προϊόντων
μη προερχόμενων από τις καταχωρισμένες στον κατάλογο

τρίτες χώρες

1. Σύμφωνα με το άρθρο 40 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
834/2007, η αρμόδια αρχή κράτους μέλους μπορεί να παραχωρεί
σε εισαγωγείς του συγκεκριμένου κράτους μέλους, εφόσον αυτοί
έχουν κοινοποιήσει τη δραστηριότητά τους σύμφωνα με το άρθρο
28 του εν λόγω κανονισμού, την άδεια να θέσουν στην αγορά
προϊόντα που έχουν εισαχθεί από τρίτες χώρες μη καταχωρισμένες
στον κατάλογο που προβλέπεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2 του
ίδιου κανονισμού, υπό τον όρο ότι ο εισαγωγέας προσκομίζει
επαρκή στοιχεία που αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι όροι του
άρθρου 33 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του αυτού κανονι
σμού.

Εάν το κράτος μέλος κρίνει ότι δεν πληρούνται πλέον αυτοί οι όροι,
αποσύρει την άδεια, αφού δώσει τη δυνατότητα στον εισαγωγέα ή
κάθε άλλο ενδιαφερόμενο να υποβάλει τις παρατηρήσεις του.

Η ισχύς των σχετικών αδειών λήγει το αργότερο 24 μήνες μετά τη
δημοσίευση του πρώτου καταλόγου αναγνωρισμένων, δυνάμει του
άρθρου 10 του παρόντος κανονισμού, φορέων και αρχών ελέγχου.

Τα εισαγόμενα προϊόντα καλύπτονται από πιστοποιητικό ελέγχου
κατά την έννοια του άρθρου 13, το οποίο έχει εκδοθεί από αρχή
ή φορέα ελέγχου, αναγνωρισμένο για τους σκοπούς της έκδοσης
πιστοποιητικών ελέγχου από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους
που παραχωρεί τις άδειες. Το πρωτότυπο του πιστοποιητικού συ
νοδεύει τα εμπορεύματα, μέχρι τις εγκαταστάσεις του πρώτου παρα
λήπτη. Εν συνεχεία ο εισαγωγέας πρέπει να τηρεί το πιστοποιητικό
στη διάθεση του φορέα ελέγχου και, κατά περίπτωση, της αρχής
ελέγχου για τουλάχιστον δύο έτη.

2. Κάθε κράτος μέλος ενημερώνει τα υπόλοιπα κράτη μέλη και
την Επιτροπή σχετικά με κάθε άδεια που χορηγεί κατ’ εφαρμογή του
παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβάνοντας στην ενημέρωση αυτή πλη
ροφορίες για τα σχετικά πρότυπα παραγωγής και ρυθμίσεις ελέγ
χου.

3. Κατόπιν σχετικού αιτήματος κράτους μέλους ή με πρωτοβου
λία της Επιτροπής, η επιτροπή βιολογικής παραγωγής εξετάζει τις
άδειες που έχουν παραχωρηθεί δυνάμει του παρόντος άρθρου. Εάν

από την εξέταση αυτή προκύψει ότι δεν πληρούνται οι όροι του
άρθρου 33 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 834/2007, η Επιτροπή καλεί το κράτος μέλος που παραχώ
ρησε την άδεια να την αποσύρει.

4. Δώδεκα μήνες μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του πρώτου
καταλόγου φορέων και αρχών ελέγχου που προβλέπεται στο άρθρο
11 παράγραφος 5 τα κράτη μέλη δεν παραχωρούν πλέον άδειες
προβλεπόμενες στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εκτός εάν
τα υπόψη εισαγόμενα προϊόντα αποτελούν εμπορεύματα των οποίων
η παραγωγή στην τρίτη χώρα έχει ελεγχθεί από φορείς ή αρχές
ελέγχου μη καταχωρισμένους στον κατάλογο που καταρτίζεται σύμ
φωνα με το άρθρο 10.

5. Από 1ης Ιανουαρίου 2013 τα κράτη μέλη παύουν να χορη
γούν τις άδειες που προβλέπονται στην παράγραφο 1.

6. Η ισχύς οποιασδήποτε άδειας διάθεσης στην αγορά προϊόντων
εισαχθέντων από τρίτη χώρα, η οποία έχει χορηγηθεί σε εισαγωγέα,
πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2008, από την αρμόδια αρχή κράτους
μέλους δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 6 του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2009 το αργό
τερο.

Άρθρο 20

Κατάργηση

Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 345/2008 και (ΕΚ) αριθ. 605/2008
καταργούνται.

Οι παραπομπές στους καταργούμενους κανονισμούς πρέπει να
εκλαμβάνονται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό κατά τον
πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος VII.

Άρθρο 21

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2009.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.

Βρυξέλλες, 8 Δεκεμβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ
ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 7

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

1. Κατηγορίες προϊόντων:

α) ζωντανά ή αμεταποίητα γεωργικά προϊόντα και αγενές φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό και σπόροι για καλλιέργεια με
εξαίρεση:

— τα ζώα και τα ζωικά προϊόντα που φέρουν ή προορίζονται να φέρουν ενδείξεις που αναφέρονται στη μετατροπή·

β) μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα για χρήση ως τρόφιμα, με εξαίρεση:

— τα ζωικά προϊόντα που φέρουν ή προορίζονται να φέρουν ενδείξεις που αναφέρονται στη μετατροπή.

2. Προέλευση: Προϊόντα της κατηγορίας 1 στοιχείο α) και βιολογικά παραγόμενα συστατικά προϊόντων της κατηγορίας 1
στοιχείο β) που έχουν παραχθεί στην Αργεντινή.

3. Πρότυπα παραγωγής: Ley 25 127 sobre «Producción ecológica, biológica y orgánica»

4. Αρμόδια αρχή: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria SENASA, www.senasa.gov.ar

5. Φορείς ελέγχου:

— Food Safety SA, www.foodsafety.com.ar

— Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Orgánicos SRL (Argencert),
www.argencert.com

— Letis SA, www.letis.com.ar

— Organización Internacional Agropecuaria (OIA), www.oia.com.ar

6. Φορείς έκδοσης των πιστοποιητικών: όπως στο σημείο 5.

7. Χρόνος λήξης της καταχώρισης: 30 Ιουνίου 2013.

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

1. Κατηγορίες προϊόντων:

α) αμεταποίητα φυτικά προϊόντα και αγενές φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό και σπόροι για καλλιέργεια·

β) μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα για χρήση ως τρόφιμα που αποτελούνται κατά κύριο λόγο από ένα ή περισσότερα
συστατικά φυτικής προέλευσης.

2. Προέλευση: προϊόντα της κατηγορίας 1 στοιχείο α) και συστατικά που έχουν παραχθεί με βιολογικό τρόπο προϊόντων της
κατηγορίας 1 στοιχείο β) τα οποία έχουν παραχθεί στην Αυστραλία.

3. Πρότυπα παραγωγής: National standard for organic and bio-dynamic produce

4. Αρμόδια αρχή: Australian Quarantine and Inspection Service AQIS, www.aqis.gov.au

5. Φορείς και αρχές ελέγχου:

— Australian Certified Organic Pty. Ltd, www.australianorganic.com.au

— Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS), www.aqis.gov.au

— Bio-dynamic Research Institute (BDRI), www.demeter.org.au

— National Association of Sustainable Agriculture, Australia (NASAA), www.nasaa.com.au

— Organic Food Chain Pty Ltd (OFC), www.organicfoodchain.com.au
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6. Φορείς και αρχές έκδοσης πιστοποιητικών: όπως στο σημείο 5.

7. Χρόνος λήξης της καταχώρισης: 30 Ιουνίου 2013.

ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ

1. Κατηγορίες προϊόντων:

α) αμεταποίητα φυτικά προϊόντα και αγενές φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό και σπόροι για καλλιέργεια·

β) μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα για χρήση ως τρόφιμα.

2. Προέλευση: Προϊόντα της κατηγορίας 1 στοιχείο α) και βιολογικά παραγόμενα συστατικά των προϊόντων της κατηγορίας 1
στοιχείο β), τα οποία έχουν παραχθεί στην Κόστα Ρίκα.

3. Πρότυπα παραγωγής: Reglamento sobre la agricultura orgánica

4. Αρμόδια αρχή: Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería,
www.protecnet.go.cr/SFE/Organica.htm

5. Φορείς ελέγχου:

— BCS Oko-Garantie, www.bcs-oeko.com

— Eco-LOGICA, www.eco-logica.com

6. Αρχή έκδοσης πιστοποιητικών: Ministerio de Agricultura y Ganadería.

7. Χρόνος λήξης της καταχώρισης: 30 Ιουνίου 2011.

ΙΝΔΙΑ

1. Κατηγορίες προϊόντων:

α) αμεταποίητα φυτικά προϊόντα και αγενές φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό και σπόροι για καλλιέργεια·

β) μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως τρόφιμα αποτελούμενα κατά κύριο λόγο από
ένα ή περισσότερα συστατικά φυτικής προέλευσης.

2. Προέλευση: προϊόντα της κατηγορίας 1 στοιχείο α) και βιολογικά παραγόμενα συστατικά προϊόντων της κατηγορίας 1
στοιχείο β) που έχουν παραχθεί στην Ινδία.

3. Πρότυπα παραγωγής: National Programme for Organic Production

4. Αρμόδια αρχή: Agricultural and Processed Food Export Development Authority APEDA, www.apeda.com/organic

5. Φορείς και αρχές ελέγχου:

— APOF Organic Certification Agency (AOCA), www.aoca.in

— Bureau Veritas Certification India Pvt. Ltd, www.bureauveritas.co.in

— Control Union Certifications, www.controlunion.com

— Ecocert SA (India Branch Office), www.ecocert.in

— IMO Control Private Limited, www.imo.ch

— Indian Organic Certification Agency (Indocert), www.indocert.org

— Lacon Quality Certification Pvt. Ltd, www.laconindia.com

— Natural Organic Certification Association, www.nocaindia.com

— OneCert Asia Agri Certification private Limited, www.onecertasia.in
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— SGS India Pvt. Ltd, www.in.sgs.com

— Uttaranchal State Organic Certification Agency (USOCA), www.organicuttarakhand.org/products_certification.htm

— Rajasthan Organic Certification Agency (ROCA), http://www.rajasthankrishi.gov.in/Departments/SeedCert/
index_eng.asp

6. Φορείς και αρχές έκδοσης πιστοποιητικών: όπως στο σημείο 5.

7. Χρόνος λήξης της καταχώρισης: 30 Ιουνίου 2009.

ΙΣΡΑΗΛ

1. Κατηγορίες προϊόντων:

α) αμεταποίητα φυτικά προϊόντα και αγενές φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό και σπόροι για καλλιέργεια·

β) μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως τρόφιμα, αποτελούμενα κατά κύριο λόγο
από ένα ή περισσότερα συστατικά φυτικής προέλευσης.

2. Προέλευση: Προϊόντα της κατηγορίας 1 στοιχείο α) και τα βιολογικά παραγόμενα συστατικά προϊόντων της κατηγορίας 1
στοιχείο β) που έχουν παραχθεί στο Ισραήλ ή που έχουν εισαχθεί στο Ισραήλ:

— είτε από την Κοινότητα,

— είτε από τρίτη χώρα στο πλαίσιο καθεστώτος το οποίο αναγνωρίζεται ως ισοδύναμο σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 33 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007.

3. Πρότυπα παραγωγής: National Standard for organically grown plants and their products

4. Αρμόδια αρχή: Plant Protection and Inspection Services (PPIS), www.ppis.moag.gov.il

5. Φορείς και αρχές ελέγχου:

— AGRIOR Ltd.-Organic Inspection & Certification, www.agrior.co.il

— IQC Institute of Quality & Control, www.iqc.co.il

— Plant Protection and Inspection Services (PPIS), www.ppis.moag.gov.il

— Skal Israel Inspection & Certification, www.skal.co.il

6. Φορείς και αρχές έκδοσης πιστοποιητικών: όπως στο σημείο 5.

7. Χρόνος λήξης της καταχώρισης: 30 Ιουνίου 2013.

ΕΛΒΕΤΙΑ

1. Κατηγορίες προϊόντων: ζωντανά ή αμεταποίητα γεωργικά προϊόντα και αγενές φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό, μεταποιη
μένα γεωργικά προϊόντα για χρήση ως τρόφιμα και ζωοτροφές, και σπόροι για καλλιέργεια, με εξαίρεση:

— τα προϊόντα που έχουν παραχθεί κατά την περίοδο μετατροπής και τα προϊόντα που περιέχουν συστατικό γεωργικής
προέλευσης που έχει παραχθεί κατά την περίοδο μετατροπής.

2. Προέλευση: τα προϊόντα και τα βιολογικά παραγόμενα συστατικά προϊόντων που έχουν παραχθεί στην Ελβετία ή που έχουν
εισαχθεί στην Ελβετία:

— είτε από την Κοινότητα,

— είτε από τρίτη χώρα για την οποία η Ελβετία έχει αναγνωρίσει ότι τα προϊόντα έχουν παραχθεί και ελεγχθεί στην τρίτη
αυτή χώρα σύμφωνα με κανόνες ισοδύναμους με εκείνους που καθορίζει η ελβετική νομοθεσία.

3. Πρότυπα παραγωγής: Ordinance on organic farming and the labelling of organically produced plant products and
foodstuffs

4. Αρμόδια αρχή: Federal Office for Agriculture FOAG,
http://www.blw.admin.ch/themen/00013/00085/00092/index.html?lang=en
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5. Φορείς ελέγχου:

— Bio Test Agro (BTA), www.bio-test-agro.ch

— bio.inspecta AG, www.bio-inspecta.ch

— Institut für Marktökologie (IMO); www.imo.ch

— ProCert Safety AG, www.procert.ch

6. Φορείς έκδοσης πιστοποιητικών: όπως στο σημείο 5.

7. Χρόνος λήξης της καταχώρισης: 30 Ιουνίου 2013.

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ

1. Κατηγορίες προϊόντων:

α) ζωντανά ή αμεταποίητα γεωργικά προϊόντα και αγενές φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό και σπόροι για καλλιέργεια, με
εξαίρεση:

— τα ζώα και τα ζωικά προϊόντα που φέρουν ή προορίζονται να φέρουν ενδείξεις που αναφέρονται στη μετατροπή,

— τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας·

β) μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα για χρήση ως τρόφιμα, με εξαίρεση:

— τα ζωικά προϊόντα που φέρουν ή προορίζονται να φέρουν ενδείξεις που αναφέρονται στη μετατροπή,

— τα προϊόντα που περιέχουν προϊόντα υδατοκαλλιέργειας.

2. Προέλευση: Προϊόντα της κατηγορίας 1 στοιχείο α) και βιολογικά παραγόμενα συστατικά προϊόντων της κατηγορίας 1
στοιχείο β) που έχουν παραχθεί στη Νέα Ζηλανδία ή που έχουν εισαχθεί στη Νέα Ζηλανδία:

— είτε από την Κοινότητα,

— είτε από τρίτη χώρα στο πλαίσιο καθεστώτος που αναγνωρίζεται ως ισοδύναμο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007,

— είτε από τρίτη χώρα, της οποίας οι κανόνες παραγωγής και το σύστημα επιθεώρησης έχουν αναγνωριστεί ως ισοδύναμα
με το επίσημο πρόγραμμα διασφάλισης βιολογικά παραγόμενων τροφίμων του Υπουργείου Γεωργίας και Δασών της Νέας
Ζηλανδίας (MAF) με βάση τις εγγυήσεις και τις πληροφορίες που παρέχονται από την αρμόδια αρχή της εν λόγω χώρας
σύμφωνα με τις διατάξεις που έχουν θεσπιστεί από το εν λόγω υπουργείο και με την προϋπόθεση ότι εισάγονται μόνο
βιολογικά παραχθέντα συστατικά που προορίζονται να ενσωματωθούν, σε ένα ποσοστό έως και 5 % κατ’ ανώτατο όριο
των προϊόντων γεωργικής προέλευσης σε προϊόντα της κατηγορίας 1, στοιχείο β) που έχουν παρασκευαστεί στη Νέα
Ζηλανδία.

3. Πρότυπα παραγωγής: NZFSA Technical Rules for Organic Production

4. Αρμόδια αρχή: New Zealand Food Safety Authority NZFSA, http://www.nzfsa.govt.nz/organics/

5. Φορείς ελέγχου:

— AsureQuality, www.organiccertification.co.nz

— BIO-GRO New Zealand, www.bio-gro.co.nz

6. Αρχή έκδοσης πιστοποιητικών: Ministry of Agriculture and Forestry (MAF) — New Zealand Food Safety Authority
(NZFSA).

7. Χρόνος λήξης της καταχώρισης: 30 Ιουνίου 2011.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 10
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

για την εισαγωγή προϊόντων βιολογικής παραγωγής στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα που αναφέρεται στο άρθρο 13

Το υπόδειγμα του πιστοποιητικού καθορίζεται σε σχέση με:

— το κείμενο,

— τη μορφή παρουσίασης, σε ένα μόνο φύλλο,

— τη διάταξη και τις διαστάσεις των τετραγωνιδίων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Υπόδειγμα αποσπάσματος του πιστοποιητικού ελέγχου που αναφέρεται στο άρθρο 14

Το υπόδειγμα του αποσπάσματος καθορίζεται σε σχέση με:

— το κείμενο,

— τη μορφή παρουσίασης,

— τη διάταξη και τις διαστάσεις των τετραγωνιδίων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

Πίνακας αντιστοιχίας που αναφέρεται στο άρθρο 20

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 345/2008 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 605/2008 Παρών κανονισμός

— Άρθρο 1 παράγραφος 1 Άρθρο 1

— Άρθρο 1 παράγραφος 2 —

— Άρθρο 2 εισαγωγική φράση και
παράγραφος 1

Άρθρο 2 εισαγωγική φράση και
παράγραφος 1

— Άρθρο 2 παράγραφος 2

Άρθρο 2 παράγραφος 2 Άρθρο 2 παράγραφος 3

Άρθρο 2 παράγραφος 3 Άρθρο 2 παράγραφος 4

Άρθρο 2 παράγραφος 4 —

Άρθρο 2 παράγραφος 5 Άρθρο 2 παράγραφος 5

— — Άρθρο 3

— — Άρθρο 4

— — Άρθρο 5

— — Άρθρο 6

Άρθρο 1 — Άρθρο 7

Άρθρο 2 παράγραφος 1 — Άρθρο 8 παράγραφος 1

Άρθρο 2 παράγραφος 2 — Άρθρο 8 παράγραφος 2

Άρθρο 2 παράγραφος 3 — Άρθρο 8 παράγραφος 3

Άρθρο 2 παράγραφος 4 — Άρθρο 8 παράγραφος 3 και άρθρο 9
παράγραφος 2

— — Άρθρο 8 παράγραφος 4

Άρθρο 2 παράγραφος 5 Άρθρο 9 παράγραφος 1

Άρθρο 2 παράγραφος 6 Άρθρο 9 παράγραφοι 3 και 4

— — Άρθρο 10

— — Άρθρο 11

— — Άρθρο 12

— Άρθρα 3 και 4 Άρθρο 13

— Άρθρο 5 Άρθρο 14

— Άρθρο 6 Άρθρο 15

— — Άρθρο 16

— — Άρθρο 17

— Άρθρο 7 παράγραφος 1 —

— Άρθρο 7 παράγραφος 2 —

— — Άρθρο 18

— — Άρθρο 19

Άρθρο 3 Άρθρο 8 Άρθρο 20
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 345/2008 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 605/2008 Παρών κανονισμός

Άρθρο 4 Άρθρο 9 Άρθρο 21

Παράρτημα II — —

— — Παράρτημα I

— — Παράρτημα II

Παράρτημα I — Παράρτημα III

— — Παράρτημα IV

— Παράρτημα I Παράρτημα V

— Παράρτημα II Παράρτημα VI

Παράρτημα III Παράρτημα IV Παράρτημα VII
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 157
10 Φεβρουαρίου 2006

1895

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 245090
Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρ−

μογή του Καν.(ΕΟΚ)2092/91 του Συμβουλίου «περί 
του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊ−
όντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά 
προϊόντα και στα είδη διατροφής» ως έχει τροπο−
ποιηθεί και ισχύει.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

KAI ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» όπως η νομο−
θεσία αυτή κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α’ 98) 
και τέθηκε σε ισχύ. 

β. Των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας κ.ά. διατάξεις» (Α45).

γ. Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 (Α’ 34), 
«Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» όπως τροποποιή−
θηκε με το άρθρ. 6 του ν. 1440/1984 (Α’ 70). «Συμμετοχή 
της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις 
προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και 
Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ 
και του Άρθρου 65 του ν. 1892/1990 (Α’ 101).

δ. Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/1979 (Α’ 280). 
«Περί Οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών για την 
εφαρμογή της Συνθήκης Προσχώρησης της Ελλάδας 
στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ρυθμίσεις συναφών 
θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων».

2. Του ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α/27.8.1998) Κεφ.Γ. «Σύ−
σταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργα−
νισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων 
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστο−
ποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών 
Δ/νσεων και θέσεων Προσωπικού στο Υπουργείο Γε−
ωργίας και «Εταιρίας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης» ΑΕ 
και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και συμπλη−
ρώθηκε με το άρθρο 29, παράγραφοι 9, 10, 11, 12, και 13 
του ν. 3147/2003 (Α΄135) περί «Ρύθμισης θεμάτων αγρο−

τικής γης, επίλυσης ζητημάτων αποκατασταθέντων και 
αποκαθιστάμενων κτηνοτρόφων, σύστασης Διεύθυνσης 
Βιολογικής Γεωργίας και άλλων διατάξεων». 

3. Τον Καν. (ΕΟΚ) 2092/1991 του Συμβουλίου της 
24ης Ιουνίου 1991, (L 198) «περί του βιολογικού τρό−
που παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχε−
τικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη 
διατροφής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και όπως 
συμπληρώθηκε για τα κτηνοτροφικά προϊόντα με τον 
Kαν. (ΕΚ) 1804/1999 του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 
1999 (L 222).

4. Τον Καν. (ΕΚ) 1788/2001 της Επιτροπής της 7ης Σε−
πτεμβρίου 2001 περί της θέσπισης των λεπτομερειών 
εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν το πιστοποιη−
τικό ελέγχου για εισαγωγές από τρίτες χώρες σύμφωνα 
με το άρθρο 11 του Καν. (ΕΟΚ) 2092/1991 του Συμβουλίου 
της 24ης Ιουνίου 1991, (L 198).

5. Τον Καν. (ΕΟΚ) 94/1992 της Επιτροπής της 14ης 
Ιανουαρίου 1992 (L 11) περί θεσπίσεως λεπτομερών κα−
νόνων εφαρμογής του καθεστώτος εισαγωγής από τρί−
τες χώρες που προβλέπεται στον Καν. (ΕΟΚ) 2092/1991 
του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 1991, (L 198) περί του 
βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων 
και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα 
και στα είδη διατροφής.

6. Τον Καν.(ΕΚ)1452/2003 της Επιτροπής της 14ης Αυ−
γούστου 2003 (L206) για τη διατήρηση της παρέκκλισης 
που προβλέπεται από το άρθρο 6 παράγραφος 3 στοι−
χείο α) του Καν. (ΕΟΚ) 2092/1991 του Συμβουλίου της 
24ης Ιουνίου 1991, (L 198) «περί του βιολογικού τρόπου 
παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών 
ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη δια−
τροφής» 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 3147/2003 (Α΄135) 
περί «Ρύθμισης θεμάτων αγροτικής γης, επίλυσης ζη−
τημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθιστάμενων 
κτηνοτρόφων». 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της αριθ. 256202/12.9.2003 
(ΦΕΚ 1300/Β/12.9.2003) κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Δι−
οίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας «Διάρθρωση, 
αρμοδιότητες και σύνθεση προσωπικού των Διευθύνσε−
ων Κτηνιατρικής Επιθεώρησης και Ελέγχου, Βιολογικής 
Γεωργίας και Διαχείρισης Μητρώων, του Υπουργείου 
Γεωργίας».
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9. Τις διατάξεις της 2007892/461/27.5.1998 (ΦΕΚ 606/
Β/1998) κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οι−
κονομίας και Οικονομικών, Γεωργίας και Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ανάκτηση αχρεωστήτως ή 
παρανόμως καταβληθέντων ποσών από εθνικούς πό−
ρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια 
της υλοποίησης κοινοτικών πολιτικών».

10. Τις διατάξεις της ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 (ΦΕΚ 
527/Β/2004) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυ−
πουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης».

11. Την ανάγκη αναμόρφωσης του συστήματος ελέγ−
χου του βιολογικού τρόπου παραγωγής για τα προϊόντα 
φυτικής και ζωικής προέλευσης.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
ΣΚΟΠΟΣ

1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η θέσπιση 
των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρ−
μογή των διατάξεων του Καν.(ΕΟΚ) 2092/1991 του Συμ−
βουλίου όπως συμπληρώθηκε με τον Καν.(ΕΕ) 1804/1999 
του Συμβουλίου για τη ζωική παραγωγή, και όπως αυτός 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και που στα επόμενα άρθρα 
της παρούσας θα αναφέρεται ως ο «Κανονισμός»,.

Άρθρο 2
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

 Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται: 
 1. Για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 του 

«Kανονισμού».
 2. Για προϊόντα που δεν καλύπτονται από κανόνες 

παραγωγής, για είδη ζώων που δεν περιλαμβάνονται 
στο παράρτημα VIII του Κανονισμού καθώς και για τα 
προϊόντα τους, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκπο−
νηθεί και εγκριθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανά−
πτυξης & Τροφίμων, εφεξής στην παρούσα καλούμενο 
χάριν συντομίας ΥΑΑ&Τ, εθνικοί κανόνες για αυτά ή 
έχουν αναγνωρισθεί ιδιωτικά πρότυπα ή πρότυπα άλλων 
Κρατών−Μελών.

 3. Υποχρεωτικά από κάθε επιχειρηματία ο οποίος 
παράγει, παρασκευάζει, αποθηκεύει ή εισάγει από τρίτη 
χώρα τα προϊόντα που ορίζονται στην παραγ. 1 και 2 
του παρόντος άρθρου με σκοπό τη μεταγενέστερη δι−
άθεσή τους στο εμπόριο ή όποιος διαθέτει στο εμπόριο 
παρόμοια προϊόντα [αρ.8,παρ.1 Καν.].

 4. Ο όρος αποθήκευση αναφέρεται στην δραστηρι−
ότητα της αποθεματοποίησης προϊόντων βιολογικής 
γεωργίας με σκοπό την πώληση σε τρίτους και όχι απ’ 
ευθείας στον τελικό καταναλωτή. 

Άρθρο 3
 ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

 Το σύστημα ελέγχου στο οποίο υπόκεινται οι «επιχει−
ρηματίες» που έχουν ενταχθεί στο σύστημα βιολογικού 
τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, 
διαχειρίζονται η Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και ο Ορ−
γανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προ−

ϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.), που ορίζονται ως αρμόδιες αρχές, 
και οι ιδιωτικοί Οργανισμοί Ελέγχου και Πιστοποίησης 
(ΟΕ&Π) που πληρούν τις προϋποθέσεις των παρ.5 και 11 
του άρθρου 9 του «Κανονισμού» και εγκρίνονται από το 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. 

 Άρθρο 4
Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Α.Α.&Τ.:

 Η Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας του Υπ.Α.Α.&Τ.:
 1. Ασκεί την εποπτεία του Συστήματος Ελέγχου, 

πραγματοποιώντας εποπτικούς ελέγχους σε όλα τα 
στάδια του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης, για 
τη διαπίστωση της αποτελεσματικής, αντικειμενικής 
και αξιόπιστης λειτουργίας του. Είναι αρμόδια για την 
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10α και 15 του 
«Κανονισμού», του άρθρου 13 του Καν.(ΕΕ)1452/2003 και 
συμμετέχει στην επιτροπή του άρθρου 14 του «Κανο−
νισμού». Με απόφαση του Υπουργού Α.Α.& Τροφίμων 
καθορίζεται η διαδικασία και κάθε άλλη λεπτομέρεια 
για την ενέργεια των εποπτικών ελέγχων από την Δι−
εύθυνση Βιολογικής Γεωργίας του ΥΑΑ&Τ.

 2. Χορηγεί τις άδειες παρέκκλισης για τη χρησιμοποί−
ηση πολλαπλασιαστικού υλικού που δεν έχει παραχθεί 
με βιολογικό τρόπο σε εφαρμογή του Καν.(ΕΚ)1452/2003 
και τηρεί το αντίστοιχο μητρώο.

 3. Εγκρίνει αιτήματα επιχειρηματιών για μείωση ή 
επιμήκυνση της περιόδου μετατροπής, ύστερα από αι−
τιολογημένη γνώμη του υπεύθυνου για τον έλεγχό των 
επιχειρηματιών Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης 
προϊόντων βιολογικής γεωργίας σε εφαρμογή του πα−
ραρτήματος Ι, του «Κανονισμού»

 4. Εισηγείται στον Υπουργό ΑΑ&Τ τους κανόνες πα−
ραγωγής, παρασκευής, σήμανσης, ελέγχου, πιστοποί−
ησης, αποθήκευσης, συντήρησης και εμπορίας, για τα 
προϊόντα του άρθρου 2, παρ. 2, της παρούσας. Επίσης, 
δύναται να εισηγείται στον Υπουργό ΑΑ&Τ τα της ανα−
γνωρίσεως και αποδοχής των ιδιωτικών προτύπων στα 
εν λόγω προϊόντα. 

 5. Τηρεί μητρώο των εγκεκριμένων Οργανισμών Ελέγ−
χου και Πιστοποίησης (ΟΕ&Π) προϊόντων βιολογικής 
γεωργίας και χορηγεί έναν κωδικό αριθμό σε κάθε ένα 
εξ αυτών, σύμφωνα με την παρ. 6α, του άρθρου 9, του 
«Κανονισμού», και ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και 
την Επιτροπή. 

 6. Συντάσσει ενιαίο τύπο σύμβασης την οποία θα 
συνάπτει ο επιχειρηματίας με τον ΟΕ&Π. Ο τύπος της 
σύμβασης αυτής είναι ενιαίος ως προς τα ελάχιστα ση−
μεία που διασφαλίζουν την εφαρμογή του «Κανονισμού» 
και τις τροποποιήσεις του και καθορίζεται με απόφαση 
του Υπουργού ΑΑ& Τροφίμων

 7. Εκπονεί ενιαίο έγγραφο πιστοποίησης, για τα 
προϊόντα βιολογικής γεωργίας, το οποίο χορηγούν 
υποχρεωτικά όλοι οι εγκεκριμένοι Οργανισμοί Ελέγ−
χου και Πιστοποίησης στους «επιχειρηματίες» με τους 
οποίους έχουν συμβληθεί, σύμφωνα με την παραγ. 3.1 
του άρθρου 6 της παρούσης. Ο τύπος το περιεχόμενο 
και ο χρόνος έκδοσης του εγγράφου αυτού κατά πε−
ρίπτωση, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού ΑΑ& 
Τροφίμων

 8. Εκπονεί το έντυπο γνωστοποίησης της έναρξης 
δραστηριότητας των «επιχειρηματιών» (Παράρτημα Ι 
της παρούσας), το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1897

τα στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα IV του 
«Κανονισμού». Το έντυπο αυτό διατίθεται από τις Δι−
ευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυ−
τοδιοικήσεων. 

 9. Εισηγείται στον Υπουργό ΑΑ& Τροφίμων, μετά από 
αιτιολογημένη γνώμη του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π, για την έκδοση 
απόφασης ισοδυναμίας των κανόνων βιολογικής πα−
ραγωγής, παρασκευής και ελέγχου που εφαρμόζονται 
από τον ΟΕ&Π στην τρίτη χώρα .

 10. Συμμετέχει με εκπρόσωπό της στην Πρωτοβάθ−
μια και Δευτεροβάθμια Επιτροπή εξέτασης Παρατυπιών 
& Παραβάσεων( Π&Π ) του άρθρου 10 της παρούσης. 
Συγκαλεί τις επιτροπές αυτές και γνωστοποιεί τα απο−
τελέσματα των εν λόγω Επιτροπών στους ενδιαφερό−
μενους .

 11. Σε συνεργασία με τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. και τον Οργανισμό 
Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης 
& Απασχόλησης «ΔΗΜΗΤΡΑ» του Υπ.Α.Α&Τ. καταρτίζει 
προγράμματα εκπαίδευσης των αγροτών στην τεχνική 
παραγωγή προϊόντων βιολογικής γεωργίας και ενημε−
ρώνει το καταναλωτικό κοινό για τα προϊόντα αυτά.

Άρθρο 5
Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕ−

ΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.)

 Ο Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. ορίζεται ως αρμόδια αρχή Επίβλεψης 
του συστήματος ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 
1 και 4 του «Κανονισμού », με τις εξής αρμοδιότητες:

 1. Συντάσσει και υποβάλλει αιτιολογημένη γνώμη, 
μετά από αξιολόγηση, στον Υπουργό Αγροτικής Ανά−
πτυξης & Τροφίμων, για την έγκριση ή ανάκληση της 
έγκρισης των Οργανισμών Ελέγχου και Πιστοποίησης 
προϊόντων βιολογικής γεωργίας εις εφαρμογή της πα−
ραγρ. 4 του άρθρου 9, λαμβάνοντας υπ όψιν και τις 
παραγ. 5 και 6.δ) του ιδίου άρθρου του «Kκανονισμού» 
και σύμφωνα με τις διαδικασίες της παραγ. 1 του άρ−
θρου 6 της παρούσας.

 2. Στα πλαίσια της επίβλεψης για την τήρηση του 
«κανονισμού», της σχετικής Κοινοτικής και Εθνικής νο−
μοθεσίας καθώς και της παρούσας και σύμφωνα με τον 
Κανονισμό Αξιολόγησης και Επίβλεψης του Συστήμα−
τος Ελέγχου των προϊόντων βιολογικής γεωργίας που 
εκπονεί και εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του 
Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π., σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 2637/1998, 
διενεργεί τακτικούς ή αιφνιδιαστικούς ελέγχους: 

α) Στους εγκεκριμένους Οργανισμούς Ελέγχου και 
Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας εις 
εφαρμογή της παρ. 4 και σύμφωνα με την παραγ.6 του 
άρθρου 9 του «Κανονισμού» 

 β) Στους «επιχειρηματίες»που έχουν ενταχθεί στο 
σύστημα ελέγχου που καθορίζεται με την παρούσα 
απόφαση και που δραστηριοποιούνται στη παραγωγή, 
παρασκευή, εμπορία, αποθήκευση, και εισαγωγή από 
τρίτες χώρες προϊόντων βιολογικής γεωργίας.

 γ) Στους χώρους εμπορίας των προϊόντων βιολο−
γικής γεωργίας, σε κάθε σημείο λιανικής ή χονδρικής 
πώλησης. Οι έλεγχοι αφορούν στη σωστή χρήση των 
ενδείξεων, των σημάτων, των όρων η και λογοτύπων που 
αναφέρονται στο άρθρο 8 της παρούσης, καθώς και στη 
λήψη δειγμάτων για την ανίχνευση μη επιτρεπομένων 
από τον «Κανονισμό» ουσιών. 

 δ) Σε εγκαταστάσεις επιχειρηματιών που δεν έχουν 
ενταχθεί στο παρόν σύστημα ελέγχου και πιστοποίη−

σης, όταν κατά τους ελέγχους στα σημεία χονδρικής 
και λιανικής πώλησης ή σε εγκαταστάσεις συντήρησης 
ή αποθήκευσης, διαπιστωθεί χρήση όρων, ενδείξεων, 
σημάτων ή λογοτύπων κατά παράβαση του άρθρου 8 
της παρούσας και του άρθρου 5 του «Κανονισμού». 

 3. Μετά το πέρας των ελέγχων συντάσσεται πρα−
κτικό ελέγχου το οποίο συνυπογράφει και ο «επιχει−
ρηματίας». Όταν κατά τους ανωτέρω διενεργούμενους 
ελέγχους στοιχειοθετείται ευθύνη για παρατυπίες ή 
παραβάσεις, ο ΟΠΕΓΕΠ υποβάλλει το ως άνω πρακτικό 
ελέγχου συνοδευμένο από τεκμηριωμένη έκθεσή του 
στις επιτροπές εξέτασης Παρατυπιών και Παραβάσεων 
του άρθρου 10 της παρούσας κατά περίπτωση, για την 
επιβολή κυρώσεων

 4. Χορηγεί ειδική άδεια εισαγωγής γεωργικών προϊ−
όντων και ειδών διατροφής, προερχομένων από Τρίτες 
Χώρες, εις εφαρμογή της παράγ. 6 του άρθρου 11 του 
Κανονισμού και με τις διαδικασίες του άρθρου 9 της 
παρούσας . 

 5. Τηρεί μητρώο των «επιχειρηματιών» του άρθρου 
2(παραγ.3) της παρούσας απόφασης και φροντίζει ώστε 
κάθε ενδιαφερόμενος να έχει στη διάθεσή του ενημε−
ρωμένο κατάλογο με τα ονόματα και τις διευθύνσεις 
των επιχειρηματιών, κατ ΄εφαρμογή της παραγ.3 του 
άρθρου 8 του «Κανονισμού». Ο τύπος του μητρώου των 
ενταγμένων επιχειρηματιών, τα ζητούμενα στοιχεία κα−
θώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζεται από την 
Εποπτεύουσα Αρχή σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Υπ.Α.Α.&Τ.

 6. Διαβιβάζει στην Εποπτεύουσα Αρχή μέχρι τις 30 
Απριλίου κάθε έτους: 

 α) το μητρώο των «επιχειρηματιών» της παραγ. 5 του 
παρόντος άρθρου και 

 β) σχετική έκθεση για την επίβλεψη που ασκήθηκε: 
− σε κάθε εγκεκριμένο ΟΕ&Π προϊόντων βιολογικής 

γεωργίας κατά το προηγούμενο έτος,
− στους συμβεβλημένους επιχειρηματίες, με τους 

ΟΕ&Π 
− στα σημεία πώλησης των προϊόντων βιολογικής 

γεωργίας. 
 7. Εκπονεί και διαχειρίζεται το εθνικό σήμα αναγνώ−

ρισης της παραγ.1 του άρθρου 8 της 
 παρούσας. 
 8. Δύναται να εκδίδει οδηγίες χρήσης, σύμφωνα με 

την κείμενη κοινοτική και εθνική νομοθεσία, για προϊό−
ντα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προϊόντων 
βιολογικής γεωργίας που αναφέρονται στο παράρτημα 
ΙΙΙ του «Κανονισμού». 

 Άρθρο 6
ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΟΕ&Π) 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΠΒΓ)

 Οι ΟΕ&Π είναι οι εγκεκριμένοι ιδιωτικοί φορείς οι 
οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις των παρ. 5 και 11 του 
άρθρου 9 του «Κανονισμού». 

 1. Διαδικασίες έγκρισης ή ανάκλησης της δραστη−
ριότητας:

 Προκειμένου ιδιωτικός φορέας να εγκριθεί ως ΟΕ&Π 
προϊόντων βιολογικής γεωργίας πρέπει να υποβάλλει 
αίτηση στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. η οποία να συνοδεύεται από τα 
εξής δικαιολογητικά:

 1.1. Δικαιολογητικά: 
 α) Την απόδειξη καταβολής υπέρ του ΟΠΕΓΕΠ του 
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κόστους αξιολόγησης της εν λόγω αίτησης, σύμφωνα 
με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο παροχής υπηρεσιών του 
ΟΠΕΓΕΠ 

 β) Την δήλωση της έδρας του Οργανισμού, καθώς και 
τυχόν περιφερειακών παραρτημάτων του. 

 γ) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του κωδικοποιη−
μένου καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού 
λειτουργίας του καθώς και της επίσημης νόμιμης εκ−
προσώπησης του.

 δ) Παρουσίαση του ειδικευμένου προσωπικού που 
διαθέτει (βιογραφικά σημειώματα κ.λ.π.). Το οργανό−
γραμμα λειτουργίας, με αναφορές στα ονόματα και 
τις ιδιότητες

των προσώπων που κατέχουν τις προβλεπόμενες δι−
οικητικές και λοιπές θέσεις καθώς και των επιτροπών 
και συμβουλίων που λειτουργούν στον Οργανισμό.

 ε) Περιγραφή της κτιριακής υποδομής και του εξο−
πλισμού του. 

 στ) Περιγραφή της εργαστηριακής του υποδομής για 
την διενέργεια εργαστηριακών αναλύσεων στο πλαίσιο 
των διαδικασιών ελέγχου των προϊόντων βιολογικής γε−
ωργίας, ή όταν δε διαθέτει δική του υποδομή, αποδείξεις 
για τη συνεργασία του με διαπιστευμένα εργαστήρια 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής τα οποία θα πρέπει να 
καλύπτουν την δυνατότητα εκτέλεσης των προβλεπομέ−
νων αναλύσεων ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση 
των προϊόντων με τις απαιτήσεις του κανονισμού και 
της κείμενης Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας.

 ζ) Το σύστημα κυρώσεων που επιβάλλει στους συμ−
βεβλημένους επιχειρηματίες, σε περίπτωση που δι−
απιστώνουν αποκλίσεις, παρατυπίες και παραβάσεις 
της κείμενης νομοθεσίας για τα προϊόντα βιολογικής 
γεωργίας. 

 η) Επικυρωμένο αντίγραφο του Πιστοποιητικού Διαπί−
στευσης με συνημμένο το Πεδίο διαπίστευσης που έχει 
εκδοθεί από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) 
για το πρότυπο ΕΝ–45011. Για τους νεοεισερχόμενους 
στο σύστημα ελέγχου ΟΕ&Π προϊόντων βιολογικής γε−
ωργίας προκειμένου να ξεκινήσουν τη δραστηριότητά 
τους, κατά παρέκκλιση γίνεται δεκτή έκθεση αξιολόγη−
σης από το ΕΣΥΔ η οποία να βεβαιώνει την ικανοποίη−
ση του προτύπου ΕΝ−45011, ως μέρος της διαδικασίας 
της διαπίστευσης που θα ολοκληρωθεί εντός χρονικού 
διαστήματος 18 μηνών, και η οποία επέχει θέση προκα−
ταρκτικής διαπίστευσης. 

 θ) Αντίγραφο του Εγχειριδίου Ποιότητας του Οργα−
νισμού (MANUAL), αντίγραφο του Κανονισμού Πιστο−
ποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας, καθώς και τις 
εφαρμοζόμενες διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης, 
στις οποίες περιλαμβάνονται λεπτομερείς περιγραφές 
για την εφαρμογή των απαιτήσεων ελέγχου και των 
μέτρων ασφαλείας που ο Οργανισμός επιβάλλει στους 
συμβεβλημένους με αυτόν επιχειρηματίες, στο πλαίσιο 
του καθεστώτος ελέγχου που προβλέπεται στα άρθρα 
8 και 9 του «Κανονισμού» και της παρούσας και που 
κατ’ ελάχιστο συμπεριλαμβάνουν τις απαιτήσεις του 
παραρτήματος ΙΙΙ του «Κανονισμού».

 1.2 Διαδικασίες έγκρισης – ανάκλησης δραστηριό−
τητας 

 α) Ο ΟΠΕΓΕΠ αξιολογεί τα ανωτέρω υποβαλλόμενα 
στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1.1 του πα−
ρόντος άρθρου, σύμφωνα με τις διαδικασίες που αναφέ−
ρονται στον Κανονισμό Αξιολόγησης και Επίβλεψης του 

Συστήματος Ελέγχου προϊόντων βιολογικής γεωργίας 
που αυτός εκπονεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 40 του 
ν. 2637/1998 όπως αυτός ισχύει, και κατ εφαρμογή της 
παραγ. 1 του άρθρου 5 της παρούσης, υποβάλλει αιτιο−
λογημένη γνώμη και η Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας 
εισηγείται στον Υπουργό Α. Α. & Τροφίμων για την 
εκδοση απόφασης για έγκριση και χορήγηση κωδικού 
έγκρισης ή απόρριψη του αιτήματος του Οργανισμού. 
Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 β) Η έγκριση δραστηριότητας του ΟΕ&Π είναι δι−
άρκειας αορίστου χρόνου και ανακαλείται μετά από 
αιτιολογημένη γνώμη του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π προς τον Υπουργό 
Α.Α.& Τροφίμων. Η ανάκληση της έγκρισης γίνεται είτε 
εφ όσον ο ΟΕ&Π δεν πληροί πλέον τα κριτήρια του πα−
ρόντος άρθρου και τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρ−
θρου 5 της παρούσης, είτε αν απωλέσει την διαπίστευσή 
του σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ45011, είτε ως κυρωτικό 
μέτρο για τις σοβαρές παραλείψεις ή παραβάσεις της 
κείμενης Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας. 

γ) Οι ΟΕ&Π που εγκρίνονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, 
εντάσσονται στο Σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης 
προϊόντων βιολογικής γεωργίας και εγγράφονται στο 
επίσημο Μητρώο Οργανισμών Ελέγχου και Πιστοποί−
ησης. Οι διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης που 
εφαρμόζουν οι εγκεκριμένοι ΟΕ&Π προϊόντων βιολο−
γικής γεωργίας, είναι ισότιμες και αμοιβαία αναγνω−
ρίσιμες .

 δ) Στην περίπτωση ανάκλησης της έγκρισης ή παύσης 
της δραστηριότητας ΟΕ&Π προϊόντων βιολογικής γεωρ−
γίας, οι επιχειρηματίες που έχουν συνάψει συμβάσεις με 
τον εν λόγω ΟΕ&Π επιλέγουν έναν από τους υπόλοιπους 
εγκεκριμένους Οργανισμούς για την ένταξή τους στο 
σύστημα ελέγχου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η ένταξη 
των εν λόγω επιχειρηματιών στο σύστημα ελέγχου, δύ−
ναται να ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού ΑΑ&Τ. 
Ο ΟΕ&Π του οποίου ανακλήθηκε ή έγκριση ή έπαψε 
την δραστηριότητά του, υποχρεούται να παραδώσει 
στην εποπτεύουσα αρχή επικυρωμένα αντίγραφα του 
συνόλου των τηρουμένων αρχείων των επιχειρήσεων 
που είχαν συμβληθεί μαζί του.

 ε) Για την έγκριση επέκτασης ή περιορισμού του 
πεδίου δραστηριότητας ενός εγκεκριμένου ΟΕ&Π προϊ−
όντων βιολογικής γεωργίας, απαιτείται η κατάθεση νέας 
αίτησης και δικαιολογητικά που καθορίζονται από τον 
ΟΠΕΓΕΠ, κατά περίπτωση.

2. Πραγματοποιούμενοι έλεγχοι − Δειγματοληψίες
 Οι εγκεκριμένοι ΟΕ&Π προϊόντων βιολογικής γεωργί−

ας στα πλαίσια του συστήματος ελέγχου της παρούσας, 
πραγματοποιούν ελέγχους σύμφωνα με το Παράρτημα 
ΙΙΙ του κανονισμού όπως αυτός τροποποιείται και ισχύει 
κάθε φορά, στις μονάδες παραγωγής, εμπορίας, παρα−
σκευής, αποθήκευσης ή και εισαγωγής προϊόντων βιο−
λογικής γεωργίας από τρίτες χώρες. Οι έλεγχοι αυτοί 
ομαδοποιούνται ως ακολούθως:

 2.1 Αρχικός έλεγχος: διενεργείται το αργότερο σε 60 
ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, η υπογραφή 
της οποίας γίνεται το αργότερο εντός μηνός από την 
κατάθεση της αίτησης και του συνόλου των δικαιολο−
γητικών του επιχειρηματία προς τον ΟΕ&Π, προκειμένου 
να ενταχθεί στο σύστημα ελέγχου. Κατά τον έλεγχο 
αυτό επαληθεύονται τα μέτρα και οι δεσμεύσεις της 
δήλωσης που κατέθεσε ο «επιχειρηματίας» προκειμένου 
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να ενταχθεί στο σύστημα ελέγχου, σύμφωνα με την 
παραγ. 1.1 του άρθρου 7 της παρούσης και συντάσσε−
ται έκθεση εις διπλούν η οποία προσυπογράφεται από 
τον επιχειρηματία στον οποίο και παραμένει το ένα 
αντίγραφο. 

 2.2 Επισκέψεις ελέγχου, σε εφαρμογή της παραγ. 
5 των γενικών διατάξεων του Παραρτήματος ΙΙΙ του 
«Κανονισμού»: 

 α) Πλήρης έλεγχος: για την επαλήθευση των συγκε−
κριμένων μέτρων και δεσμεύσεων που έχουν αποδεχθεί 
οι συμβαλλόμενοι με τον ΟΕ&Π «επιχειρηματίες» κατά 
την διαδικασία της παραγ.2.1 του παρόντος άρθρου, εις 
εφαρμογή των παραγ.5 και 6 των «Γενικών Διατάξεων» 
και για την τήρηση των υποχρεώσεων εν γένει του 
Παραρτήματος ΙΙΙ του «κανονισμού». Ο έλεγχος αυτός 
γίνεται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο (εντός της καλ−
λιεργητικής περιόδου των καλλιεργουμένων ειδών) ή, 
εφ΄ όσον πρόκειται περί μονάδας ζωικής παραγωγής, 
εντός του έτους εκτροφής ή, εφ΄ όσον πρόκειται για 
μονάδα παρασκευής, εντός της παρασκευαστικής πε−
ριόδου. 

 β) Δειγματοληψίες για εργαστηριακή ανάλυση: Γί−
νονται με βάση το καταρτισθέν από τους ΟΕ&Π πρό−
γραμμα δειγματοληψιών, για την εργαστηριακή ανάλυση 
και ανίχνευση μη επιτρεπόμενων από τον «Κανονισμό» 
ουσιών, επί των παραγόμενων προϊόντων, φυτικής & ζω−
ικής προέλευσης, φυτικών ιστών και οργάνων, εδάφους, 
ζωοτροφών, σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των ελεγχό−
μενων επιχειρηματιών. Τα κριτήρια βάση των οποίων 
καταρτίζεται το πρόγραμμα των δειγματοληψιών είναι 
η επικινδυνότητα, το μέγεθος και η τοποθεσία της μο−
νάδας, το είδος, το ιστορικό και τα κρίσιμα στάδια της 
παραγωγικής διαδικασίας καθώς και οι καταγγελίες 
των καταναλωτών.

 γ) Αιφνιδιαστικές επισκέψεις ελέγχου, σε τυχαία 
βάση, πραγματοποιούνται επιπροσθέτως του πλήρους 
ελέγχου σε ποσοστό τουλάχιστον 10% επί των συμβε−
βλημένων επιχειρηματιών κάθε ΟΕ&Π, σύμφωνα με τα 
διαλαμβανόμενα στην παρ.5 των Γενικών Διατάξεων του 
Παραρτήματος ΙΙΙ του «κανονισμού», δίνοντας έμφαση 
σε ελέγχους επιχειρηματιών που παρουσίασαν κατά το 
προηγούμενο έτος σοβαρές παρεκκλίσεις, παρατυπίες 
ή και παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας.

2.3 Η ολοκλήρωση του ελέγχου γίνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού ελέγχου η/και πρακτικού δειγματοληψίας. 
Στο πρακτικό ελέγχου καταγράφονται με σαφήνεια, 
κατά περίπτωση, τα αποτελέσματα του ελέγχου και 
αναλυτικά οι τυχόν διαπιστωθείσες μη συμμορφώσεις, 
Τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να συνυπογράφονται 
από τον ελεγχόμενο σύμφωνα με την παραγ.2.4 του 
άρθρου 7 της παρούσης. 

 2.4 Στην περίπτωση που διαπιστώνονται παρατυπί−
ες ή παραβάσεις από τους ελεγκτές των Οργανισμών 
Ελέγχου και Πιστοποίησης κατά τη διενέργεια των 
ελέγχων του άρθρου 6, παράγραφο 2, της παρούσας 
απόφασης, ο Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης 
επιβάλει τις ανάλογες κυρώσεις. Όταν ο προαναφερό−
μενος Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης θεωρεί 
ότι πέραν των κυρώσεων που ο ίδιος έχει επιβάλει στον 
παραγωγό, είναι απαραίτητο να του επιβληθούν επι−
πλέον διοικητικές και οικονομικές κυρώσεις, λόγω της 
σοβαρότητας της παράβασης, διαβιβάζει το πρακτικό 
ελέγχου συνοδευμένο από τεκμηριωμένη έκθεσή του 

στη Διεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

3. Λοιπές υποχρεώσεις ΟΕ& Π 
 3.1 Εκδίδουν το επίσημο έγγραφο Πιστοποίησης της 

παραγράφου 7, του άρθρου 4 της παρούσας, εφ’ όσον 
διαπιστώσουν κατά τους ελέγχους που πραγματοποι−
ούν, ότι οι επιχειρηματίες τηρούν τις απαιτήσεις του 
«Κανονισμού» καθώς και τις διατάξεις της παρούσης 
για την παραγωγή γεωργικών βιολογικών προϊόντων. 
Με το εν λόγω έγγραφο Πιστοποίησης παρέχεται γρα−
πτή διαβεβαίωση ότι τα παραγόμενα προϊόντα συμ−
μορφώνονται με τις απαιτήσεις του «Κανονισμού» και 
της παρούσας. Επικυρωμένα αντίγραφα των εγγράφων 
πιστοποίησης οφείλουν να αποστέλλουν στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.
Π εντός 10 ημερών από την έκδοσή τους.

Το έγγραφο Πιστοποίησης που αναφέρεται ανωτέρω 
εκδίδεται ως ακολούθως:

 α) Εφόσον πρόκειται για νωπά φυτικά προϊόντα, εκδί−
δεται κατά την έναρξη της συγκομιδής και με διάρκεια 
ισχύος ανάλογη με το είδος του προϊόντος και τη δι−
άρκεια της περιόδου συγκομιδής τους ή/και τη διάρκεια 
συντήρησής τους. Ταυτοποιεί το όνομα και τη διεύθυνση 
του επιχειρηματία, το είδος των προϊόντων καθώς και 
την παραγόμενη ποσότητα αυτών για τη συγκεκριμένη 
παραγωγική περίοδο. Τα αναφερόμενα προϊόντα θα 
πρέπει να αναγράφονται με την κοινή και επιστημονική 
τους ονομασία και πρέπει να γίνεται αναφορά στην 
ποικιλία τους.

 β) Εφόσον πρόκειται για μεταποιημένα γεωργικά 
φυτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα που έχουν παρα−
σκευαστεί κυρίως από ένα ή περισσότερα συστατικά 
φυτικής ή/και ζωικής προέλευσης και προορίζονται για 
ανθρώπινη κατανάλωση, εκδίδεται κατά την έναρξη της 
παρασκευαστικής τους περιόδου και με διάρκεια ισχύος 
όση και η διάρκεια αυτής ή εφόσον πρόκειται για γάλα 
και προϊόντα με βάση το γάλα λαμβάνονται υπόψη η 
περίοδος άλμεξης κατά είδος ζώου. Για τα ζώα και τα 
προϊόντα κρέατος πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία 
ταυτοποίησης όσον αφορά την ιχνηλασιμότητα συμφω−
να με τον «Κανονισμό»

 γ) Όσον αφορά τις ζωοτροφές, θα πρέπει να ανα−
γράφονται λεπτομερώς τα στοιχεία που αναφέρο−
νται στο μέρος Ε του παραρτήματος ΙΙΙ του ΚΑΝ(ΕΟΚ) 
2092/1991.

 3.2 Παρέχουν το δικαίωμα χρήσης του Εθνικού Σήμα−
τος της παραγ. 1, του άρθρου 8, της παρούσας, στους 
κατόχους του επίσημου εγγράφου Πιστοποίησης προ−
ϊόντων βιολογικής γεωργίας.

 3.3 Εκδίδουν βεβαίωση μετά από αίτηση του επι−
χειρηματία, με την οποία βεβαιώνεται ότι ο εν λόγω 
επιχειρηματίας είναι ενταγμένος στο σύστημα ελέγχου 
και τηρεί τις απαιτήσεις του «Κανονισμού». Η βεβαίωση 
παρέχεται για κάθε χρήση εκτός της περίπτωσης της 
εμπορίας των παραγόμενων προϊόντων.

 3.4 Τηρούν ατομικούς φακέλους ανά ελεγχόμενο επι−
χειρηματία οι οποίοι είναι διαθέσιμοι στην Εποπτεύουσα 
και Επιβλέπουσα Αρχή και τους παραδίδει εις αυτήν 
στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παραγ. 1.2(δ) 
του άρθρου 6 της παρούσας.

 3.5 Διαβιβάζουν στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. μέχρι 31 Ιανουαρίου 
εκάστου έτους σε εφαρμογή της παρ. 8 β) του άρθρου 
9 του «Κανονισμού», τα κάτωθι στοιχεία που αφορούν 
το προηγούμενο έτος: 
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 α) κατάλογο των επιχειρηματιών που είχαν υπαχθεί 
στο σύστημα έλεγχου, στον οποίο εκτός από ονομα−
τεπώνυμο και διεύθυνση θα αναφέρονται οι εκτάσεις 
κατά καλλιεργούμενο είδος και ο αριθμός κατά είδος 
εκτρεφόμενων ζώων, κατά περίπτωση.

 β) συνολική έκθεση για τους διενεργηθέντες ελέγ−
χους 

 γ) κατάσταση πιστοποιημένων προϊόντων (είδος, 
έκταση, ποσότητες, περιοχή) και 

 δ) κάθε άλλο στοιχείο που θα τους ζητηθεί από τις 
αρμόδιες αρχές

 Σε περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής των ανωτέρω 
στοιχείων, ο Ο.Π.Ε.Γ.Ε.Π υποβάλλει σχετική εισήγηση για 
την επιβολή διοικητικής κύρωσης.

3.6 Οι ΟΕ&Π προϊόντων βιολογικής γεωργίας υποχρε−
ούνται να συνεργάζονται ανταλλάσσοντας τις απαραί−
τητες πληροφορίες και αποστέλλοντας αντίγραφο του 
τηρουμένου ατομικού φακέλου σε περίπτωση επιλογής 
από τον επιχειρηματία διαφορετικού ΟΕ&Π υπευθύνου 
για τον έλεγχό του, με παράλληλη ενημέρωση της Επο−
πτεύουσας και Επιβλέπουσας αρχής.

 3.7 Οι εγκεκριμένοι ΟΕ&Π προβαίνουν σε καταγγελία 
της σύμβασης εφόσον τεκμηριώνεται η άρνηση εκπλή−
ρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων των ελεγχομένων 
από αυτούς επιχειρηματιών, σύμφωνα με τους όρους 
που απορρέουν από την μεταξύ τους υπογραφείσα σύμ−
βαση. Στην περίπτωση αυτή ο επιχειρηματίας δεν είναι 
δυνατόν να μεταγραφεί σε άλλον Οργανισμό πριν την 
παρέλευση 1 έτους από την ημερομηνία καταγγελίας 
της εν λόγω σύμβασης ενώ παράλληλα κινείται η δι−
αδικασία απόσυρσης των σχετικών ενδείξεων από τα 
πιστοποιημένα προϊόντα του εν λόγω επιχειρηματία 
σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο 
άρθρο 11 της παρούσας.

 Άρθρο 7 (5)
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ, 
 Οι υποχρεώσεις του και η αλλαγή ΟΕ&Π.

1. Ένταξη στο σύστημα ελέγχου:
 Προκειμένου ένας επιχειρηματίας να ενταχθεί στο 

Σύστημα Ελέγχου που θεσπίζεται με την παρούσα και 
το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον την εφαρμογή των 
μέτρων ελέγχου και προφύλαξης του Παραρτήματος ΙΙΙ 
του «Κανονισμού» καθώς και την τήρηση των απαιτήσε−
ων της παρούσας, οφείλει:

 1.1 Να καταθέσει στον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστο−
ποίησης του άρθρου 6 της παρούσας απόφασης, μαζί 
με την αίτηση του και υπεύθυνη δήλωση με την οποία 
δεσμεύεται για τα αναγραφόμενα στο παράρτημα ΙΙ 
της παρούσας εις εφαρμογή της παραγ. 3 των γενικών 
διατάξεων και των παραγ. Α1.1, Α2.1, Β1, Γ1, Δ και Ε1 των 
ειδικών διατάξεων του Παραρτήματος ΙΙΙ του «Κανονι−
σμού» κατά περίπτωση, όπως αυτός τροποποιείται και 
ισχύει κάθε φορά, και να συνάψει σύμβαση, όπως ανα−
φέρεται στην παραγ. 6, του άρθρου 4, της παρούσας, με 
τον εν λόγω Οργανισμό Ε&Π. Η ημερομηνία υπογραφής 
της σύμβασης θεωρείται ως έναρξη δραστηριότητας 
της παραγωγής προϊόντων βιολογικής γεωργίας από 
τον επιχειρηματία. Κάθε αλλαγή στην περιγραφή ή στα 
συγκεκριμένα μέτρα που αναγράφονται στην εν λόγω 
δήλωση, σύμφωνα με την παραγ. 4 των γενικών διατά−
ξεων του Παραρτήματος ΙΙΙ του «Κανονισμού», πρέπει 

να γνωστοποιείται άμεσα και όχι αργότερα των 10 ερ−
γασίμων ημερών, στον ΟΕ&Π και στην Δ/νση Αγροτικής 
Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης της έδρας 
της επιχείρησης η οποία εν συνεχεία ενημερώνει την 
Επιβλέπουσα Αρχή.

 Κάθε επιχειρηματίας συνάπτει σύμβαση ελέγχου με 
ένα και μόνο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης για 
το σύνολο των κατά κατηγορία δραστηριοτήτων του. 

 1.2 Να γνωστοποιεί την έναρξη της δραστηριότητάς 
του σχετικά με τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, εντός 
10 ημερών από την υπογραφή της ανωτέρω αναφε−
ρομένης σύμβασης στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στα διοικητικά όρια 
της οποίας βρίσκεται η έδρα της εκμετάλλευσης ή της 
επιχείρησής του. Για την γνωστοποίηση χρησιμοποιεί−
ται το έντυπο της παραγράφου 8, του άρθρου 4, της 
παρούσας, το οποίο συνοδεύεται από οδοιπορικό και 
τοπογραφικό σκαρίφημα των αγροτεμαχίων, των εγκα−
ταστάσεων και των αποθηκευτικών χώρων της εκμε−
τάλλευσης ή επιχείρησης καθώς και από το διάγραμμα 
ροής προκειμένου περί παρασκευαστικών μονάδων. 

 Θεωρημένο αντίγραφο του εν λόγω εγγράφου γνω−
στοποίησης προσκομίζει ο επιχειρηματίας στον Ορ−
γανισμό ελέγχου και Πιστοποίησης με τον οποίο έχει 
υπογράψει σύμβαση. Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της 
Νομ/κής Αυτ/σης υποχρεούται να αποστέλλει στο τέλος 
κάθε ημερολογιακού μήνα στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π., θεωρημένα 
αντίγραφα των γνωστοποιήσεων που τις έχουν υπο−
βληθεί. 

 2. Υποχρεώσεις του «επιχειρηματία»
 2.1 Κάθε επιχειρηματίας που εντάσσεται στο σύστη−

μα Ελέγχου και Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής 
γεωργίας οφείλει να τηρεί κατ ελάχιστον τα στοιχεία 
της παραγ. 6 των γενικών διατάξεων του Παραρτήμα−
τος ΙΙΙ του «Κανονισμού» και επιπροσθέτως θα πρέπει 
να τηρεί: 

− ημερολόγιο εργασιών σύμφωνα με το πρόγραμμα 
καλλιεργειών κατά αγροτεμάχιο/εκτροφής ανά κατη−
γορία ζώων/παρασκευής 

− βιβλίο αγοράς εισροών 
− βιβλίο παραγωγής και πώλησης προϊόντων ανά 

αγροτεμάχιο/ανά εκτροφή/ανά παρασκευή
 Όλα τα τηρούμενα στοιχεία θα πρέπει να διατηρού−

νται τουλάχιστον για πέντε (5) χρόνια.
 Τα εν λόγω στοιχεία, κατά τους ελέγχους που ανα−

φέρονται στην παρούσα απόφαση, υπογράφονται από 
τους διενεργούντες έλεγχο, είτε ο έλεγχος γίνεται στο 
πλαίσιο του Συστήματος Ελέγχου από εγκεκριμένο Ορ−
γανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης είτε ο έλεγχος αφο−
ρά επίβλεψη από τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. είτε εποπτεία από τη 
Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας του Υ.Α.Α.&.Τ. 

 2.2 Καταθέτει στον Οργανισμό ελέγχου και Πιστο−
ποίησης λεπτομερές πρόγραμμα παραγωγής φυτικών 
προϊόντων ανά αγροτεμάχιο ή λεπτομερές πρόγραμμα 
εκτροφής των ζώων και σχέδιο διασποράς της κόπρου 
στα αγροτεμάχια που διαθέτει και έχουν ενταχθεί στο 
σύστημα ελέγχου. Τα προγράμματα αυτά κατατίθενται 
όσον αφορά την φυτική παραγωγή ένα μήνα πριν την 
έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου, όσον αφορά την 
ζωική παραγωγή ένα μήνα τουλάχιστον πριν από τη 
λήξη της παραγωγικής περιόδου που αρχίζει από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ελέγχου, για δε 
την παρασκευή προϊόντων βιολογικής γεωργίας ένα 
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μήνα πριν την ημερομηνία έναρξης των σχετικών ερ−
γασιών παρασκευής.

 2.3 Παρέχει ελεύθερη πρόσβαση, στους εντεταλμέ−
νους ελεγκτές των Οργανισμών ελέγχου, σε όλους τους 
χώρους παραγωγής, αποθήκευσης και παρασκευής της 
εκμετάλλευσης ενταγμένους ή μη στο σύστημα ελέγ−
χου. Επιτρέπει την λήψη δειγμάτων κατά το άρθρο 6 
της παρούσας. Παρέχει κάθε αναγκαία πληροφορία και 
βοήθεια προκειμένου να διευκολυνθεί ο έλεγχος και να 
εξαχθούν ακριβή συμπεράσματα.

 2.4 Συνυπογράφει τα πρακτικά ελέγχου με τον διενερ−
γούντα τον έλεγχο και έχει το δικαίωμα να καταγράψει 
τις τυχόν επιφυλάξεις του επί των διαπιστώσεων και 
παρατηρήσεων του ελεγκτή καθώς και για τον τρόπο 
δειγματοληψίας. Τυχούσα άρνηση της συνυπογραφής 
ισοδυναμεί με άρνηση ελέγχου και τιμωρείται με την 
αντίστοιχη κύρωση που προβλέπεται στο άρθρο 11 της 
παρούσας απόφασης.

3. Αποχώρηση «επιχειρηματία» από ΟΕ&Π 
 3.1 Ένας Επιχειρηματίας, ενταγμένος στο σύστημα 

ελέγχου που εγκαθιδρύεται με την παρούσα απόφαση, 
δύναται να αποχωρήσει από τον ΟΕ&Π με τον οποίο 
έχει συνάψει σύμβαση, ανεξαρτήτως της διάρκειας ισχύ−
ος αυτής και να συμβληθεί με άλλο ΟΕ&Π, υπό την 
προϋπόθεση:

α) να καταγγείλει εγγράφως την σύμβαση που έχει 
συνάψει με τον πρώτο ΟΕ&Π

β) να ενημερώσει σχετικά τις Αρμόδιες Αρχές Επο−
πτείας και Επίβλεψης αναφέροντας με σαφήνεια τους 
λόγους καταγγελίας καθώς και το όνομα του νέου 
ΟΕ&Π στον οποίο προτίθεται να ενταχθεί.

γ) να έχει εξοφλήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις 
που απορρέουν από τους σχετικούς όρους της καταγ−
γελλόμενης σύμβασης και 

δ) να υποβάλλει νέα αίτηση ένταξής του στο Σύστημα 
Ελέγχου σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες 
που καθορίζονται στον «Κανονισμό» και στην παρούσα 
απόφαση.

3.2 Ο ΟΕ&Π στον οποίο ο «επιχειρηματίας» υποβάλλει 
αίτημα ένταξης, οφείλει:

να ζητά εγγράφως αντίγραφο του τηρούμενου ατομι−
κού φακέλου από τον ΟΕ&Π στον οποίο ήταν υποκείμε−
νο ελέγχου ο αιτών επιχειρηματίας, καθώς και σχετική 
βεβαίωση αναφερόμενη στο καθεστώς ελέγχου του εν 
λόγω επιχειρηματία.

3.3 Βασικές προϋποθέσεις αποδοχής του αιτήματος 
ένταξης από το νέο ΟΕ&Π είναι:

α) να μην εκκρεμεί διενέργεια οποιασδήποτε μορφής 
ελέγχου προγραμματισθείσας προ της ημερομηνίας 
καταγγελίας της Σύμβασης. 

β) να μην υπάρχουν εκκρεμότητες που να αφορούν 
διαδικασίες αξιολόγησης ευρημάτων ελέγχων, χημικών 
αναλύσεων ή διαδικασίες επιβολής κυρώσεων προ της 
ημερομηνίας καταγγελίας της σύμβασης. 

γ) να μην υφίσταται διοικητική κύρωση απαγόρευσης 
χρήσης των σχετικών όρων, ενδείξεων, σημάτων και λο−
γοτύπων που αναφέρονται στο άρθρο 8 της παρούσας 
απόφασης ή/ και απαγόρευση άσκησης δραστηριότητας 
για την παραγωγή, παρασκευή, αποθήκευση, εμπορία 
και εισαγωγή από τρίτες χώρες, προϊόντων βιολογικής 
γεωργίας.

 3.4 Σε περιπτώσεις που εγκεκριμένος ΟΕ&Π δεν απο−
στέλλει τον ατομικό φάκελο του επιχειρηματία εντός 

της αποκλειστικής προθεσμίας των 15 ημερών από την 
ημερομηνία λήψης του σχετικού αιτήματος,

αυτό αποτελεί παράβαση της παρ. 7 του άρθρου 9 του 
«Κανονισμού» και τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρου 11 
της παρούσας απόφασης.

 3.5 Ο Εγκεκριμένος ΟΕ&Π που προβαίνει σε αποδοχή 
αιτήματος ένταξης χωρίς να τηρηθούν οι ανωτέρω ανα−
φερόμενες διαδικασίες και προϋποθέσεις, υπόκειται σε 
επιβολή διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 
11 της παρούσας απόφασης

 Άρθρο 8
 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

 Στην επισήμανση ή διαφήμιση των προϊόντων που 
αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας και 
με την επιφύλαξη της ισχύουσας κοινοτικής και εθνικής 
νομοθεσίας σχετικά με την επισήμανση, την παρουσί−
αση και την διαφήμιση των γεωργικών προϊόντων και 
ειδών διατροφής:

 1. Καθιερώνεται η υποχρεωτική χρήση εθνικού σή−
ματος αναγνώρισης πιστοποιημένων προϊόντων βιο−
λογικής γεωργίας. Λεπτομέρειες για τη διαχείριση και 
χρησιμοποίηση του εν λόγω σήματος καθορίζονται με 
απόφαση του Υ.Α.Α.&Τ., ύστερα από σχετική εισήγηση 
του Δ.Σ. του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.

 2. Αναγράφεται η ένδειξη «προϊόν βιολογικής γε−
ωργίας» σύμφωνα με τις απαιτήσεις των παρ. 1 και 3 
του άρθρου 5 του «Κανονισμού» σε συνδυασμό με την 
ονομασία πώλησης του προϊόντος.

3. Αναγράφεται η ένδειξη «προϊόν βιολογικής γεωρ−
γίας σε μεταβατικό στάδιο» μόνο σε προϊόντα φυτικής 
προέλευσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ. 5 
του άρθρου 5 του «Κανονισμού» σε συνδυασμό με την 
ονομασία πώλησης του προϊόντος. 

 4. Για τα μεταποιημένα προϊόντα της παρ. 1β του 
άρθρου 1 του «Κανονισμού» αναγράφονται ενδείξεις περί 
του βιολογικού τρόπου παραγωγής τους στον κατάλογο 
των συστατικών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ. 
5α, του άρθρου 5 του «Κανονισμού». Η ένδειξη «Χ% των 
συστατικών γεωργικής προέλευσης είναι βιολογικής 
παραγωγής» πρέπει να είναι σε συνδυασμό με την ονο−
μασία πώλησης.

 5. Οι ενδείξεις του παραρτήματος V του «Κανονισμού» 
επιτρέπεται να αναγράφονται προαιρετικά μόνο στα 
προϊόντα που πληρούν τις απαιτήσεις των παρ. 1 και 3, 
του άρθρου 5, του «Κανονισμού» και σύμφωνα με το άρ−
θρο 10, του «Κανονισμού». Οι εν λόγω ενδείξεις μπορούν 
να χρησιμοποιούνται και σε συνδυασμό με τον Κοινοτικό 
λογότυπο του παραρτήματος V του «Κανονισμού».

Αναγράφεται μόνο ο κωδικός αριθμός έγκρισης του 
ΟΕ&Π στον έλεγχο του οποίου υπάγεται ο επιχειρημα−
τίας που παράγει, παρασκευάζει, αποθηκεύει, ή εισάγει 
από τρίτες χώρες τα εν λόγω 6. προϊόντα και τηρεί 
τις διατάξεις του «Κανονισμού» και της παρούσας από−
φασης. 

 7. Για λόγους προστασίας των ενδείξεων που ανα−
φέρονται στο άρθρο 2 και στο παράρτημα V του «Κα−
νονισμού» καθώς και στο παρόν άρθρο απαγορεύεται 
η χρησιμοποίηση όρων, ενδείξεων, σημάτων, ονομάτων 
ή/και λογοτύπων που περιλαμβάνουν συντμήσεις όπως 
«οικο», «βιο», ή και όρους όπως «οργανικό», «οικολογικό» 
κτλ, συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχων ξενό−
γλωσσων, σε γεωργικά προϊόντα και είδη διατροφής 
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που δεν έχουν παραχθεί, παρασκευαστεί ή εισαχθεί από 
τρίτες χώρες σύμφωνα με τις διατάξεις του «Κανονι−
σμού» και της παρούσας και μπορούν να προκαλέσουν 
σύγχυση ή να παραπλανήσουν τους καταναλωτές ως 
προς τον τρόπο παραγωγής, παρασκευής τους η /και 
προέλευσης του.

 8. Απαγορεύεται η χρήση σημάτων τα οποία φέρουν 
ένδειξη αναφερόμενη στο βιολογικό τρόπο παραγωγής 
εκτός από τα σήματα που προβλέπονται στην παρ. 3α 
του άρθρου 5 του «Κανονισμού» των οποίων η χρήση 
επιτρέπεται μόνο ύστερα από απόφαση της εποπτεύου−
σας αρχής που λαμβάνεται σε εφαρμογή της ανωτέρω 
αναφερομένης διάταξης.

 9. Απαγορεύεται η αναγραφή στην επισήμανση ή την 
διαφήμιση των εν λόγω προϊόντων κάθε ισχυρισμού 
που να δημιουργεί στον αγοραστή την εντύπωση ότι οι 
αναφερόμενες στο παρόν άρθρο ενδείξεις, σήματα και 
λογότυποι αποτελούν εγγύηση ότι αυτά είναι ανωτέ−
ρας ποιότητας από άποψη οργανοληπτικών κριτηρίων, 
θρεπτικής αξίας και υγιεινής διατροφής. 

 Άρθρο 9 
 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

 1. Με την επιφύλαξη τήρησης των απαιτήσεων όσον 
αφορά την επισήμανση ή τη διαφήμιση των προϊόντων 
βιολογικής γεωργίας όπως αυτές περιγράφονται στο 
άρθρο 8 της παρούσας απόφασης καθώς και της σχε−
τικής κείμενης Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας που 
αφορά τις εισαγωγές, αυτά τα προϊόντα δύνανται να 
εισαχθούν και να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία στην 
Ε.Ε. με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζει ο 
«Κανονισμός» και ο Καν.(ΕΚ)1788/2001 της Επιτροπής.

 2. Σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 1, του «Κα−
νονισμού» εισάγονται προϊόντα που προέρχονται από 
Τρίτες Χώρες που έχουν συμπεριληφθεί στο Παράρτημα 
του Καν.(ΕΟΚ)94/1992 της Επιτροπής και συνοδεύονται 
από Πιστοποιητικό Ελέγχου που εκδίδεται από την αρχή 
ή τον φορέα ελέγχου της Τρίτης Χώρας που έχει λάβει 
την ισοδυναμία κατ’ εφαρμογή της σχετικής απόφασης 
της Επιτροπής της ΕΕ.

 3. Σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 6, του 
«Κανονισμού» είναι δυνατόν να εισάγονται προϊόντα 
που προέρχονται από Τρίτες Χώρες που δεν έχουν 
συμπεριληφθεί στο παράρτημα του Καν.(ΕΟΚ)94/1992 
της Επιτροπής. 

 Στην περίπτωση αυτή ο εισαγωγέας πρέπει να λά−
βει ειδική άδεια εισαγωγής αφού προσκομίσει τα απα−
ραίτητα δικαιολογητικά στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. Η άδεια αυτή 
εκδίδεται εφόσον από τα προσκομιζόμενα δικαιολογη−
τικά αποδειχθεί η ισοδυναμία των κανόνων παραγω−
γής, παρασκευής, επισήμανσης και ελέγχου που ισχύουν 
και εφαρμόζονται στην Τρίτη Χώρα, με τις αντίστοιχες 
απαιτήσεις του «Κανονισμού». 

 Η άδεια εκδίδεται για μια συνολική ποσότητα και όχι 
για κάθε παρτίδα εισαγωγής.

 Το εισαγόμενο προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από 
έγγραφο πιστοποίησης της αρχής ή του φορέα της Τρί−
της Χώρας του οποίου το σύστημα ελέγχου, μετά από 
τον έλεγχο του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π, έχει αποδειχθεί ισοδύναμο 
με αυτό του «Κανονισμού». 

 4. Οι εισαγωγείς οι οποίοι προτίθενται να εισάγουν 
προϊόντα σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 6, του «Κα−
νονισμού» οφείλουν πριν την εισαγωγή να υποβάλουν 
στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.:

 α. Σχετική αίτηση στην οποία θα αναφέρεται η χώρα, 
το είδος και η ποσότητα των προϊόντων που πρόκειται 
να εισαχθούν καθώς και η περιοχή ή η μονάδα προέ−
λευσης των προϊόντων. Το υπόδειγμα του εντύπου της 
αίτησης και οι οδηγίες συμπλήρωσής της περιλαμβάνο−
νται στο Παράρτημα IV της παρούσας απόφασης.

 β. Πρότυπα παραγωγής των προϊόντων στην εν λόγω 
περιοχή ή μονάδα της τρίτης χώρας, καθώς και επαρ−
κείς αποδείξεις ότι τα εν λόγω πρότυπα ισοδυναμούν 
με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 του «Κανονισμού».

 γ. Τα μέτρα ελέγχου που εφαρμόστηκαν κατά την 
παραγωγή των εν λόγω προϊόντων, καθώς και επαρκείς 
αποδείξεις ότι τα μέτρα αυτά ισοδυναμούν με τα ανα−
φερόμενα στα άρθρα 8 και 9 του «Κανονισμού» και ότι 
η εφαρμογή τους είναι αποτελεσματική και διαρκής.

 δ. Τις προϋποθέσεις που πληροί ο Οργανισμός Ελέγ−
χου της τρίτης χώρας καθώς και επαρκείς αποδείξεις 
ότι οι εν λόγω προϋποθέσεις ισοδυναμούν με τις ανα−
φερόμενες στις παραγράφους 5 και 11 του άρθρου 9 
του «Κανονισμού».

 ε. Η ισοδυναμία των προτύπων παραγωγής, παρα−
σκευής και των μέτρων ελέγχου του Οργανισμού ελέγ−
χου για την εν λόγω περιοχή ή μονάδα της Τρίτης 
Χώρας, κρίνεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων η οποία εκδίδεται ύστερα από 
εισήγηση της Διεύθυνσης Βιολογικής Γεωργίας του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

 5. Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης ο 
Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. χορηγεί άδεια εισαγωγής για τη συνολική 
ποσότητα, με την οποία ο εισαγωγέας οφείλει να πραγ−
ματοποιήσει την εισαγωγή αφού έχει πριν ακολουθήσει 
την διαδικασία της παραγ.1 του άρθρου 6 της παρού−
σας απόφασης και αφού από τα συνοδευτικά έγγραφα 
προκύπτει με βεβαιότητα για τις υπηρεσίες ποιοτικού ή 
κτηνιατρικού ελέγχου ότι η περιοχή ή η μονάδα προέ−
λευσης των προϊόντων είναι εκείνη η οποία καθορίζεται 
στην απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων.

 6. Τα εισαγόμενα προϊόντα, ανεξάρτητα του χαρα−
κτηρισμού τους ως βιολογικά, δεν εξαιρούνται των προ−
βλεπόμενων τελωνειακών διαδικασιών.

 7. Για τον έλεγχο των εισαγομένων βιολογικών προ−
ϊόντων από Τρίτες χώρες θα πρέπει:

 Πέραν των ελέγχων, οι οποίοι γίνονται βάσει των 
διατάξεων της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας, θα 
ελέγχονται και τα συνοδευτικά έγγραφα που πιστοποι−
ούν το βιολογικό τρόπο παραγωγής, τα οποία είναι:

 α) Πιστοποιητικό ελέγχου το οποίο εκδίδεται από 
την κατά περίπτωση αναγνωρισμένη αρχή εποπτείας 
προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας στην Τρίτη Χώρα.

 β) Άδεια εισαγωγής όπου απαιτείται
 γ) Πιστοποιητικό καταγωγής (EUR 1)
 δ) Έγγραφα που αποδεικνύουν τον τρόπο παραγωγής 

στην Τρίτη Χώρα
 ε) Έλεγχος των συσκευασιών ή οχημάτων που έχουν 

κλειστεί με κάθε τρόπο που να αποκλείει την αντικα−



τάσταση του περιεχομένου τους, χωρίς αλλοίωση της 
σφραγίδας τους. Στην περίπτωση που οι συσκευασίες ή 
τα οχήματα δεν είναι κλειστά, ελέγχονται τα έγγραφα 
που συνοδεύουν το προϊόν και το ταυτοποιούν με το 
προϊόν για το οποίο εκδόθηκε άδεια εισαγωγής.

 8. Οι αρχές Ποιοτικού καθώς και Κτηνιατρικού ελέγ−
χου, για τα προϊόντα αρμοδιότητάς τους η κάθε μια, 
μετά τους παραπάνω ελέγχους συμπληρώνουν και υπο−
γράφουν το πιστοποιητικό ελέγχου. 

 9. Όταν η ποσότητα της αφιχθείσας αποστολής είναι 
μικρότερη της αναγραφόμενης στην άδεια εισαγωγής, 
πρέπει να παρακολουθούνται και να συνυπολογίζο−
νται οι επόμενες παρτίδες και μέχρι την συμπλήρωση 
της ποσότητας που καλύπτεται από τη χορηγηθείσα 
άδεια. 

 10. Όταν η ποσότητα της αφιχθείσας αποστολής είναι 
μεγαλύτερη, η αποστολή ακινητοποιείται στο σημείο 
εισόδου και ζητείται να προσκομισθεί νέα άδεια που 
να καλύπτει την αφιχθείσα παρτίδα. 

 11. Ο πρώτος παραλήπτης ή/και ο εισαγωγέας στην 
Ελλάδα οφείλει προ της πραγματοποίησης της διαδι−
κασίας εισαγωγής να έχει προβεί στη διαδικασία της 
παραγ. 1, του άρθρου 7, της παρούσας και να έχει γνω−
στοποιήσει στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. την επικείμενη εισαγωγή 
προϊόντων βιολογικής γεωργίας από τρίτες χώρες. Ο 
Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. εκπονεί το σχετικό έντυπο γνωστοποίησης 
εισαγωγής από τις Τρίτες χώρες στο πλαίσιο εφαρμο−
γής του άρθρου 11 του «κανονισμού».

 12. Μετά τον εκτελωνισμό της αποστολής πρέπει να 
ενημερώνεται από τον εισαγωγέα ή τον πρώτο παρα−
λήπτη, ο Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης καθώς 
και ο ΟΠΕΓΕΠ, με την αποστολή αντιγράφου του πιστο−
ποιητικού ελέγχου .

 13. Εντός διαστήματος δέκα ημερών μετά τη λήξη της 
περιόδου ισχύος της άδειας εισαγωγής επιστρέφεται 
από τον εισαγωγέα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της 
ληγείσας άδειας προς τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. 

Άρθρο 10 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΤΥΠΙΩΝ & ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 

(Ε.Π & Π)

 1. Πρωτοβάθμια Επιτροπή
 1. Συστήνεται στο Υπουργείο ΑΑ&Τ τριμελής Πρωτο−

βάθμια ΕΠ & Π αποτελούμενη:
• Από ένα τμηματάρχη της Δ/νσης Βιολογικής Γε−

ωργίας του Υπουργείου Α.Α.&Τ. ως πρόεδρο, με τον 
αναπληρωτή του. 

• Από ένα τμηματάρχη της Δ/νσης Χωροταξίας και 
Προστασίας Περιβάλλοντος, του Υπουργείου ΑΑ&Τ ως 
μέλος, με τον αναπληρωτή του.

• Από ένα Νομικό της Δ/νσης Νομοπαρασκευαστικού 
Έργου και Νομικών Υποθέσεων του ΥΑΑ&Τ, ως μέλος, 
με τον αναπληρωτή του.

• Γραμματέας της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής ΕΠ&Π 
ορίζεται από τη Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας του ΥΑΑ&Τ, 
ένας εκ των υπαλλήλων της.

Τα θέματα στην επιτροπή εισηγούνται εφόσον κρίνε−
ται αναγκαίο οι κατά περίπτωση αρμόδιοι υπάλληλοι 
των αρχών Εποπτείας και Επίβλεψης. 

 2. Η Πρωτοβάθμια ΕΠ&Π συγκαλείται από τον Πρόε−
δρό της ύστερα από συνεννόηση με τη Δ/νση Βιολογικής 
Γεωργίας του Υπουργείου Α.Α.&Τ. και έχει αρμοδιότητα 
να κρίνει και να επιβάλει τις κυρώσεις του άρθρου 11 
της παρούσας απόφασης.

 3. Στις συνεδριάσεις της Πρωτοβάθμιας Ε.Π&Π κα−
λείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ο ενδιαφερό−
μενος επιχειρηματίας ο οποίος μπορεί να παρίσταται 
αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιό του και παρίσταται 
υποχρεωτικά εκπρόσωπος του ΟΕ&Π που παρέπεμψε 
τον επιχειρηματία στην επιτροπή. 

 4. Παραπομπή στην Επιτροπή 
 Στην Επιτροπή παραπέμπονται οι περιπτώσεις Πα−

ρατυπιών και Παραβάσεων που διαπιστώνονται και κα−
ταγράφονται κατά τους ελέγχους που διενεργούνται 
από τους εγκεκριμένους Οργανισμούς Ε&Π σύμφωνα 
με την παραγ. 2.4, του άρθρου 6, της παρούσας ή από 
την Επιβλέπουσα ή/και Εποπτεύουσα Αρχή, σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις της παρούσας.

 5. Η απόφαση της Πρωτοβάθμιας ΕΠ&Π, κοινοποιείται 
άμεσα με ευθύνη της Δ/νσης Βιολογικής Γεωργίας του 
ΥΑΑ&Τ στον ενδιαφερόμενο επιχειρηματία με αποδει−
κτικό παραλαβής καθώς και στις αρμόδιες υπηρεσίες 
και φορείς για την εκτέλεσή της. Κατά της απόφασης 
της Πρωτοβάθμιας Ε.Π&Π μπορεί να ασκηθεί από τον 
ενδιαφερόμενο επιχειρηματία ένσταση εντός δέκα (10) 
εργασίμων ημερών από την ημερομηνία που του κοινο−
ποιήθηκε η απόφαση. Η ένσταση κατατίθεται στη Δ/νση 
Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου ΑΑ&Τ.

 2. Δευτεροβάθμια Επιτροπή 
 1. Συστήνεται στο Υπουργείο ΑΑ&Τ Δευτεροβάθμια 

ΕΠ&Π έργο της οποίας είναι η εξέταση των ενστάσεων 
που ασκούνται κατά των αποφάσεων της Πρωτοβάθμιας 
ΕΠ&Π και αποτελείται:

• Από το Διευθυντή της Διεύθυνσης Βιολογικής Γε−
ωργίας του Υπουργείου ΑΑ&Τ, ως πρόεδρο, με τον 
αναπληρωτή του .

• Από τον Διευθυντή της Δ/νσης Χωροταξίας και Προ−
στασίας Περιβάλλοντος, ως μέλος, με τον αναπληρωτή 
του. 

• Από το Διευθυντή της Διεύθυνσης Νομοπαρασκευα−
στικού Έργου και Νομικών Υποθέσεων του Υπουργείου 
ΑΑ&Τ ως μέλος, με τον αναπληρωτή του.

• Γραμματέας της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής ΕΠ&Π 
ορίζεται από τη Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας του ΥΑΑ&Τ. 
ένας από τους υπαλλήλους της.

 2. Η τριμελής Δευτεροβάθμια ΕΠ&Π συγκαλείται από 
τον Πρόεδρό της ύστερα από συνεννόηση με τη Δ/νση 
Βιολογικής Γεωργίας του ΥΑΑ&Τ. 

 3. Στις συνεδριάσεις της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής 
ΕΠ&Π καλείται από τη Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας του 
ΥΑΑ&Τ και ο ενιστάμενος «επιχειρηματίας» ο οποίος 
μπορεί να παρίσταται αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιό 
του και να καταθέτει πρόσθετες εξηγήσεις ή στοιχεία 
για την κρινόμενη υπόθεσή του. 

 4. Η απόφαση της Δευτεροβάθμιας ΕΠ&Π ή η από−
φαση της Πρωτοβάθμιας ΕΠ&Π κατά της οποίας δεν 
ασκείται ένσταση εντός της προβλεπόμενης προθεσμί−
ας, καθίσταται οριστική ύστερα από επικύρωσή της με 
απόφαση του Υπουργού ΑΑ&Τ και κοινοποιείται άμεσα 
με ευθύνη της Δ/νσης Βιολογικής Γεωργίας του ΥΑΑ&Τ 
στον ενδιαφερόμενο επιχειρηματία με αποδεικτικό πα−

ΦΕΚ 157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1903



1904 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ραλαβής καθώς και στις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς 
για την εκτέλεσή της.

 3. Επιτροπή Π&Π των Οργανισμών Ελέγχου και Πι−
στοποίησης

1. Συστήνεται στο Υπουργείο ΑΑ&Τ Επιτροπή Παρα−
τυπιών και Παραβάσεων των ΟΕ&Π προϊόντων βιολογι−
κής γεωργίας, έργο της οποίας είναι η εξέταση τυχόν 
παρατυπιών ή παραβάσεων που θα διαπιστωθούν από 
τις αρχές Εποπτείας και Επίβλεψης στα πλαίσια των 
αρμοδιοτήτων τους. 

 Η επιτροπή αποτελείται από τα κάτωθι μέλη:
• το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου ΑΑ&Τ, ως 

Πρόεδρο 
• το Γενικό Διευθυντή Φυτικής Παραγωγής ως μέλος, 

με αναπληρωτή του το Γενικό Διευθυντή Έρευνας και 
Εφαρμογών του Υπουργείου ΑΑ&Τ.

• το Διευθυντή της Διεύθυνσης Νομοπαρασκευαστι−
κού Έργου και Νομικών Υποθέσεων του Υπουργείου 
ΑΑ&Τ ως μέλος, με τον αναπληρωτή του. 

 Ο Γραμματέας της Επιτροπής Π&Π των ΟΕ&Π ορίζε−
ται με την απόφαση συγκρότησης αυτής.

 Τα θέματα στην επιτροπή εισηγείται η αρμόδια αρχή 
Εποπτείας του ΥΑΑ&Τ. 

 2. Η τριμελής αυτή Επιτροπή Π&Π συγκαλείται από 
τον Πρόεδρό της.

 3. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Π&Π καλείται από 
τον Πρόεδρο και ο νόμιμος εκπρόσωπος του Οργανι−
σμού Ελέγχου και Πιστοποίησης βιολογικών γεωργικών 
προϊόντων, ο οποίος μπορεί να παρίσταται αυτοπροσώ−
πως ή με πληρεξούσιό του και να καταθέτει πρόσθετες 
εξηγήσεις ή στοιχεία για την κρινόμενη υπόθεσή του. 

 4. Η απόφαση της Επιτροπής Π&Π, καθίσταται ορι−
στική με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
& Τροφίμων, η οποία κοινοποιείται άμεσα με ευθύνη 
της Δ/νσης Βιολογικής Γεωργίας του ΥΑΑ&Τ στον εν−
διαφερόμενο επιχειρηματία με αποδεικτικό παραλαβής 
καθώς και στις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς για την 
εκτέλεσή της.

4. Συγκρότηση και Λειτουργία των Επιτροπών Π&Π
 Όλες οι προαναφερθείσες Επιτροπές Π&Π συγκρο−

τούνται και ορίζονται με απόφαση του Υπουργού ΑΑ&Τ. 
Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται η θητεία των 
μελών, η ύπαρξη απαρτίας και ο τρόπος λήψης απο−
φάσεων. 

 Οι ανωτέρω επιτροπές συνεδριάζουν εντός του κανο−
νικού ωραρίου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών.

Άρθρο 11
Κυρώσεις

Α. Προς τους Επιχειρηματίες
1. Για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου, νοούνται 

ως:
 Μη συμμόρφωση: η αποτυχία τήρησης των απαιτή−

σεων του «Κανονισμού» και της παρούσας απόφασης 
από ένα επιχειρηματία ενταγμένο στο Σύστημα Ελέγ−
χου που θεσπίζεται με την παρούσα απόφαση. Οι μη 
συμμορφώσεις διακρίνονται, ανάλογα με το βαθμό των 
επιπτώσεών τους ως προς την ικανοποίηση των απαι−
τήσεων του «Κανονισμού» και της παρούσας σε:

 α) Αποκλίσεις, είναι μη συμμορφώσεις ήσσονος ση−
μασίας που διαπιστώνονται από τους ΟΕ&Π και τις 
Αρμόδιες Αρχές Εποπτείας και Επίβλεψης κατά τους 
διενεργούμενους, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, 

ελέγχους στους επιχειρηματίες . Οι διενεργούντες τον 
έλεγχο καταγράφουν τις διαπιστωθείσες αποκλίσεις 
στο πρακτικό έλέγχου και απαιτούν από τον ελεγχόμενο 
επιχειρηματία να προβεί στις κατάλληλες διορθωτικές 
ενέργειες εντός αυστηρά καθοριζόμενου χρονικού δι−
αστήματος ώστε να αναιρούνται τα αίτια που τις προ−
κάλεσαν. Στην περίπτωση που ο επιχειρηματίας δεν 
συμμορφώνεται προς τις συστάσεις των διενεργούντων 
τον έλεγχο εντός του καθορισμένου χρονικού διαστή−
ματος τότε η απόκλιση λογίζεται ως παρατυπία.

 β) Παρατυπίες, είναι οι μη συμμορφώσεις που αφο−
ρούν την αποτυχία του ελεγχόμενου επιχειρηματία να 
ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙΙ και 
των άρθρων 5, 6, 6α, 10 και 11 του «Κανονισμού» καθώς 
και τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης. Οι εν λόγω 
μη συμμορφώσεις δεν οφείλονται σε παραπλανητικές 
και δόλιες πράξεις, δεν έχουν παρατεταμένα ή/και δι−
αρκή δυσμενή αποτελέσματα όσον αφορά την αξιοπι−
στία, αντικειμενικότητα και αποτελεσματικότητα του 
Συστήματος Ελέγχου. 

 γ) Παραβάσεις, είναι οι μη συμμορφώσεις που έχουν 
καταφανείς παρατεταμένες και διαρκείς επιπτώσεις που 
επηρεάζουν την αξιοπιστία, αντικειμενικότητα και απο−
τελεσματικότητα του Συστήματος Ελέγχου και οφείλο−
νται σε παραπλανητικές και με πρόθεση πράξεις του 
ελεγχόμενου επιχειρηματία. 

 2. Ενδεικτικές περιπτώσεις των ως άνω μη συμμορφώ−
σεων καθώς και η κατηγοριοποίηση τους, αναφέρονται 
στο συνημμένο παράρτημα ΙΙΙ που αποτελεί αναπόσπα−
στο μέρος της παρούσας απόφασης και δύναται να 
τροποποιείται με απόφαση του Υπουργού ΑΑ&Τ.

 3. Όταν ο ΟΕ&Π κατά τη διενέργεια των ελέγχων 
που πραγματοποιεί στους συμβαλλόμενους με αυτόν 
επιχειρηματίες διαπιστώνει αποκλίσεις, ή όταν για συμ−
βαλλόμενους με ένα ΟΕ&Π, διαπιστώνονται αποκλίσεις 
από τις Αρμόδιες Αρχές Εποπτείας και Επίβλεψης του 
Υπ.Α.Α.&Τ. κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, 
ενημερώνουν τον ΟΕ&Π ο οποίος: 

3.1 Επιβάλλει στον εν λόγω επιχειρηματία την εφαρ−
μογή των απαραίτητων διορθωτικών ενεργειών και εξα−
σφαλίζει την υλοποίησή τους εντός χρονικού διαστήμα−
τος που αυτός καθορίζει ανάλογα με την βαρύτητα των 
επιπτώσεών τους και διασφαλίζει τη λήψη των κατάλλη−
λων βελτιωτικών μέτρων για την αποφυγή μελλοντικής 
επανάληψής τους. Ο Οργανισμός Ελέγχου ενημερώνει 
τις Αρμόδιες Αρχές Εποπτείας και Επίβλεψης σχετικά 
με την υλοποίηση των ως άνω διαδικασιών.

3.2 Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης απόκλισης από 
τον ίδιο επιχειρηματία εντός του τρέχοντος έτους ή σε 
περίπτωση μη εφαρμογής των επιβαλλόμενων διορθω−
τικών ενεργειών και βελτιωτικών μέτρων, 

α) Δεν χορηγεί πιστοποίηση, δεν εκδίδει καμία βεβαί−
ωση σχετική με την τήρησης της κείμενης Κοινοτικής ή/ 
και Εθνικής νομοθεσίας και επανεκκινείται η περίοδος 
μετατροπής μετά από την σύμφωνη γνώμη της Αρχής 
Εποπτείας και ενημερώνει παράλληλα την Επιβλέπουσα 
Αρχή.

 β) Στις περιπτώσεις που ο Επιχειρηματίας ήδη δια−
θέτει πιστοποίηση για την παραγωγή των προϊόντων 
του, την ανακαλεί άμεσα, τα δε πιστοποιημένα προϊό−
ντα υποβιβάζονται στάδιο και εφόσον έχουν τεθεί σε 
εμπορία, ο επιχειρηματίας υποχρεούται να αποσύρει 
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με δική του ευθύνη και έξοδα τις σχετικές ενδείξεις 
ενημερώνοντας σχετικά τους πελάτες του. 

3 Όταν κατά την διενέργεια ελέγχων, που καθορίζο−
νται με την παρούσα απόφαση, οι εγκεκριμένοι Οργανι−
σμοί Ελέγχου διαπιστώνουν και καταγράφουν παρατυ−
πίες ή παραβάσεις της κείμενης Κοινοτικής και Εθνικής 
νομοθεσίας, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 1 
του παρόντος άρθρου, οφείλουν να αποστείλουν άμε−
σα το πρακτικό ελέγχου στην Επιβλέπουσα Αρχή η 
οποία μεριμνά για την αποστολή του στην Α’ βάθμια 
Επιτροπή Εξέτασης Παρατυπιών & Παραβάσεων για 
περαιτέρω εξέταση της υπόθεσης και την τυχόν επι−
βολή κυρώσεων.

Οι Οργανισμοί Ε &Π οφείλουν να προβαίνουν άμεσα 
στις παρακάτω ενέργειες, κατά περίπτωση ή/ και σε 
συνδυασμό, ανεξάρτητα από την όποια κύρωση επιβάλ−
λει η Α’ βάθμια Επιτροπή Εξέτασης Παρατυπιών & Πα−
ραβάσεων του άρθρου 10 της παρούσας απόφασης: 5. 

− μη χορήγηση πιστοποιητικού για τα παραγόμενα 
προϊόντα που επηρεάζονται από την διαπιστωθείσα 
παρατυπία ή παράβαση.

− αναστολή του πιστοποιητικού ή /και της άδειας χρή−
σης του Εθνικού Σήματος ή/και του Κοινοτικού σήματος 
ή /και βεβαιώσεων.

− ανάκληση του πιστοποιητικού ή/ και της άδειας χρή−
σης του Εθνικού Σήματος ή του Κοινοτικού σήματος ή 
/και βεβαιώσεων.

− Εισήγηση στην Επιβλέπουσα Αρχή για υποβιβασμό 
του σταδίου πιστοποίησης σε αγροτεμάχια, ζώα της εκ−
μετάλλευσης, η οποία αξιολογεί και προωθεί τη σχετική 
εισήγηση στην Εποπτεύουσα Αρχή για έγκριση. 

 Σε κάθε περίπτωση, οι ΟΕ&Π ενημερώνουν άμεσα και 
όχι αργότερα από 5 ημέρες από την έκδοση 

 της σχετικής απόφασής τους την Επιβλέπουσα Αρχή, 
η οποία αξιολογεί τη σχετική τεκμηρίωση και επιβλέπει 
την υλοποίησή τους.

6. Οι ΟΕ&Π στις περιπτώσεις διαπίστωσης παραβά−
σεων εισηγούνται στην Επιβλέπουσα Αρχή την απο−
βολή του επιχειρηματία από το Σύστημα Ελέγχου για 
χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια 
ή την αφαίρεση του δικαιώματος εμπορίας προϊόντων 
βιολογικής γεωργίας για χρονικό διάστημα που δεν 
υπερβαίνει το ένα έτος, εφόσον η αξιοπιστία του επιχει−
ρηματία αιτιολογημένα θεωρείται χαμηλή ή υπάρχουν 
ενδείξεις για δόλιες και παραπλανητικές ενέργειες του. 
Η Επιβλέπουσα Αρχή αξιολογεί τη τεκμηρίωση και απο−
στέλλει την υπόθεση στην Α’ βάθμια Επιτροπή Εξέτασης 
Παρατυπιών & Παραβάσεων με παράλληλη ενημέρωση 
της Εποπτεύουσας Αρχής. 

 Στην περίπτωση επιβολής της κύρωσης για αποβολή 
από το Σύστημα Ελέγχου επί χρονικό διάστημα άνω του 
έτους, ο επιχειρηματίας που επιθυμεί την επανένταξή 
του σ’ αυτό επανέρχεται σε Οργανισμό Ελέγχου, με την 
κατάθεση νέας αρχικής αίτησης.

 7. Κατάλογος κυρώσεων που επιβάλλονται από τις 
Επιτροπές του άρθρου 10 της παρούσας απόφασης: 

 7.1 Οι παρακάτω κυρώσεις επιβάλλονται ανεξάρτητα 
από τις κυρώσεις που προβλέπονται και επιβάλλονται 
από τον ΟΕ&Π προϊόντων βιολογικής γεωργίας. 

7.2 Οι ενταγμένοι επιχειρηματίες οφείλουν: 
 α) να αποδέχονται σε περιπτώσεις αποκλίσεων, πα−

ρατυπιών και παραβάσεων την επιβολή των κυρωτικών 
μέτρων που θεσπίζονται με την παρούσα απόφαση.

 β) να ενημερώνουν άμεσα και εγγράφως τους αγο−
ραστές των προϊόντων τους και να εξασφαλίζουν ότι 
αφαιρούνται από αυτά οι ενδείξεις όροι, σήματα, λογό−
τυποι κλπ του άρθρου 8 της παρούσας απόφασης.

 γ) να αποστέλλουν εντός το αργότερο 5 ημερών 
από τη λήψη της σχετικής εντολής απόσυρσης γραπτή 
δέσμευση προς την Επιβλέπουσα Αρχή σχετικά με την 
υλοποίηση της διαδικασίας απόσυρσης.

7.3 Εφόσον κατά τη διενέργεια των ελέγχων που κα−
θορίζονται με την παρούσα απόφαση ή μετά από εξέτα−
ση καταγγελιών τρίτων, διαπιστωθούν και καταγραφούν 
παρατυπίες ή παραβάσεις της κείμενης κοινοτικής και 
εθνικής νομοθεσίας που αφορούν τα προϊόντα βιολο−
γικής γεωργίας, επιβάλλονται οι παρακάτω διοικητικές 
κυρώσεις σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται 
με την παρούσα απόφαση, ως ακολούθως:

7.3.1. Σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπιών που 
αναφέρονται στην παρ. 9(α) του άρθρου 9 ή/ και στην 
παρ. 3(α) του άρθρου 10 του «Κανονισμού» και σύμφω−
να με τον ενδεικτικό πίνακα του παραρτήματος ΙΙΙ της 
παρούσας απόφασης, επιβάλλονται:

α) αφαίρεση των ενδείξεων, όρων, σημάτων, λογο−
τύπων, κλπ. του άρθρου 8 της παρούσας από όλη την 
παρτίδα προϊόντων ή από όλα τα προϊόντα στα οποία 
διαπιστώνεται η παρατυπία ή/και

β) διοικητικό πρόστιμο από 300€ έως 10.000€ λαμβα−
νομένης ενδεικτικά υπόψη της σοβαρότητας της πα−
ρατυπίας, τον όγκο των διακινηθέντων προϊόντων, το 
μέγεθος της επιχείρησης/ εκμετάλλευσης, τη διάρκεια 
της διαπιστωθείσας παρατυπίας κλπ.

7.3.2. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων που 
αναφέρονται στην παρ. 9(β) του άρθρου 9 ή/ και στην 
παρ. 3(β) του άρθρου 10 του «Κανονισμού» και σύμφω−
να με τον ενδεικτικό πίνακα του παραρτήματος ΙΙΙ της 
παρούσας απόφασης, επιβάλλονται:

α) απαγόρευση στο συγκεκριμένο επιχειρηματία του 
δικαιώματος της εμπορίας προϊόντων με τις ενδείξεις, 
όρους, σήματα λογότυπους του άρθρου 8. της παρού−
σας απόφασης επί χρονικό διάστημα μέχρι 12 μήνες 
καθώς και

β) διοικητικό πρόστιμο από 600€ έως 20.000€ λαμ−
βάνοντας ενδεικτικά υπόψη τη σοβαρότητα της πα−
ράβασης, τον όγκο των διακινηθέντων προϊόντων, το 
μέγεθος της επιχείρησης/ εκμετάλλευσης, τη διάρκεια 
της διαπιστωθείσας παράβασης κλπ.

7.3.3. Σε περίπτωση που επιχειρηματίας θέτει σε εμπο−
ρία προϊόντα με ενδείξεις, όρους, σήματα, λογότυπους 
κλπ του άρθρου 8. της παρούσας χωρίς να διαθέτει 
τα απαραίτητα επίσημα έγγραφα πιστοποίησης και 
ένταξης στο θεσπιζόμενο με την παρούσα απόφαση 
Σύστημα Ελέγχου, ή χωρίς να διαθέτει την ειδική άδεια 
εισαγωγής των εν λόγω προϊόντων από τρίτες χώρες 
επιβάλλονται:

α) απαγόρευση εμπορίας προϊόντων που φέρουν τις 
προαναφερόμενες ενδείξεις επί χρονικό διάστημα 24 
μηνών καθώς και

 β) διοικητικό πρόστιμο από 1000€ μέχρι 30.000€ λαμ−
βάνοντας ενδεικτικά υπόψη τον όγκο των διακινηθέντων 
προϊόντων, τη διάρκεια της παράβασης.

Η Επιβλέπουσα ή Εποπτεύουσα Αρχή, κατά περίπτωση, 
άμεσα και όχι αργότερα από 5 ημέρες από τη διαπίστω−
ση της παράβασης, εισηγείται στο Γενικό Γραμματέα 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων την 
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έκδοση απόφασής του, με την οποία επιβάλλεται η άμε−
ση απόσυρση των σχετικών ενδείξεων, όρων, σημάτων 
λογότυπων κλπ του άρθρου 8 της παρούσας με ευθύνη 
και έξοδα του συγκεκριμένου επιχειρηματία και αναθέ−
τει στην Επιβλέπουσα Αρχή την υλοποίηση της.

7.3.4. Στους επιχειρηματίες οι οποίοι καθυστερούν να 
υποβάλλουν το έντυπο γνωστοποίησης της παρ 1.2. του 
άρθρου 7 της παρούσας πέραν των 10 ημερών από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον ΟΕ&Π 
επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 150€.

7.3.5. Σε περίπτωση τεκμηριωμένης άρνησης, παρεμπό−
δισης διενέργειας ελέγχων, δειγματοληψιών, άρνησης 
υπογραφής του πρακτικού ελέγχου, ακολουθούνται οι 
παρακάτω διαδικασίες:

α) ανάκληση της πιστοποίησης κατά το τρέχον έτος 
για όλα τα παραγόμενα προϊόντα του συγκεκριμένου 
επιχειρηματία από τον αρμόδιο για τον έλεγχό του 
Οργανισμό.

β) αποστολή του πρακτικού ελέγχου στην Επιβλέπου−
σα Αρχή η οποία μεριμνά για τη διαβίβαση της υπόθε−
σης στην Α’ βάθμια Επιτροπή Εξέτασης Παρατυπιών & 
Παραβάσεων η οποία επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο από 
1000€ μέχρι 30.000€ λαμβάνοντας ενδεικτικά υπόψη το 
μέγεθος της επιχείρησης/ εκμετάλλευσης τον όγκο των 
παραγόμενων και διακινούμενων προϊόντων κλπ.

Η Επιβλέπουσα Αρχή επαληθεύει και επιβλέπει την 
υλοποίηση της διαδικασίας σχετικά με την απόσυρση 
των ενδείξεων, όρων, σημάτων, λογότυπων κλπ του άρ−
θρου 5. της παρούσας, με ευθύνη και έξοδα του επιχει−
ρηματία, εφόσον η ανάκληση της πιστοποίησης αφορά 
προϊόντα τα οποία ήδη έχουν τεθεί σε εμπορία.

7.3.6. Σε περιπτώσεις υποτροπής ή επαναλαμβανό−
μενης παρατυπίας ή/και παράβασης από ελεγχόμενο 
επιχειρηματία εντός 3ετίας, οι Επιτροπές Εξέτασης 
Παρατυπιών & Παραβάσεων δύνανται να διπλασιάζουν 
το ύψος των διοικητικών προστίμων.

Β. Προς τους Οργανισμούς Ε&Π βιολογικών προϊό−
ντων

1. Όταν στο πλαίσιο ελέγχων των αρμοδιοτήτων της, η 
Επιβλέπουσα Αρχή διαπιστώσει και τεκμηριώσει ευθύνη 
εγκεκριμένου ΟΕ&Π για τη μη τήρηση των απαιτήσεων 
του «Κανονισμού» και της παρούσας απόφασης καθώς 
και τη μη εφαρμογή των απαιτούμενων διαδικασιών 
των ελαχίστων μέτρων ελέγχου που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ του «Κανονισμού» και της παρούσας 
απόφασης, με αιτιολογημένη γνώμη, εισηγούνται στην 
Επιτροπή της παρ 3. του άρθρου 10 της παρούσας από−
φασης την επιβολή των κάτωθι κυρώσεων, λαμβάνοντας 
υπόψη τη βαρύτητα της διαπιστωμένης μη συμμόρφω−
σης ως προς την κείμενη κοινοτική νομοθεσία που διέ−
πει τα προϊόντα βιολογικής παραγωγής σύμφωνα με το 
άρθρο 3 του «Κανονισμού», καθώς και τη σοβαρότητα 
των επιπτώσεων των εν λόγω μη συμμορφώσεων στην 
ανεξαρτησία, αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα του 
Συστήματος Ελέγχου.

2. Οι κυρώσεις κλιμακώνονται κατά περίπτωση σε:
− έγγραφες επιπλήξεις και επιβολή κατάλληλων διορ−

θωτικών ενεργειών και βελτιωτικών μέτρων που θα οδη−
γήσουν στην άρση των επιπτώσεων των διαπιστωμένων 
μη συμμορφώσεων και την αποφυγή επανάληψής τους 

στο μέλλον, εντός αυστηρά καθοριζόμενου χρονικού 
διαστήματος. Ο έλεγχος της εφαρμογής των εν λόγω 
ενεργειών ανατίθεται στην Επιβλέπουσα Αρχή η οποία 
δύναται να προβαίνει σε έκτακτη επιθεώρηση αξιολό−
γησης του συγκεκριμένου Οργανισμού Ελέγχου.

− Σε περίπτωση που ο Οργανισμός Ελέγχου δεν προ−
βεί στην εφαρμογή των ως άνω διορθωτικών ενεργει−
ών εντός του καθοριζόμενου χρονικού διαστήματος, με 
εισήγηση της Αρχής Επίβλεψης επιβάλλεται διοικητικό 
πρόστιμο 10.000€

− Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων μη συμμορφώ−
σεων εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους επιβάλλεται 
πρόστιμο 20.000€

− Σε περιπτώσεις υποτροπής του συγκεκριμένου Ορ−
γανισμού για τις ίδιες μη συμμορφώσεις εντός 3ετίας 
από την ημερομηνία επιβολής της σχετικής κύρωσης 
επιβάλλεται πρόστιμο 30.000€

− Σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί ότι δεν πληρού−
νται πλέον οι προϋποθέσεις και όροι έγκρισης του συ−
γκεκριμένου Οργανισμού Ελέγχου, κατ’ εφαρμογή των 
περιπτώσεων που αναφέρονται στο στοιχείο (δ) της 
παρ. 6 του άρθρου 9 του «Κανονισμού», αυτοτελώς ή 
σωρευτικά, ανακαλείται οριστικά η απόφαση έγκρισης 
δραστηριότητάς του μετά από αιτιολογημένη εισήγηση 
του Δ.Σ. της Επιβλέπουσας Αρχής. 

3. Τα επιβαλλόμενα πρόστιμα σύμφωνα με το παρόν 
άρθρο βεβαιώνονται και εισπράττονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και 
αποτελούν έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού..

Άρθρο 12 
ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

 Σύμφωνα με την παρούσα απόφαση:
 1. Το κόστος που καταβάλουν οι συμβαλλόμενοι επι−

χειρηματίες στους Οργανισμούς Ελέγχου και Πιστοποί−
ησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας για την πραγμα−
τοποίηση των ελέγχων της παραγ2 του άρθρου 6 της 
παρούσης, καθορίζεται με τη σύμβαση του άρθρου 7 
παραγ.1.1 και σύμφωνα με τον ισχύοντα τιμοκατάλο−
γο του ΟΕ&Π, τον οποίο κοινοποιούν καθώς και κάθε 
τροποποίηση του, στην Εποπτεύουσα και Επιβλέπουσα 
αρχή.

 2. Το κόστος των υπηρεσιών του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. που θε−
σπίζεται στην παρούσα απόφαση, η διαδικασία είσπρα−
ξης καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, καθορί−
ζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & 
Οικονομικών και Α. Α. & Τ. μετά από σχετική εισήγηση 
του Δ.Σ. του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 
4 του άρθρου 42 του ν. 2637/1998.

Άρθρο 13
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 1. Οι υφιστάμενοι Οργανισμοί Ελέγχου και Πιστο−
ποίησης που λειτουργούν σύμφωνα με τις αποφάσεις 
240901/26.2.2002 (ΦΕΚ 278/Β’/2002), 240902/26.2.2002 
(ΦΕΚ 278/Β’/2002) και 299891/18.11.2002 (ΦΕΚ 1495/
Β/29.11.2002) του Υπουργoύ Γεωργίας συνεχίζουν να 
λειτουργούν με τις αναγκαίες άμεσες μεταβολές και 
υποχρεώσεις προκειμένου να ενταχθούν στο παρόν 
σύστημα ελέγχου, μέχρι την επαναξιολόγησή τους και 
έκδοση της σχετικής απόφασης του Υπουργού ΑΑ&Τ. 
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Τα δικαιολογητικά της επαναξιολόγησης θα πρέπει να 
κατατεθούν στον ΟΠΕΓΕΠ το αργότερο εντός διαστή−
ματος έξη (6) μηνών από την δημοσίευση της παρούσης 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η επαναξιολόγιση 
θα γίνει σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παραγ. 
1 του άρθρου 6 της παρούσας με εξαίρεση της παραγ. 
1.1(α) του ιδίου άρθρου.

Οι υφιστάμενες συμβάσεις μεταξύ των ΟΕ&Π και των 
επιχειρηματιών, προσαρμόζονται εντός ενός έτους το 
αργότερο από την δημοσίευση της παρούσης στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με την παραγ 1 του 
άρθρου 6 αυτής. 

Άρθρο 14
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 Από την δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργούνται οι παρα−
κάτω αποφάσεις:

 Η υπ’αριθμ. 332221/5.1.2001 (ΦΕΚ 10/Β/11.1.2001) κοινή 
απόφαση Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωρ−
γίας και οι όμοιες αποφάσεις 351178/6.4.2001 (Β’381), 
388038/6.8.2001 (Β’1034) και 217001/27.2.2004 (Β’404) που 
την τροποποιούν.

Άρθρο 15

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1. Με αποφάσεις του Υπουργού ΑΑ&Τ που δημοσι−

εύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ρυθμίζεται 

κάθε αναγκαίο θέμα και λεπτομέρεια για την εφαρμογή 

των διατάξεων της παρούσας απόφασης.

 2. Τα συνημμένα Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: EΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

  «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:  «ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ» ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ 

ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

   (άρθρο 6 παραγ2.1 & άρθρο 7 παραγ.1.1 της παρού−

σας)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ:  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

«ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΝ» ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV:  ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ
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1910 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

 Με το παρόν έντυπο δηλώνω ότι τα στοιχεία που ανα−
γράφονται είναι αληθή και αναλαμβάνω την υποχρέωση 
να πραγματοποιώ τις δηλούμενες εργασίες σύμφωνα 
με τους κανόνες που αναφέρονται στα άρθρα 5, 6, 7 και 
11 του Καν.(ΕΟΚ)2092/1991 του Συμβουλίου.

 Τα παραπάνω στοιχεία είναι εμπιστευτικά και μη 
κοινοποιήσιμα προς τρίτους. Σύμφωνα με το άρθρο 8 

παρ. 3 του Καν.(ΕΟΚ)2092/1991 του Συμβουλίου η αρμό−

δια αρχή δύναται να συντάσσει ενημερωμένο κατάλογο 
με τα ονόματα και τις διευθύνσεις των επιχειρηματιών 
που υπάγονται στο Σύστημα Ελέγχου.

 Ημερομηνία κατάθεσης: ……………………………..
Ο Δηλών 

 (Υπογραφή)
 (Ονοματεπώνυμο/σφραγίδα)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

(ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ)

Δεσμεύσεις επιχειρηματία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην 
αναφορά αρχικού ελέγχου της παραγράφου 2.1 του άρθρου 6 της 
παρούσας απόφασης.

1. α) Εφόσον πρόκειται για παραγωγό:
 «Δεσμεύομαι να εκτελώ τις ως άνω περιγραφείσες εργασίες σύμφωνα 

με τα  άρθρα 5,6,6α»
 β) Εφόσον πρόκειται για εισαγωγέα:
 «Δεσμεύομαι να εκτελώ τις ως άνω περιγραφείσες εργασίες σύμφωνα 

με το  άρθρο 11 του ΚΑΝ(ΕΟΚ) 2092/1991 και το άρθρο 9 της παρούσας 
απόφασης.

 γ) Εφόσον πρόκειται για παρασκευαστή ζωοτροφών:
 «Δεσμεύομαι να εκτελώ τις ως άνω περιγραφείσες εργασίες σύμφωνα 

με τις  διατάξεις του ΚΑΝ(ΕΟΚ) 223/2003»
2. «Δέχομαι σε περίιπτωση παράβασης της ανωτέρω δέσμευσής μου, 

την επιβολή  των κυρωτικών μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 11 
της παρούσας απόφασης» 

3. «Δεσμεύομαι να προβαίνω άμεσα σε έγγραφη ενημέρωση των 
αγοραστών των προϊόντων μου καθώς και στις απαραίτητες ενέργειες 
και να διασφαλίζω την αφαίρεση των σχετικών ενδείξεων και σημάτων 
του άρθρου 8 της παρούσας απόφασης από όλα το προϊόντα ή την 
συγκεκριμένη πατρίδα προϊόντων μου, σε περιπτώσεις που διαπιστωθούν 
παρατυπίες ή/και παραβάσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
11 της παρούσας απόφασης, με ευθύνη και  δαπάνες μου»

ο/η υπεύθυνα δηλών/ουσα

Τόπος:
Ημερομηνία:

                                                        υπογραφή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟ−
ΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΣΤΗΝ Ε. Ε. ΣΥΜ−

ΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ καν.(ΕΟΚ) αριθ. 2092/1991

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Για να εγκριθεί η εισαγωγή, πρέπει πρώτα να συ−

μπληρώσετε μία «Αρχική αίτηση εισαγωγής βιολογικών 
προϊόντων στην Ελλάδα από Τρίτες Χώρες σύμφωνα με 
το άρθρο 11(6) του καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2092/1991». Οι άδειες 
εισαγωγής δεν θα δίδονται με αναδρομική ισχύ, και έτσι 
είναι σημαντικό οι αιτήσεις να κατατίθενται πολύ πριν 
την προβλεπόμενη εισαγωγή των προϊόντων. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα εισαγόμενα προϊόντα μπο−
ρούν να διατίθενται ως προϊόντα βιολογικής γεωργίας 
εάν έχετε προηγουμένως παραλάβει την άδεια εισαγω−
γής από τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. – AGROCERT. Η διάρκεια της 
άδειας αυτής δεν μπορεί να ξεπερνά τους 12 μήνες.

1.1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟ−
ΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Παράρτημα 1, πιστο−
ποιητικό Καν. (ΕΚ) 1788/2001)

Από την 1 Νοεμβρίου του 2002, πριν από την τοπο−
θέτηση σε ελεύθερη διακίνηση εντός της Ε.Ε. κάθε ει−
σαγόμενου προϊόντος βιολογικής γεωργίας από Τρίτη 
Χώρα, ένα πιστοποιητικό ελέγχου για εισαγωγή προϊό−
ντων βιολογικής παραγωγής πρέπει να συνυπογράφεται 
από τις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Γεωργίας του 
κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χορήγη−
σε την άδεια εισαγωγής. (ΚΑΝ.(ΕΚ) 1788/2001, κουτάκι 
αριθμ. 16)

Τα πιστοποιητικό ελέγχου πρέπει να συντάσσεται από 
τον οργανισμό ελέγχου της Τρίτης Χώρας που αναφέ−
ρεται στην άδεια εισαγωγής, συνοδεύει τα προϊόντα και 
παρουσιάζεται πριν αυτά τεθούν σε ελεύθερη διακίνηση 
εντός της Ε.Ε.

Οι αρμόδιες αρχές πραγματοποιούν ελέγχους στα 
συνοδευτικά έγγραφα και όπου θεωρούν απαραίτητο 
λαμβάνουν δείγματα για πραγματοποίηση εργαστη−
ριακών ελέγχων πριν υπογράψουν το πιστοποιητικό 
ελέγχου. 

1.2. ΑΠΟΣΤΟΛΗ Ή ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Η αίτηση αποστέλλεται ή κατατίθεται στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.

Π.− AGROCERT μαζί με την απαιτούμενη τεκμηρίωση ο 
οποίος εξετάζει την ισοδυναμία των κανόνων παραγω−
γής καθώς και των μέτρων ελέγχου που εφαρμόζονται 
στην Τρίτη Χώρα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική 
νομοθεσία. Ο Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.− AGROCERT διατηρεί το δικαί−
ωμα να ζητήσει κάθε πρόσθετη πληροφορία που θα τον 
οδηγήσει στην τεκμηρίωση της ισοδυναμίας.

2. ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΙ−
ΣΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 
11(6) ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΟΚ) ΑΡΙΘ. 2092/1991 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓ. 3 
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΗΣ ΚΥΑ 332221/11−1−2001

2.1 ΓΕΝΙΚΑ 
 Η αίτηση συμπληρώνεται με καθαρά και ευκρινή 

κεφαλαία γράμματα.
 Όλες οι αιτήσεις πρέπει να είναι υπογεγραμμένες, 

από τον υπεύθυνο της επιχείρησης. 
 Αιτήσεις που στέλνονται με fax ή με e−mail δεν 

γίνονται αποδεκτές.
 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία αίτηση για περισ−

σότερα από ένα προϊόντα, αλλά είναι απαραίτητη μία 

ξεχωριστή αίτηση για κάθε Τρίτη Χώρα από την οποία 
πρόκειται να εισαχθούν προϊόντα 

 Είναι απαραίτητη μία ξεχωριστή αίτηση για κάθε 
εξαγωγέα 

 Οι αιτήσεις δεν θα αξιολογούνται αν δεν συμπληρω−
θούν γραπτώς όλες οι πληροφορίες που αναγράφονται 
στο έντυπο αίτησης και αν δεν επισυνάπτονται όλα τα 
απαιτούμενα έγγραφα.

 Είναι ευθύνη του ενδιαφερόμενου εισαγωγέα να 
παρέχει όλα τα στοιχεία καθώς και όλη την τυχόν πρό−
σθετη τεκμηρίωση που θα ζητηθεί κατά την διαδικασία 
εξέτασης και αξιολόγησης της αίτησης.

2.2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ (Α1)

Αυτό το τμήμα πρέπει να συμπληρώνεται με τα στοι−
χεία του επιχειρηματία που αιτείται την εισαγωγή βιο−
λογικών προϊόντων στην Ε.Ε. 

1. Πρέπει να δώσετε στοιχεία για τα παρακάτω:
 Επωνυμία επιχείρησης
 Πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση 
 Το όνομα του υπευθύνου της εταιρίας. 
 Τον αριθμό του τηλεφώνου και του fax 
 Το e−mail του υπευθύνου της εταιρίας (όπου υπάρ−

χει )
2. Για να εισαχθούν προϊόντα στην Ελλάδα και να δι−

ακινηθούν ως προϊόντα βιολογικής γεωργίας, πρέπει οι 
εισαγωγείς να έχουν συμβληθεί με έναν αναγνωρισμένο 
από την Ελλάδα οργανισμό ελέγχου. Πρέπει να δοθούν 
τα παρακάτω στοιχεία :

 Το όνομα του οργανισμού ελέγχου
 Ο κωδικός της επιχείρησης που του έχει δοθεί από 

τον οργανισμό ελέγχου.
3. Πρέπει να δώσετε τα στοιχεία του πρώτου παραλή−

πτη εάν είναι διαφορετικός από τον εισαγωγέα.
2.2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α2 – ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΣΑΧΘΟΥΝ
Στο τμήμα αυτό πρέπει να γράψετε τα στοιχεία των 

προϊόντων βιολογικής γεωργίας που θα εισαχθούν.
1. Γράψτε το όνομα της Τρίτης χώρας από την οποία 

πρόκειται να εξαχθούν τα εν λόγω προϊόντα. Μία ξεχω−
ριστή αίτηση πρέπει να χρησιμοποιείται για κάθε Τρίτη 
χώρα από την οποία πρόκειται να εξαχθούν προϊόντα 
βιολογικής γεωργίας.

2. Στη στήλη Περιγραφή προϊόντος θα πρέπει να κα−
τονομάσετε τα προϊόντα που πρόκειται να εισαχθούν.

• Πρέπει να γράψετε πλήρη στοιχεία για τα προϊόντα, 
π.χ. δεν είναι επαρκές όταν γράφεται ‘‘διάφορα αρω−
ματικά και καρυκεύματα’’, θα πρέπει να κατονομάσετε 
το όνομα κάθε αρωματικού και καρυκεύματος (π.χ. βα−
σιλικός, άνηθος, μαϊντανός, κάρδαμο).

• Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το όνομα του προϊό−
ντος με το οποίο πρόκειται να διακινηθεί στην αγορά, 
αλλά την περιγραφή της σύνθεσης του προϊόντος. Π.χ. ‘ 
«Grandma’s παραδοσιακά δημητριακά (Cornflakes)», πρέ−
πει να περιγραφούν ως αποξηραμένα, αποφλοιωμένα 
δημητριακά.

• Μόνο για μη μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα φυ−
τικής προέλευσης: πρέπει να γράψετε την επιστημονική 
ονομασία των ειδών π.χ αραβόσιτος Zea Mays ποικιλία 
MORO.

• Στη στήλη CN−κώδικας πρέπει να συμπληρώσετε 
τον κώδικα συνδυασμένης ονοματολογίας όπως αυτός 
αναγράφεται στο ενιαίο δασμολόγιο. 
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• Στη στήλη Μεταβατικό στάδιο(Μ.Σ.), Βιολογικό(Β), θα 
πρέπει να προσδιορίζεται η κατηγορία των προϊόντων. 
Αν η περίοδος μετατροπής έχει μειωθεί και φαίνεται 
στο πιστοποιητικό του οργανισμού ελέγχου της τρίτης 
χώρας ότι τα προϊόντα είναι πλήρως βιολογικά, παρα−
καλώ σημειώστε (Β). Αν το προϊόν είναι σε μεταβατικό 
στάδιο, παρακαλώ σημειώστε (Μ.Σ), καθώς και πότε άρ−
χισε η περίοδος μετατροπής (μήνας/έτος)

• Στη στήλη Εκτιμούμενη ποσότητα προς εισαγωγή, 
πρέπει να δώσετε μια εκτίμηση της ποσότητας κάθε 
προϊόντος που πρόκειται να εισάγετε. Πρέπει να προσ−
διορίσετε τη μονάδα βάρους που χρησιμοποιείτε.

Εάν εισάγετε ένα προϊόν που έχει μεταποιηθεί και 
αποτελείται από περισσότερα από ένα συστατικά, πρέ−
πει να γράψετε στοιχεία για την σύστασή του. Αυτό 
θα πρέπει να γίνει στο Παρ/μα Α της αίτησης. Πρέπει 
να χρησιμοποιήσετε ξεχωριστό έντυπο του Παρ/τος Α 
για κάθε προϊόν και επισυνάψτε την ετικέτα του προ−
ϊόντος.

2.3 ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ.

ΤΜΗΜΑ Β1
 Πρέπει να γράψετε στοιχεία για τα παρακάτω:
• Επωνυμία της επιχείρησης
• Την πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση και την Τρίτη 

χώρα
• Το όνομα του υπεύθυνου της επιχείρησης
• Τον αριθμό του τηλεφώνου και του fax, με τον διεθνή 

κωδικό κλήσης τους
• Το e−mail του υπεύθυνου (αν υπάρχει)
ΤΜΗΜΑ Β2
 Πρέπει να γράψετε τα παρακάτω στοιχεία:
• Το όνομα του οργανισμού ελέγχου του εξαγωγέα
• Την ημερομηνία του τελευταίου ελέγχου του εξα−

γωγέα
• Την πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση και την Τρίτη 

χώρα
• Το όνομα του υπεύθυνου της επιχείρησης
• Τον αριθμό του τηλεφώνου και του fax, με τον διεθνή 

κωδικό κλήσης τους
• Το e−mail του υπεύθυνου (αν υπάρχει)
Παρακαλούμε εσωκλείστε στην αίτησή σας μια βε−

βαίωση της τρίτης χώρας ότι ο οργανισμός ελέγχου 
πληροί τις απαιτήσεις του ISO 65 / ΕΝ 45011. 

Σημείωση:
Η αξιολόγηση των οργανισμών ελέγχου των τρίτων 

χωρών ως προς το αν πληρούν το ISO 65 ή το ΕΝ 45011 
μπορεί να πραγματοποιηθεί από οργανισμούς διαπί−
στευσης (επιλογή 1), ανάλογα εξειδικευμένες αρχές στις 
τρίτες χώρες (επιλογή 2) ή εμπειρογνώμονες από αρμό−
διες αρχές της Ε.Ε (επιλογή 3). Οι οργανισμοί διαπίστευ−
σης πρέπει να είναι μέλη των διεθνών οργανισμών όπως 
ο International Accreditation Forum (IAF) και ο European 
Co−operation of Accreditation (EA), αντιστοίχως.

Παρακαλούμε επισυνάψτε με την αίτησή σας μία έκ−
θεση του Οργανισμού ελέγχου του εξαγωγέα σχετικά 
με τους κανόνες παραγωγής και τα μέτρα ελέγχου 
για την παραγωγή και μεταποίηση / επεξεργασία των 
προϊόντων βιολογικής γεωργίας. Αυτό το σημείο έχει 
ιδιαίτερη σημασία στην περίπτωση που εμπλέκονται 
διαφορετικοί οργανισμοί ελέγχου στην Τρίτη Χώρα .

Στην περίπτωση που ένας διαφορετικός οργανισμός 
από αυτόν που περιγράφεται στο σημείο 2 εκδίδει το 
πιστοποιητικό ελέγχου (Καν. 1788/2001), πρέπει να πα−
ρέχονται οι παρακάτω πληροφορίες :

 Επωνυμία της επιχείρησης

 Πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση και την Τρίτη 
Χώρα

 Όνομα υπευθύνου της επιχείρησης
 Τηλέφωνο και Fax, καθώς και του διεθνές τηλεφω−

νικού κωδικού του υπευθύνου της επιχείρησης
 Το e−mail του υπευθύνου εάν υπάρχει 

Αν ο οργανισμός πιστοποίησης είναι ο ίδιος με τον 
οργανισμό ελέγχου που περιγράφεται στο σημείο 2, 
γράψτε στο κουτί καταγραφής του ονόματος “Ίδιος με 
σημείο 2’’.

2.4 ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β2 – ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ 
ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 
ΧΩΡΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του καν. (ΕΟΚ) 
αριθ.2092/1991 όπως έχει τροποποιηθεί, με τον όρο ‘‘πα−
ρασκευή’’ εννοούνται οι δραστηριότητες διατήρησης ή 
/ και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων (συμπεριλαμ−
βανομένης της σφαγής και της κοπής κτηνοτροφικών 
προϊόντων) καθώς και συσκευασίας ή/και μεταβολών 
στη σήμανση σχετικά με την παρουσίαση του βιολογι−
κού τρόπου παραγωγής των νωπών, συντηρημένων ή / 
και μεταποιημένων προϊόντων¨. 

Η επιχείρηση που πραγματοποιεί την τελευταία επε−
ξεργασία στην τρίτη χώρα συνήθως συσκευάζει το προ−
ϊόν και προχωρά στην επισήμανση. 

Στο τμήμα αυτό πρέπει να δώσετε πληροφορίες 
γι΄αυτήν την επιχείρηση. Αν αυτή η επιχείρηση και ο 
εξαγωγέας είναι το ίδιο πρόσωπο, παρακαλούμε να 
τσεκάρετε το αντίστοιχο τετραγωνίδιο. Τότε δεν χρει−
άζεται να συμπληρώσετε το τμήμα Β2.

Πρέπει να δώσετε στοιχεία για τα παρακάτω:
 Επωνυμία επιχείρησης 
 Πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση και την Τρίτη 

Χώρα
 Όνομα υπευθύνου της επιχείρησης 
 Τηλέφωνο και Fax του υπευθύνου της επιχείρη−

σης
 Το e−mail του υπευθύνου (εάν υπάρχει)
 Όνομα του οργανισμού ελέγχου της επιχείρησης 

(εάν είναι διαφορετικός από τον οργανισμό ελέγχου 
του εξαγωγέα )

 Πάντα την ημερομηνία του τελευταίου ελέγχου της 
επιχείρησης

Παρακαλούμε να τσεκάρετε το αντίστοιχο τετραγω−
νίδιο εάν ο οργανισμός ελέγχου που είναι υπεύθυνος 
για την μονάδα παρασκευής που πραγματοποιεί την 
πιο πρόσφατη διαδικασία παρασκευής είναι ο ίδιος με 
αυτόν του εξαγωγέα. Σ’ αυτήν την περίπτωση δεν χρει−
άζεται να συμπληρώσετε το όνομα του Οργανισμού.

Παρακαλούμε να επισυνάψετε στην αίτηση σας ένα πι−
στοποιητικό διαπίστευσης ότι αυτός ο οργανισμός ελέγ−
χου πληροί τις προϋποθέσεις του ISO 65/ΕΝ 45011. 

Σημείωση:
Η αξιολόγηση των οργανισμών ελέγχου των τρίτων 

χωρών ως προς το αν πληρούν το ISO 65 ή το ΕΝ 45011 
μπορεί να πραγματοποιηθεί από οργανισμούς διαπί−
στευσης (επιλογή 1), ανάλογα εξειδικευμένες αρχές στις 
τρίτες χώρες (επιλογή 2) ή εμπειρογνώμονες από αρμό−
διες αρχές της Ε.Ε (επιλογή 3). Οι οργανισμοί διαπίστευ−
σης πρέπει να είναι μέλη των διεθνών οργανισμών όπως 
ο International Accreditation Forum (IAF) και ο European 
Co−operation of Accreditation (EA), αντιστοίχως.



2.5 ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ Β3− ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ/ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΑ/ΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΕΠΕ−
ΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ.

 Παρακαλούμε να ελέγχετε  εάν περισσότερες από τρεις μονάδες παρασκευής ή/και πέντε μονάδες γεωργικής 
παραγωγής στη Τρίτη Χώρα εμπλέκονται στην παραγωγή ή/και στην παρασκευή των προϊόντων βιολογικής γε−
ωργίας που πρόκειται να εισάγετε στην Ελλάδα. Εάν πρόκειται για τέτοια περίπτωση δεν χρειάζεται να συμπλη−
ρώσετε τα σημεία 1 και 3. Τότε παρακαλούμε επισυνάψτε ένα διάγραμμα ροής που περιέχει όλες οι απαραίτητες 
πληροφορίες και δείχνει την ροή της παραγωγής από την γεωργική παραγωγή μέχρι την εξαγωγή. 

5

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
              ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ (Τμήμα Β1)

Επιχειρηματίας που πραγματοποιεί την πιο πρόσφατη διαδικασία παρασκευής
στην Τρίτη Χώρα (Τμήμα Β2) 

Π.χ. Μονάδα παρασκευής που πραγματοποιεί την επισήμανση πριν την εξαγωγή

Μονάδα παρασκευής Α
Τύπος της παρασκευής:
Επωνυμία και διεύθυνση:
Τρίτη Χώρα:
Οργανισμός ελέγχου και
συμμόρφωση ως προς το ISO 65: 
Ημερομηνία τελευταίου ελέγχου:

Μονάδα γεωργικής παραγωγής
Δ

Προϊόν/ Συστατικό και κατηγορία:
Επωνυμία και διεύθυνση:
Τρίτη Χώρα:
Οργανισμός ελέγχου και
συμμόρφωση ως προς το ISO 65: 
Ημερομηνία πρώτου και τελευταίου
ελέγχου:
Έναρξη περιόδου μετατροπής:
(Μήνας / Έτος)
Έκταση καλλιέργειας βιολογικής/
συμβατικής:

Μονάδα γεωργικής παραγωγής
Ε

Προϊόν/ Συστατικό και κατηγορία:
Επωνυμία και διεύθυνση:
Τρίτη Χώρα:
Οργανισμός ελέγχου και
συμμόρφωση ως προς το ISO 65: 
Ημερομηνία πρώτου και τελευταίου
ελέγχου:
Έναρξη περιόδου μετατροπής:
(Μήνας / Έτος)
Έκταση καλλιέργειας βιολογικής/
συμβατικής:

Μονάδα γεωργικής παραγωγής
ΣΤ

Προϊόν/ Συστατικό και κατηγορία:
Επωνυμία και διεύθυνση:
Τρίτη Χώρα:
Οργανισμός ελέγχου και
συμμόρφωση ως προς το ISO 65: 
Ημερομηνία πρώτου και τελευταίου
ελέγχου:
Έναρξη περιόδου μετατροπής:
(Μήνας / Έτος)
Έκταση καλλιέργειας βιολογικής/
συμβατικής:

Μονάδα παρασκευής Β
Τύπος της παρασκευής:
Επωνυμία και διεύθυνση:
Τρίτη Χώρα:
Οργανισμός ελέγχου και
συμμόρφωση ως προς το ISO 65: 
Ημερομηνία τελευταίου ελέγχου:

Μονάδα παρασκευής Γ
Τύπος της παρασκευής:
Επωνυμία και διεύθυνση:
Τρίτη Χώρα:
Οργανισμός ελέγχου και
συμμόρφωση ως προς το ISO 65: 
Ημερομηνία τελευταίου ελέγχου:

ΦΕΚ 157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1919



1920 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Δεν χρειάζεται να συμπληρώσετε το τμήμα 1 εάν 
έχετε επισυνάψει ένα διάγραμμα ροής. Εάν όχι, πρέπει 
να δώσετε στοιχεία στο τμήμα αυτό εάν τα προϊόντα 
πρόκειται να παρασκευαστούν με οποιοδήποτε τρόπο 
(συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας και της επι−
σήμανσης).

Τα τμήμα αυτό έχει χωρισθεί στα τετραγωνίδια Α, Β 
και Γ, έτσι ώστε να μπορέσετε να δώσετε στοιχεία για 
περισσότερες από μια μονάδες παρασκευής.

• Στη στήλη Επωνυμία και Διεύθυνση, πρέπει να δώ−
σετε στοιχεία για τις εγκαταστάσεις ή τη μονάδα όπου 
τα προϊόντα πρόκειται να παρασκευαστούν. Σε πολ−
λές περιπτώσεις θα είναι το ίδιο μέρος με αυτό όπου 
παρήχθη το προϊόν. Να δοθεί η πλήρης ταχυδρομική 
διεύθυνση.

• Στη στήλη Τρίτη χώρα, πρέπει να προσδιορίσετε την 
Τρίτη χώρα όπου η μονάδα είναι εγκατεστημένη.

• Στη στήλη Ημερομηνία τελευταίου ελέγχου, πρέπει 
να προσδιορίσετε πότε έγινε ο τελευταίος έλεγχος 
στην (στις) εκμετάλλευση (εκμεταλλεύσεις) από τον 
οργανισμό ελέγχου της τρίτης χώρας.

• Στη στήλη Τύπος επεξεργασίας, πρέπει να προσδι−
ορίσετε τη διαδικασία παρασκευής και το προϊόν στις 
συγκεκριμένες εγκαταστάσεις ή μονάδα.

Στη στήλη Οργανισμός ελέγχου, πρέπει να προσδι−
ορίσετε τον οργανισμό που ελέγχει τις συγκεκριμέ−
νες εγκαταστάσεις ή μονάδα. Παρακαλώ σημειώστε 
το αντίστοιχο κουτάκι εάν ο οργανισμός ελέγχου της 
μονάδας παρασκευής είναι ίδιος με αυτόν του εξαγω−
γέα. Σ’ αυτή την περίπτωση δεν χρειάζεται να δώσετε 
περισσότερες πληροφορίες. Σε κάθε άλλη περίπτωση, 
παρακαλώ προσδιορίστε το όνομα και την διεύθυνση 
του οργανισμού ελέγχου καθώς και την διαπίστευσή 
του όσον αφορά το ISO 65 / EN 45011 Παρακαλούμε 
επισυνάψτε το πιστοποιητικό διαπίστευσης. 

Σημείωση:
Η αξιολόγηση των οργανισμών ελέγχου των τρίτων 

χωρών ως προς το αν πληρούν το ISO 65 ή το ΕΝ 45011 
μπορεί να πραγματοποιηθεί από οργανισμούς διαπί−
στευσης (επιλογή 1), ανάλογα εξειδικευμένες αρχές στις 
τρίτες χώρες (επιλογή 2) ή εμπειρογνώμονες από αρμό−
διες αρχές της Ε.Ε (επιλογή 3). Οι οργανισμοί διαπίστευ−
σης πρέπει να είναι μέλη των διεθνών οργανισμών όπως 
ο International Accreditation Forum (IAF) και ο European 
Co−operation of Accreditation (EA) , αντιστοίχως.

Παρακαλούμε επισυνάψτε επίσης τα επικυρωμένα 
αντίγραφα των πιστοποιητικών που εκδίδονται από 
τον/ τους οργανισμό/ οργανισμούς ελέγχου των τρίτων 
χωρών για τις διαφορετικές μονάδες .

Τμήμα 2
Εάν οι κανόνες παραγωγής (πρότυπα βιολογικής γε−

ωργίας) και τα μέτρα ελέγχου που εφαρμόζονται στην 
Τρίτη χώρα διαφέρουν ως προς τις απαιτήσεις του καν. 
(ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 
παρακαλούμε να τσεκάρετε το αντίστοιχο κουτάκι και 
να επισυνάψετε μια έκθεση επισήμανσης των διαφορών 
εκείνων που αφορούν την παρασκευή/ επεξεργασία (Άρ−
θρο 5, Παρ. VI & III (Ειδικές διατάξεις, Β)).

Τμήμα 3
Δεν χρειάζεται να συμπληρώσετε το τμήμα αυτό αν 

έχετε επισυνάψει ένα διάγραμμα ροής. Αν όχι, πρέπει 
να συμπληρώσετε τον πίνακα αυτό με ορισμένες πλη−
ροφορίες για την γεωργική μονάδα(ες) όπου παρήχθη−
σαν τα προϊόντα. Μία γεωργική μονάδα παραγωγής 
μπορεί να είναι ένα αγρόκτημα ή μια μικρής κλίμακας 
εκμετάλλευση μιας ομάδας παραγωγών. Τα στοιχεία 
πρέπει να συμπληρωθούν ακόμη κι’ αν εισάγετε μετα−
ποιημένο προϊόν.

Το τμήμα αυτό έχει διαιρεθεί έτσι ώστε να μπορείτε 
να δώσετε στοιχεία για περισσότερες από μια εκμε−
ταλλεύσεις.

• Στις στήλες Επωνυμία & Διεύθυνση πρέπει να δώ−
σετε στοιχεία για τις μονάδες όπου κάθε ένα από τα 
προϊόντα καλλιεργούνται ή παράγονται. Η επωνυμία 
μπορεί να είναι του αγροκτήματος/ της εκμετάλλευσης, 
της επιχείρησης στην οποία ανήκει ή του παραγωγού. 
Πρέπει να δώσετε την πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση και 
την Τρίτη χώρα όπου η μονάδα είναι εγκατεστημένη.

• Στο κουτάκι Βιολογική και συμβατική έκταση,  πρέπει 
να δώσετε την έκταση ολόκληρης της εκμετάλλευσης 
που πιστοποιείται για βιολογική γεωργία και αυτή που 
καλλιεργείται συμβατικά. Παρακαλούμε γράψτε την 
έκταση σε στρέμματα.

• Στο κουτάκι Έναρξη της μεταβατικής περιόδου, πρέ−
πει να προσδιορίσετε την ημερομηνία που άρχισε η με−
ταβατική περίοδος της έκτασης που έχει πιστοποιηθεί 
για βιολογική γεωργία. Όλη η έκταση που έχει χρησιμο−
ποιηθεί για βιολογική γεωργία πρέπει να έχει υποβληθεί 
σε μεταβατική περίοδο. Η περίοδος αυτή εξαρτάται 
από το προϊόν και τις άλλες μεμονωμένες  συνθήκες, 
όμως το σύνηθες ελάχιστο είναι δύο χρόνια πριν τη 
σπορά για τις ετήσιες καλλιέργειες και τρία χρόνια πριν 
τη συγκομιδή για τις πολυετείς καλλιέργειες. Αν έχει 
χορηγηθεί μείωση της μεταβατικής περιόδου από τον 
οργανισμό ελέγχου, πρέπει να δώσετε μια τεκμηρίωση, 
από τον οργανισμό αυτόν, για την απόφαση μείωσης 
της  μεταβατικής περιόδου.

• Στο κουτάκι Ημερομηνία πρώτου ελέγχου πρέπει 
να δώσετε την ημερομηνία του πρώτου ελέγχου της 
εκμετάλλευσης (των εκμεταλλεύσεων) από τον οργανι−
σμό ελέγχου της τρίτης χώρας. Αν ο πρώτος έλεγχος 
δεν έγινε από τον συγκεκριμένο οργανισμό, παρακαλώ 
δώστε το όνομα του οργανισμού που πραγματοποίησε 
τον έλεγχο.

• Στο κουτάκι Ημερομηνία τελευταίου ελέγχου πρέπει 
να δώσετε την ημερομηνία του τελευταίου ελέγχου της 
εκμετάλλευσης (των εκμεταλλεύσεων) από τον οργανι−
σμό ελέγχου της τρίτης χώρας.

• Στο κουτάκι Παραγόμενα προϊόντα, πρέπει να κα−
τονομάσετε τα προϊόντα που παράγονται συμπεριλαμ−
βανομένης και της κατηγορίας τους (συμβατικά, υπό 
μετατροπή, βιολογικά). Πρέπει να γράψετε όλα τα πα−
ραγόμενα προϊόντα, και όχι μόνον εκείνα που θέλετε 
να εισάγετε.

• Στη στήλη Οργανισμός ελέγχου, πρέπει να προσδι−
ορίσετε τον οργανισμό που ελέγχει την συγκεκριμένη 
μονάδα. Παρακαλούμε σημειώστε το αντίστοιχο κουτάκι 
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αν ο οργανισμός ελέγχου της γεωργικής εκμετάλλευσης 
είναι ίδιος με αυτόν του εξαγωγέα. Σ’ αυτήν την περί−
πτωση δεν χρειάζεται να γράψετε περισσότερες πλη−
ροφορίες. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, προσδιορίστε 
το όνομα του οργανισμού και την συμμόρφωση ως προς 
το ISO 65 / ΕΝ 45011 (όπως ανωτέρω). Παρακαλούμε 
επισυνάψτε το πιστοποιητικό διαπίστευσης. 

Σημείωση:
Η αξιολόγηση των οργανισμών ελέγχου των τρίτων 

χωρών ως προς το αν πληρούν το ISO 65 ή το ΕΝ 45011 
μπορεί να πραγματοποιηθεί από οργανισμούς διαπί−
στευσης (επιλογή 1), ανάλογα εξειδικευμένες αρχές στις 
τρίτες χώρες (επιλογή 2) ή εμπειρογνώμονες από αρμό−
διες αρχές της Ε.Ε (επιλογή 3). Οι οργανισμοί διαπίστευ−
σης πρέπει να είναι μέλη των διεθνών οργανισμών όπως 
ο International Accreditation Forum (IAF) και ο European 
Co−operation of Accreditation (EA) , αντιστοίχως.

Παρακαλούμε επισυνάψτε επίσης τα επικυρωμένα 
αντίγραφα των πιστοποιητικών που εκδίδονται από 
τον/ τους οργανισμό/ οργανισμούς ελέγχου των τρίτων 
χωρών για τις διαφορετικές μονάδες .

Τμήμα 4
Αν ένας συνεταιρισμός, μια ομάδα παραγωγών ή μια 

ένωση παραγωγών παράγει τα προϊόντα, πρέπει να 
σημειώσετε το ‘Ναι’ κουτάκι και να συμπληρώσετε το 
Παρ/μα  Β.

Αν οι κανόνες παραγωγής (πρότυπα βιολογικής γε−
ωργίας) και τα μέτρα ελέγχου που εφαρμόζονται στη 
Τρίτη χώρα διαφέρουν ως προς τις απαιτήσεις του 
καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει, παρακαλώ σημειώστε το αντίστοιχο κουτάκι και 
να επισυνάψετε μια έκθεση επισήμανσης των διαφορών 
εκείνων που αφορούν τη γεωργική παραγωγή (Άρθρο 5, 
Άρθρο 6, Παρ. I Α,Β, ή Γ, Παρ. II και Παρ. ΙΙΙ). 

Τμήμα 5
Δηλώστε ποιες επιθεωρήσεις ελέγχου είναι διαθέσι−

μες στην αρμόδια αρχή.
2.6  ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Β4 − ΔΗΛΩΣΕΙΣ 
Αφού διαβάσετε τις οδηγίες  αυτές και συμπληρώσετε 

το παρόν έντυπο της αίτησης, παρακαλούμε στείλτε το 
ανυπόγραφο στον οργανισμό ελέγχου του εξαγωγέα. 
Ο Οργανισμός ελέγχου πρέπει να υπογράψει τη δήλω−
ση, Τμήμα 1 και να σφραγίσει και να υπογράψει όλες 
τις σελίδες της αίτησης. Στη συνέχεια ο Οργανισμός 
επιστρέφει την πρωτότυπη αίτηση σε σας [ΠΡΟΣΟΧΗ 
ΟΧΙ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ].

Τέλος, παρακαλoύμε να υπογράψετε και να  βάλετε 
ημερομηνία, στο τμήμα 2 και στείλτε την αίτηση στην 
Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π – AGROCERT. Επίσης επισυνάψτε όλα τα απα−
ραίτητα έγγραφα τεκμηρίωσης. Σας συμβουλεύουμε να 
κρατήσετε ένα αντίγραφο για μελλοντική χρήση.

Αφού τη συμπληρώσετε, στείλτε την αίτηση και τα 
απαραίτητα έγγραφα τεκμηρίωσης στον :

Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π – AGROCERT
Δ/νση Πιστοποίησης & Προδιαγραφών

Άνδρου 1& Πατησίων
Τ.Κ 112 57 Αθήνα

2.7 ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΓΙΑ ΣΥΝ−
ΘΕΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Το παράρτημα αυτό πρέπει να συμπληρωθεί μόνο εάν 
κάνετε αίτηση για εισαγωγή προϊόντων που περιέχουν 
περισσότερα από ένα συστατικά.

Πρέπει να συμπληρωθεί ένα ξεχωριστό φύλλο για 
κάθε σύνθετο προϊόν που θέλετε να εισάγετε.

• Στο κουτάκι Όνομα του προϊόντος, πρέπει να γράψε−
τε το όνομα του προϊόντος που πρόκειται να εισαχθεί. 
Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε  το όνομα του προϊ−
όντος με το οποίο πρόκειται να πωληθεί στην αγορά, 
αλλά την περιγραφή της σύνθεσης του προϊόντος. Για 
παράδειγμα: τα «Παραδοσιακά δημητριακά (Cornflakes) 
Grandma» πρέπει να περιγραφούν ως αποξηραμένα απο−
φλοιωμένα δημητριακά (Cornflakes).

• Στο κουτάκι Συστατικά βιολογικής γεωργίας θα πρέ−
πει να αναφέρετε τα συστατικά που έχουν παραχθεί 
σύμφωνα με τον καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91. Στην τρίτη 
στήλη πρέπει να δώσετε το ποσοστό επί τοις εκατό 
των εν λόγω συστατικών  κατά βάρος προϊόντος, κατά 
τη διάρκεια της παρασκευής. Θα πρέπει να δώσετε ένα 
ποσοστό για κάθε ένα από τα συστατικά που έχετε 
αναφέρει.

• Στο κουτάκι Συστατικά που δεν έχουν παραχθεί με 
βιολογικό τρόπο θα πρέπει να αναφέρετε τα συστατικά 
που δεν έχουν παραχθεί σύμφωνα με τον καν. (ΕΟΚ) 
αριθ. 2092/9. Στην τρίτη στήλη πρέπει να δώσετε το 
ποσοστό επί τοις εκατό των εν λόγω συστατικών κατά 
βάρος προϊόντος, κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας. 
Θα πρέπει να δώσετε ένα ποσοστό για κάθε ένα από 
τα συστατικά που έχετε αναφέρει.

• Στο κουτάκι Συστατικά μη γεωργικής προέλευσης θα 
πρέπει να αναφέρετε τα πρόσθετα τροφίμων, συμπερι−
λαμβανομένων και φορέων, αρτύματα, νερό και άλατα, 
παρασκευάσματα με μικροοργανισμούς και μέταλλα. 
Στην τέταρτη στήλη πρέπει να δώσετε το ποσοστό 
επί τοις εκατό του συστατικού κατά βάρος προϊόντος 
κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας. Θα πρέπει να δώ−
σετε ένα ποσοστό για κάθε ένα από τα συστατικά που 
έχετε αναφέρει.

• Στο κουτάκι Βοηθητικά μέσα επεξεργασίας και άλλα 
προϊόντα θα πρέπει να αναφέρετε κάθε άλλη ουσία 
που έχει χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της παρα−
σκευής.

Θα πρέπει να επισυνάψετε την ετικέτα του τελικού 
προϊόντος μαζί με το φύλλο του Παρ/τος Α της αίτη−
σης.

2.8 ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β –ΟΜΑΔΕΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Αυτό το παράρτημα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο 
στην περίπτωση στην οποία ομάδες παραγωγών μικρών 
εκμεταλλεύσεων εμπλέκονται με το βιολογικό τρόπο 
παραγωγής γεωργικών προϊόντων. Εάν υπάρχουν πε−
ρισσότερες από μία ομάδες, πρέπει να συμπληρωθεί 
ένα φύλλο για κάθε ομάδα.

Προτείνουμε να έρθετε σε επαφή με τον αρμόδιο 
Οργανισμό ελέγχου στην τρίτη χώρα για να πάρετε τις 
απαραίτητες πληροφορίες.
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1. Εσωτερικό σύστημα ελέγχου
Παρακαλούμε να προσδιορίσετε τον τύπο της ομάδας 

των παραγωγών μικρών εκμεταλλεύσεων. Σημειώστε το 
αντίστοιχο κουτάκι ή δώστε μια λεπτομερή εξήγηση.

Ο αριθμός των παραγωγών της ομάδας και η ημερο−
μηνία του τελευταίου ελέγχου επίσης πρέπει να δηλώ−
νεται.

Στη συνέχεια, η ερώτηση 1 καλύπτει τα κύρια σημεία 
ενός αποκαλούμενου εσωτερικού συστήματος ελέγχου 
(ΕΣΕ) μίας ομάδας παραγωγών. Προϋπόθεση γι’ αυτό 
είναι ότι, είτε όλοι οι μικρής κλίμακας παραγωγοί μικρών 
εκμεταλλεύσεων έχουν ελεγχθεί από έναν οργανισμό 
ελέγχου, είτε έχει εισαχθεί και εφαρμοσθεί στην εν λόγω 
ομάδα παραγωγών, ένα εσωτερικό σύστημα ελέγχου. Η 
τυπική τεκμηρίωση ενός εσωτερικού συστήματος ελέγ−
χου αποτελείται από τις συμβάσεις των παραγωγών με 
την ομάδα, περιγραφές όλων των αγροκτημάτων που 
καλλιεργούνται με βιολογικό τρόπο μέσα στην ομάδα 
παραγωγών, επιπλέον εσωτερικές αναφορές ελέγχου 
και μια τεκμηρίωση των εσωτερικών κυρώσεων που 
επιβάλλονται στους παραγωγούς που δεν ικανοποιούν 
(συνολικά) τις απαιτήσεις. Όλα τα αγροτεμάχια πρέπει 
να ελέγχονται σύμφωνα με το εσωτερικό σύστημα ελέγ−
χου τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο. Ο εξωτερικός 
οργανισμός ελέγχου, ελέγχει την τεκμηρίωση και την 
αποτελεσματικότητα του συστήματος αυτού και επιλέγει 
συγκεκριμένα αγροκτήματα για επαλήθευση του εσωτε−
ρικού ελέγχου. Η ποσόστωση των ελεγχθέντων αγρο−
κτημάτων εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από την ποιότητα 
του εσωτερικού ελέγχου.

Σημειώστε το αντίστοιχο κουτάκι. Εάν ‘‘ΝΑΙ’’ παρακα−
λούμε επισυνάψτε τα αντίστοιχα έγγραφα τεκμηρίωσης 
στο Παράρτημα Γ.

2. Εξωτερικός έλεγχος 
 Παρακαλoύμε να προσδιορίσετε τον αριθμό και το πο−

σοστό των παραγωγών μικρής κλίμακας που ελέγχονται 
“εξωτερικά” καθώς  και την ημερομηνία του τελευταίου 
ελέγχου.

Σημειώστε το αντίστοιχο κουτάκι. Εάν ‘‘ΝΑΙ’’ παρακα−
λούμε επισυνάψτε τα αντίγραφα των δύο τελευταίων 
εκθέσεων ελέγχου του εξωτερικού οργανισμού ελέγχου 
που είναι υπεύθυνος για την ομάδα παραγωγών.

2.9  Απόκομμα παραλαβής
Εάν επιθυμείτε απόδειξη παραλαβής της αίτησής σας, 

δηλώστε το όταν αυτή λάβει πρωτόκολλο. 
Όταν θα παραλάβουμε την αίτηση θα την σφραγίσουμε, 

και θα σας στείλουμε την απόδειξη παραλαβής.
Η απόδειξη παραλαβής της αίτησης σας δεν σημαίνει 

ότι η αίτησή σας θα εγκριθεί ή ότι όλα τα απαραίτητα 
έγγραφα έχουν επισυναφθεί.

Εάν δεν παραλάβετε την απόδειξη παραλαβής μέσα σε 
δέκα εργάσιμες μέρες από την αποστολή, παρακαλούμε 
να  επικοινωνήσετε  με την γραμματεία του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.

Αίτηση για χορήγηση άδειας εισαγωγής προϊόντων 

βιολογικής γεωργίας από Τρίτες Χώρες σύμφωνα με 
το Άρθρο 11 (6) του καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91

ΠΡΟΣΟΧΗ
♦ Πριν συμπληρώσετε αυτήν την αίτηση   παρακαλώ 

διαβάστε τις συνημμένες οδηγίες προσεκτικά.
♦ Συμπληρώστε αυτή την αίτηση χρησιμοποιώντας 

υπολογιστή ή κεφαλαία γράμματα με μαύρο μελάνι.
♦ Στείλτε τη συμπληρωμένη αίτηση, μαζί με την       

απαιτούμενη τεκμηρίωση στον ΟΠΕΓΕΠ−AGROCERT, 
Άνδρου 1 & Πατησίων, 112 57 Αθήνα, και υπογεγραμμένη 
από το νόμιμο εκπρόσωπο.

♦ Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα 
ή αντίγραφα επικυρωμένα από την εκδίδουσα αρχή και 
στην Ελληνική γλώσσα. (επίσημα μεταφρασμένα)

♦ Κάθε φύλλο της παρούσας αίτησης θα φέρει 
σφραγίδα και υπογραφή του οργανισμού ελέγχου που 
είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο του εξαγωγέα.

Τμήμα Α– Επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση:
Α1. Στοιχεία του εισαγωγέα

1. Επωνυμία επιχείρησης 

Πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση

Όνομα υπευθύνου

Τηλέφωνο

Fax

E−mail

2.    Όνομα Οργανισμού 
       Ελέγχου
       στην Ελλάδα

 Κωδικός της επιχείρησης                                    
                           

  
Σημειώστε αν εσωκλείεται αντίγραφο    
πιστοποιητικού του Οργανισμού Ελέγχου ως  
προς τη συμμόρφωση της επιχείρησης με τις    
απαιτήσεις του καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2092/1991.

Τεκμηρίωση: Βλέπε κατάλογο απαιτούμενης 
τεκμηρίωσης.

3. Στοιχεία του πρώτου παραλήπτη (εάν είναι 
διαφορετικός από τον εισαγωγέα) 

Πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση

Όνομα υπευθύνου

Τηλέφωνο

Fax

E−mail
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Α2 − Στοιχεία για τα προϊόντα που πρόκειται να εισαχθούν

1. Τρίτη Χώρα εξαγωγής των προϊόντων 

2. Κατάλογος προϊόντων ** :Στοιχεία για τα γεωργικά προϊόντα ή / και τρόφιμα 
    τα οποία πρόκειται να εισαχθούν  και εκτιμούμενες ετήσιες ποσότητες. 

Περιγραφή 
προϊόντος

Επιστημονική 
ονομασία ***

Μορφή 
συσκευασίας

CN − Κωδικός Μεταβατικό στάδιο ή
Βιολογικό *

Εκτιμούμενη ετήσια 
ποσότητα προς 

εισαγωγή
(σε κιλά ή λίτρα)

*   Παρακαλώ δηλώστε την ημερομηνία έναρξης του μεταβατικού σταδίου. 
** Εάν χρειαστεί συνεχίστε τον κατάλογο των προϊόντων                          
σε ξεχωριστό φύλλο και τσεκάρετε το αντίστοιχο κουτάκι.

                                                                                       Ο κατάλογος  συνεχίζεται στο Παράρτημα Α

Εάν το προϊόν είναι σύνθετο δώστε λεπτομέρειες για τα συστατικά                                 
και τα βοηθητικά μέσα επεξεργασίας  για κάθε προϊόν στο                       
αντίστοιχο φύλλο περιγραφής των προϊόντων(Παράρτημα Α).  Σύνθετα προϊόντα, δείτε                             

 Χρησιμοποιήστε ένα φύλλο για κάθε προϊόν , επισυνάπτοντας                                 παράρτημα Α.          
την ετικέτα του προϊόντος και τσεκάρετε το αντίστοιχο κουτί.                  
*** Μόνον για τα φυτικά πρωτογενή προϊόντα.
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Τμήμα Β -  Επιχειρήσεις στην Τρίτη Χώρα

Β1.   Στοιχεία του εξαγωγέα στην Τρίτη Χώρα

1.Επωνυμία επιχείρησης

Πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση

Όνομα υπευθύνου

Τηλέφωνο

Fax

E-mail

2.Όνομα οργανισμού
    ελέγχου του εξαγωγέα
           
        

   Πλήρης ταχυδρομική
διεύθυνση

Όνομα υπεύθυνου
Τηλέφωνο:                 

   Fax: 
Ε-mail:

Πιστοποιητικό διαπίστευσης
κατά ISO 65 / EN 45011 

Εφόσον επισυνάπτεται
πιστοποιητικό διαπίστευσης
συμπληρώστε ανάλογα * 

*Πιστοποιητικό διαπίστευσης του οργανισμού κατά ISO65/EN 45011: 
Να γίνει χρήση των εξής κωδικών:

1. Επιλογή 1 (Οργανισμοί διαπίστευσης)
2. Επιλογή 2 (Ανάλογα εξειδικευμένες αρχές στις τρίτες χώρες)
3. Επιλογή 3 (Αρμόδια αρχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση)

Οι οργανισμοί διαπίστευσης πρέπει να είναι μέλη των διεθνών οργανισμών όπως ο International 
Accreditation Forum (IAF) και ο European Co-operation of Accreditation (EA), αντιστοίχως

Χώρα:

Όνομα:    

Ημερομηνία τελευταίου ελέγχου:                                  
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Παρακαλώ δώστε στοιχεία αξιολόγησης της πιστοποίησης των προμηθευτών του εξαγωγέα από τον
ελεγκτικό του οργανισμό.

                                                                                Εσωκλείονται πληροφορίες στο παράρτημα Δ

Παρακαλούμε επισυνάψτε με την αίτηση σας, μία έκθεση του Οργανισμού ελέγχου του εξαγωγέα σχετικά
με τους κανόνες παραγωγής και τα μέτρα ελέγχου για την παραγωγή και μεταποίηση/ επεξεργασία των
προϊόντων βιολογικής γεωργίας.

Εφόσον ο υπεύθυνος Οργανισμός για την έκδοση των πιστοποιητικών ελέγχου (Καν.1788/01) για τα
προϊόντα που θα εισαχθούν στην Ελλάδα είναι διαφορετικός από το σημείο 2 συμπληρώστε το όνομα και
την διεύθυνση του.

Όνομα Οργανισμού
έκδοσης πιστοποιητικού
ελέγχου : 

           
        

Πλήρης ταχυδρομική          
διεύθυνση:

Όνομα υπεύθυνου:
Τηλέφωνο:                 

   Fax: 
Ε-mail:

Πιστοποιητικό διαπίστευσης
κατά ISO 65 / EN 45011 

Εφόσον επισυνάπτεται
πιστοποιητικό διαπίστευσης
συμπληρώστε ανάλογα * 

B2. Στοιχεία για την επιχείρηση που πραγματοποιεί την τελευταία εργασία παρασκευής στην
τρίτη   χώρα.

Παρακαλούμε σημειώστε το κουτάκι εάν ο εξαγωγέας και η επιχείρηση που πραγματοποιεί την
τελευταία εργασία παρασκευής στην τρίτη χώρα είναι ταυτόσημοι. Τότε δεν χρειάζεται να
συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία.
Επωνυμία επιχείρησης:

           
        

   Πλήρης ταχυδρομική          
διεύθυνση:

Όνομα υπεύθυνου:
Τηλέφωνο:                 

   Fax: 
Ε-mail: 
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Όνομα οργανισμού             
ελέγχου της επιχείρησης:

Ίδιος με τον οργανισμό ελέγχου του εξαγωγέα

Σε άλλη περίπτωση
Όνομα:

Ημερ/να
τελευταίου
ελέγχου:

Πιστοποιητικό διαπίστευσης
κατά ISO 65 / EN 45011 

Εφόσον επισυνάπτεται
πιστοποιητικό διαπίστευσης
συμπληρώστε ανάλογα * 

*Πιστοποιητικό διαπίστευσης του οργανισμού κατά ISO65/EN 45011: 
Να γίνει χρήση των εξής κωδικών:

1. Επιλογή 1 (Οργανισμοί διαπίστευσης)
2. Επιλογή 2 (Ανάλογα εξειδικευμένες αρχές στις τρίτες χώρες)
3. Επιλογή 3 (Αρμόδια αρχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση)

Οι οργανισμοί διαπίστευσης πρέπει να είναι μέλη των διεθνών οργανισμών όπως ο International 
Accreditation Forum (IAF) και ο European Co-operation of Accreditation (EA), αντιστοίχως

                      
Β3. Στοιχεία της μονάδας/δων παρασκευής/επεξεργασίας και γεωργικής παραγωγής στην
τρίτη χώρα.

Παρακαλούμε σημειώστε το κουτάκι παρακάτω (ν) εάν περισσότερες από τρείς μονάδες
παρασκευής/επεξεργασίας, ή/και πέντε μονάδες γεωργικής παραγωγής εμπλέκονται.
Σ’ αυτήν την περίπτωση παρακαλώ επισυνάψτε ένα διάγραμμα ροής που να δείχνει την ροή των
προϊόντων και όλες τις μονάδες παρασκευής καθώς επίσης και τις μονάδες γεωργικής παραγωγής που
εμπλέκονται συμπεριλαμβάνοντας τις παρακάτω πληροφορίες:
1. Μονάδες παρασκευής:
Επωνυμία & διεύθυνση, τρίτη χώρα, οργανισμός ελέγχου στην τρίτη χώρα, ημερ/νια τελευταίου ελέγχου.
Παρακαλούμε επισυνάψτε επικυρωμένα αντίγραφα των πιστοποιητικών των μονάδων, αν είναι    
διαθέσιμα.
2. Μονάδες γεωργικής παραγωγής:
Επωνυμία & διεύθυνση, τρίτη χώρα, οργανισμός ελέγχου στην τρίτη χώρα, βιολογική και συμβατική
περιοχή, έναρξη μεταβατικής περιόδου, ημερ/νια πρώτου και τελευταίου ελέγχου.
Παρακαλούμε επισυνάψτε επικυρωμένα αντίγραφα των πιστοποιητικών των μονάδων, αν είναι    
διαθέσιμα.

Εάν επισυνάπτεται διάγραμμα ροής που να περιλαμβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες
για αυτήν την αίτηση δεν πρέπει να συμπληρώσετε τα σημεία 1 και 3 του παρόντος τμήματος.
Να συμπληρωθούν τα σημεία 2 και 4. 

Επισυνάπτετε διάγραμμα ροής, συνημμένο αριθμ…                                                            



                                                   
1. Μονάδες παρασκευής

Επωνυμία & Διεύθυνση Τρίτη Χώρα Ημερ/νια τελευταίου ελέγχου

Α

Τύπος επεξεργασίας Τσεκάρετε (ν) αν εσωκλείεται
αντίγραφο πιστοποιητικού της
μονάδας

Οργανισμός Ελέγχου          Ίδιος με του εξαγωγέα

Πλήρες όνομα Διεύθυνση Πιστοποιητικό διαπίστευσης
κατά ISO 65/ΕΝ 45011*  

                                                
Επωνυμία & Διεύθυνση Τρίτη Χώρα Ημερ/νια τελευταίου ελέγχου

Β

Τύπος επεξεργασίας Τσεκάρετε (ν) αν εσωκλείεται αντίγραφο
πιστοποιητικού της μονάδας

Οργανισμός Ελέγχου         Ίδιος με του   εξαγωγέα

Πλήρες όνομα Διεύθυνση Πιστοποιητικό διαπίστευσης κατά ISO 
65/ΕΝ 45011 * 

Επωνυμία & Διεύθυνση Τρίτη Χώρα Ημερ/νια τελευταίου ελέγχου

Γ

Τύπος επεξεργασίας Τσεκάρετε (ν) αν εσωκλείεται αντίγραφο
πιστοποιητικό της μονάδας        

Οργανισμός Ελέγχου                Ίδιος με του εξαγωγέα

Πλήρες όνομα Διεύθυνση Πιστοποιητικό διαπίστευσης κατά ISO 
65/ΕΝ 45011 * 

ΦΕΚ 157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1927



1928 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

                                                   
*Πιστοποιητικό διαπίστευσης του οργανισμού κατά ISO65/EN 45011: 

Να γίνει χρήση των εξής κωδικών:
1. Επιλογή 1 (Οργανισμοί διαπίστευσης)
2. Επιλογή 2 (Ανάλογα εξειδικευμένες αρχές στις τρίτες χώρες)
3. Επιλογή 3 (Αρμόδια αρχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση)

Οι οργανισμοί διαπίστευσης πρέπει να είναι μέλη των διεθνών οργανισμών όπως ο International 
Accreditation Forum (IAF) και ο European Co-operation of Accreditation (EA), αντιστοίχως

2. Κανόνες παραγωγής και μέτρα ελέγχου για μονάδες παρασκευής/επεξεργασίας στην
Τρίτη χώρα.

                                                                                                                                                                              
Eπισυνάψτε μια έκθεση περιγραφής των κανόνων παραγωγής και των μέτρων ελέγχου για τις μονάδες
παρασκευής/ επεξεργασίας στην Τρίτη χώρα.

3. Μονάδες γεωργικής παραγωγής

Επωνυμία & Διεύθυνση Βιολογική και συμβατική έκταση Ημερ/νια πρώτου ελέγχου
Βιολογική (στρ):
Συμβατική (στρ):
Έναρξη μεταβατικής περιόδου Ημερ/νια τελευταίου ελέγχου

Δ

Τρίτη χώρα:
Παραγόμενα προϊόντα / Στάδιο: Συμβατικά:
                                              Υπό μετατροπή:
                                              Βιολογικά:   

Τσεκάρετε (ν) αν εσωκλείεται
αντίγραφο πιστοποιητικού της

μονάδας        

Οργανισμός Ελέγχου         Ίδιος με του εξαγωγέα

Πλήρες όνομα Διεύθυνση Πιστοποιητικό διαπίστευσης
κατά ISO 65/ΕΝ 45011*  

   



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1929

                                                   
Επωνυμία & Διεύθυνση Βιολογική και συμβατική έκταση Ημερ/νια πρώτου ελέγχου

Βιολογική (στρ):
Συμβατική (στρ):
Έναρξη μεταβατικής περιόδου Ημερ/νια τελευταίου ελέγχου

Ε

Τρίτη χώρα:
Παραγόμενα προϊόντα / Στάδιο: Συμβατικά:
                                              Υπό μετατροπή:
                                              Βιολογικά:   

Τσεκάρετε (ν) αν εσωκλείεται
αντίγραφο πιστοποιητικού της

μονάδας        

Οργανισμός Ελέγχου         Ίδιος με του εξαγωγέα

Πλήρες όνομα Διεύθυνση Πιστοποιητικό διαπίστευσης
κατά ISO 65/ΕΝ 45011*  

   

Επωνυμία & Διεύθυνση Βιολογική και συμβατική έκταση Ημερ/νια πρώτου ελέγχου
Βιολογική (στρ):
Συμβατική (στρ):
Έναρξη μεταβατικής περιόδου Ημερ/νια τελευταίου ελέγχου

ΣΤ

Τρίτη χώρα:
Παραγόμενα προϊόντα / Στάδιο: Συμβατικά:
                                              Υπό μετατροπή:
                                              Βιολογικά:   

Τσεκάρετε (ν) αν εσωκλείεται
αντίγραφο πιστοποιητικού της

μονάδας        

Οργανισμός Ελέγχου         Ίδιος με του εξαγωγέα

Πλήρες όνομα Διεύθυνση Πιστοποιητικό διαπίστευσης
κατά ISO 65/ΕΝ 45011*  

   



1930 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

                                                   
Επωνυμία & Διεύθυνση Βιολογική και συμβατική έκταση Ημερ/νια πρώτου ελέγχου

Βιολογική (στρ):
Συμβατική (στρ):
Έναρξη μεταβατικής περιόδου Ημερ/νια τελευταίου ελέγχου

Ζ

Τρίτη χώρα:
Παραγόμενα προϊόντα / Στάδιο: Συμβατικά:
                                              Υπό μετατροπή:
                                              Βιολογικά:   

Τσεκάρετε (ν) αν εσωκλείεται
αντίγραφο πιστοποιητικού της

μονάδας        

Οργανισμός Ελέγχου         Ίδιος με του εξαγωγέα

Πλήρες όνομα Διεύθυνση Πιστοποιητικό διαπίστευσης
κατά ISO 65/ΕΝ 45011*  

   

Επωνυμία & Διεύθυνση Βιολογική και συμβατική έκταση Ημερ/νια πρώτου ελέγχου
Βιολογική (στρ):
Συμβατική (στρ):
Έναρξη μεταβατικής περιόδου Ημερ/νια τελευταίου ελέγχου

Η

Τρίτη χώρα:
Παραγόμενα προϊόντα / Στάδιο: Συμβατικά:
                                              Υπό μετατροπή:
                                              Βιολογικά:   

Τσεκάρετε (ν) αν εσωκλείεται
αντίγραφο πιστοποιητικού της

μονάδας        

Οργανισμός Ελέγχου         Ίδιος με του εξαγωγέα

Πλήρες όνομα Διεύθυνση Πιστοποιητικό διαπίστευσης
κατά ISO 65/ΕΝ 45011*  

   

*Πιστοποιητικό διαπίστευσης του οργανισμού κατά ISO 65/ΕΝ 45011: 
Να γίνει χρήση των εξής κωδικών:

1. Επιλογή 1 (Οργανισμοί διαπίστευσης)
2. Επιλογή 2 (Ανάλογα εξειδικευμένες αρχές στις τρίτες χώρες)
3. Επιλογή 3 (Αρμόδια αρχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση)

Οι οργανισμοί διαπίστευσης πρέπει να είναι μέλη των διεθνών οργανισμών όπως ο International 
Accreditation Forum (IAF) και ο European Co-operation of Accreditation (EA), αντιστοίχως



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1931

                                                   
4.   Κανόνες παραγωγής και μέτρα ελέγχου για μονάδες γεωργικής παραγωγής στην Τρίτη

χώρα.
       
Οι συνεταιρισμοί, οι ομάδες παραγωγών και οι παραγωγοί υπό καθεστώς σύμβασης               Όχι     
παράγουν τα προϊόντα;                                                                                                   

       Ναι
                                                                                                                                                                   
Αν “Ναι” συμπληρώστε το συνημμένο παράρτημα Β.                                                                                              
                                                                                                                              
Επισυνάψτε μια έκθεση περιγραφής των κανόνων παραγωγής και των μέτρων ελέγχου για τις μονάδες
γεωργικής παραγωγής στην Τρίτη χώρα.
    

5.Επιπρόσθετα στοιχεία

Σημειώστε στα αντίστοιχα τετραγωνίδια τα έγγραφα που είναι διαθέσιμα στην αρμόδια αρχή.

Εκθέσεις επιθεώρησης του Οργανισμού ελέγχου της Τρίτης χώρας για:
τον εξαγωγέα
τη μονάδα παρασκευής/ επεξεργασίας
τη μονάδα γεωργικής παραγωγής

                                                   
Β4 Δηλώσεις

1. Στοιχεία του Οργανισμού Ελέγχου του εξαγωγέα στην τρίτη χώρα

    Όνομα οργανισμού                   
    ελέγχου του εξαγωγέα     
         
        
   Πλήρης ταχυδρομική
διεύθυνση

Όνομα υπεύθυνου
Τηλέφωνο:                 

   Fax: 
Ε-mail:

Δήλωση του οργανισμού ελέγχου του εξαγωγέα στην τρίτη χώρα:
Δηλώνουμε ότι:

♦ Αυτή η αίτηση υποβλήθηκε στον Οργανισμό μας. Κάθε σελίδα της αίτησης αυτής έχει υπογραφεί
από μας. Οι μονάδες που αναφέρονται στα τμήματα Β1, Β2 και Β3 της αίτησης αυτής εφαρμόζουν
κανόνες παραγωγής καθώς επίσης και διαδικασίες ελέγχου που αφορούν την παραγωγή
βιολογικών προϊόντων.

♦ Για κάθε προϊόν που αναφέρεται στο τμήμα Α2 που προμηθεύεται ο εξαγωγέας και που
προέρχεται από τους προμηθευτές που αναφέρονται στα τμήματα Β2 και Β3, οι διαφορές
ανάμεσα στα εφαρμοζόμενα πρότυπα παραγωγής, μέτρα ελέγχου και στις απαιτήσεις του
καν.(ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, έχουν εντοπισθεί και εξετασθεί.

♦ Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις διαφορές, δηλώνουμε ότι τα εφαρμοζόμενα πρότυπα παραγωγής
είναι τουλάχιστον ισοδύναμα με εκείνα του καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει, και τα μέτρα ελέγχου είναι τόσο αποτελεσματικά όσο τα μέτρα ελέγχου σύμφωνα με τον
καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η εφαρμογή των μέτρων ελέγχου
είναι αποτελεσματική και διαρκής.

♦ Σε όλα τα στάδια της παραγωγικής αλυσίδας που υποβάλλονται στα μέτρα ελέγχου υπάρχει ένα
μόνιμο σύστημα που εγγυάται την μη-χρήση GMO και GMO-παραγώγων.

        Ημερ/νία                          Υπογραφή, Σφραγίδα και όνομα του υπεύθυνου του Οργανισμού                    



1932 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

2. Στοιχεία του εισαγωγέα

Επωνυμία επιχείρησης          

Πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση

Όνομα υπευθύνου

Τηλέφωνο

Fax

E-mail

Δήλωση του εισαγωγέα στην Ελλάδα.
Νομική βάση για την αίτηση μου είναι ο καν.(ΕΟΚ) αριθ. 2092/91, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Δηλώνω ότι:
♦ Έχω διαβάσει και κατανοήσει τις σημειώσεις των συνημμένων οδηγιών, και
♦ Το προϊόν/ντα που σκοπεύω να εισάγω πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 11 του

καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και
♦ Συμφωνώ και αποδέχομαι τις κυρώσεις του άρθρου 9 και 10 του καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91, όπως

έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε περιπτώσεις παρατυπιών και παραβάσεων.

Ημερ/νία                                      Υπογραφή , Σφραγίδα και όνομα του εισαγωγέα                             

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΠΟ ΕΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Η/ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Όνομα προϊόντος:

Σύσταση προϊόντος κατά τη διάρκεια της παρασκευής:

Όνομα συστατικών % βάρος
Συστατικά γεωργικής
προέλευσης βιολογικής
παραγωγής:

Σύνολο
Συστατικά γεωργικής
προέλευσης που δεν έχουν
παραχθεί με βιολογικό
τρόπο:
(βλέπε Παρ.VI του Καν(ΕΟΚ)
2092/91) 
Σύνολο:

EN…*

EN…
EN…

Συστατικά μη γεωργικής
προέλευσης:
(βλέπε Παρ. VI A του
Καν.(ΕΟΚ) 2092/91) 

EN…

Σύνολο
Γενικό σύνολο  100% 
* Αναφορά στο Ε (αριθμός) που έχουν τα πρόσθετα τροφίμων και οι φορείς (π.χ. Ε170) 

Κατάλογος βοηθητικών μέσων επεξεργασίας και άλλων προϊόντων
που έχουν χρησιμοποιηθεί.

Βοηθητικά μέσα
επεξεργασίας και άλλα
προϊόντα.(βλέπε Παρ.
VI B του Καν.(ΕΟΚ)
2092/91)



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1933

                                                   
                  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

1. Υπάρχει Εσωτερικό Σύστημα Ελέγχου ; (ΕΣΕ)            ΝΑΙ                       ΟΧΙ
        Σημείωση: Τσεκάρετε (ν) το αντίστοιχο κουτάκι. Αν ΝΑΙ να περιγράψετε σε μία σελίδα
       μια περίληψη της τελευταίας Έκθεσης Ελέγχου του εξωτερικού φορέα που είναι υπεύθυνος
       για την ομάδα παραγωγών.

         Δηλώστε τον τύπο της ομάδας παραγωγών
         Τύπος ομάδας   

             Συνεταιρισμός                    Oμάδα παραγωγών             Άλλο (προσδιορίστε), δείτε παράρτημα…
                                              υπό καθεστώς συμβολαίου
                                                 

       Δηλώστε : τον αριθμό των μικρής κλίμακας εκμεταλλεύσεων με    
       συμβόλαιο κατά την ημερ/νια του τελευταίου ελέγχου.

  1.α    Τα συμβόλαια των παραγωγών που είναι σύμφωνα με τα πρότυπα βιολογικής
           γεωργίας και το ΕΣΕ είναι διαθέσιμα;
                  Ναι                             Όχι
         
           Αν Ναι, επισυνάψτε αντίγραφα στον κατάλογο της απαιτούμενης τεκμηρίωσης

   1.β   Περιγράφονται καθορισμένες αρμοδιότητες στη διαχείριση της ομάδας παραγωγών στο ΕΣΕ;
                   Ναι                                Όχι

           Αν Ναι, επισυνάψτε σχετικά έγγραφα καθορισμού αρμοδιοτήτων στον κατάλογο της
           απαιτούμενης τεκμηρίωσης

   1.γ Είναι διαθέσιμη η περιγραφή κάθε μικρής-κλίμακας εκμετάλλευσης συμπεριλαμβανομένων των   
           σκαριφημάτων των αγροτεμαχίων και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και αποθήκευσης;
                    Ναι                                Όχι

            Αν Ναι, επισυνάψτε αντίγραφα στον κατάλογο της απαιτούμενης τεκμηρίωσης

   1.δ   Οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και εσωτερικού ελέγχου διαχωρίζονται;
                    Ναι                                Όχι

            Αν Ναι, επισυνάψτε σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στον κατάλογο της απαιτούμενης
             τεκμηρίωσης

   1.ε   Ο εσωτερικός έλεγχος που διεξάγεται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο
           καλύπτει το 100% του αριθμού των μικρής-κλίμακας εκμεταλλεύσεων το χρόνο;
                   Ναι                                Όχι

            Αν Ναι, επισυνάψτε σχετικά έγγραφα επαλήθευσης στον κατάλογο της απαιτούμενης
            τεκμηρίωσης



1934 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

                                                   

   1.στ Οι κυρώσεις επιβάλλονται από την ίδια την ομάδα παραγωγών στα
             μέλη της σε περιπτώσεις παρατυπιών ή παραβάσεων;    
                   Ναι                                Όχι

             Αν Ναι, επισυνάψτε σχετικά έγγραφα στον κατάλογο της απαιτούμενης τεκμηρίωσης

2. Εξωτερικός έλεγχος

      Σημείωση: Τσεκάρετε (ν) το αντίστοιχο κουτάκι. Άν Ναι: παρακαλούμε
επισυνάψτε επικυρωμένα αντίγραφα των τελευταίων δύο εκθέσεων
ελέγχου του εξωτερικού οργανισμού ελέγχου που είναι υπεύθυνος
για την ομάδα παραγωγών.

Αριθμός μικρής κλίμακας εκμεταλλεύσεων που έχουν ελεγχθεί
εξωτερικά κατά την ημερ/νία τελευταίου ελέγχου:

Ποσοστό εκμεταλλεύσεων μικρής κλίμακας που έχουν ελεγχθεί
εξωτερικά κατά την ημερ/νία τελευταίου ελέγχου:

                   %       

      
2.α Το ΕΣΕ είναι αξιολογημένο από τον οργανισμό ελέγχου που είναι υπεύθυνος για την ομάδα   

        παραγωγών ;      
                  Ναι                                Όχι
       
         Αν ΝΑΙ επισυνάψτε τα σχετικά έγγραφα τεκμηρίωσης στο Παράρτημα Γ.

2.β   Η λειτουργικότητα και η αποτελεσματικότητα του ΕΣΕ επιβεβαιώνεται από
         τον οργανισμό ελέγχου;
                  Ναι                                 Όχι
       

            Αν ΝΑΙ επισυνάψτε δήλωση του Οργανισμού Ελέγχου σχετικά με τη λειτουργικότητα και τη
            αποτελεσματικότητα του ΕΣΕ καθώς και του τρόπου επιβεβαίωσής τους.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ  
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

• Αντίγραφο πιστοποιητικού του Οργανισμού Ελέγχου 
στην Ελλάδα ως προς τη συμμόρφωση της επιχείρησης 
του εισαγωγέα με τις απαιτήσεις του καν (ΕΟΚ) αριθ. 
2092/91

• Αντίγραφο της αρχικής έκθεσης ελέγχου του ει−
σαγωγέα σύμφωνα με το τμήμα Γ του παρ. ΙΙΙ του καν. 
(ΕΟΚ) αριθ. 2092/91

• Αντίγραφο πιστοποιητικού διαπίστευσης κατά ISO 
65 / EN 45011 του Οργανισμού ελέγχου του εξαγωγέα.

• Αντίγραφο πιστοποιητικού διαπίστευσης κατά ISO 
65/ EN 45011 του Οργανισμού έκδοσης των πιστοποιη−
τικών ελέγχου, εφόσον είναι άλλος από τον οργανισμό 
ελέγχου του εξαγωγέα στην τρίτη χώρα. 

• Έγγραφα που αφορούν στοιχεία αξιολόγησης της 
πιστοποίησης των προμηθευτών του εξαγωγέα από τον 
ελεγκτικό του οργανισμό.

• Μία έκθεση του Οργανισμού ελέγχου του εξαγωγέα 
σχετικά με τους κανόνες παραγωγής και τα μέτρα ελέγ−
χου για την παραγωγή και μεταποίηση/ επεξεργασία 
των προϊόντων βιολογικής γεωργίας.

• Αντίγραφο πιστοποιητικού διαπίστευσης κατά ISO 
65 / EN 45011 του Οργανισμού ελέγχου της μονάδας/

δων παρασκευής  και γεωργικής παραγωγής στην τρίτη 
χώρα, εφόσον είναι άλλος από αυτόν του εξαγωγέα.

• Αντίγραφα πιστοποιητικών των μονάδων παρασκευ−
ής/ επεξεργασίας και γεωργικής παραγωγής στην τρίτη 
χώρα. 

• Εκθέσεις περιγραφής των κανόνων παραγωγής και 
των μέτρων ελέγχου για τις μονάδες παρασκευής/ επε−
ξεργασίας και για τις μονάδες γεωργικής παραγωγής 
στην Τρίτη χώρα. 

• Αντίγραφα των πιστοποιητικών ποσότητας των 
προς εισαγωγή προϊόντων.

• Αποτελέσματα τυχόν χημικών αναλύσεων που έγιναν 
στα προς εισαγωγή προϊόντα για ανίχνευση ουσιών 
που η χρήση τους δεν είναι συμβατή με τον καν. (ΕΟΚ) 
αριθ. 2092/91.

• Έγγραφα που αφορούν την λειτουργία του Εσω−
τερικού Συστήματος Ελέγχου της ομάδας παραγωγών 
(παράρτημα Β) και αντίγραφα των εκθέσεων ελέγχου 
του εξωτερικού οργανισμού ελέγχου που είναι υπεύθυ−
νος για την ομάδα παραγωγών.

• Στην περίπτωση που εμπλέκονται περισσότερες 
από τρεις μονάδες παρασκευής, ή/ και πέντε μονάδες 
γεωργικής παραγωγής στην τρίτη χώρα, το διάγραμμα 
ροής που να περιλαμβάνει τις απαραίτητες πληροφο−
ρίες (Τμήμα Β3).

ΦΕΚ 157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1935
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ  & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΑΘ. ΝΑΚΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ

ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Όνομα και διεύθυνση εισαγωγέα

*Συμπληρώστε το όνομα και την διεύθυνση και θα σας επιστραφεί σφραγισμένο. Αυτό θα αποτελεί
απόδειξη παραλαβής της αίτησης

      Aίτηση εισαγωγής στην Ε.Ε.
       προϊόντων βιολογικής γεωργίας από
      Τρίτες Χώρες σύμφωνα με το άρθρο
      11(6) του καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91

Η αίτησή σας παραλήφθηκε από την αρμόδια αρχή στην
παρούσα ημερομηνία. Το απόκομμα αυτό δεν δηλώνει ότι η
αίτηση σας εγκρίθηκε αλλά ότι έγινε η παραλαβή της από την
αρμόδια αρχή τη συγκεκριμένη ημερομηνία.
Αριθμός Πρωτοκόλλου:
Παρακαλούμε να επικαλείστε αυτόν τον αριθμό σε όλη την
σχετική αλληλογραφία γι’ αυτήν την αίτηση.

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.-AGROCERT 





1938 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ÁÐÏ ÔÏ ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ
ÊÁÐÏÄÉÓÔÑÉÏÕ 34 * ÁÈÇÍÁ 104 32 * ÔÇË. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster@et.gr

ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ
ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

Óå Ýíôõðç ìïñöÞ:
• Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìÝ÷ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 0,20 euro ãéá êÜèå åðéðëÝïí ïêôáóÝëéäï Þ ìÝñïò áõôïý.
• Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíÜ óåëßäá.
Óå ìïñöÞ CD:

Ôåý÷ïò Ðåñßïäïò ÅURO Ôåý÷ïò Ðåñßïäïò ÅURO
A~ ÅôÞóéï 150 Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí ÅôÞóéï 50
Á 3ìçíéáßï 40 Í.Ð.Ä.Ä. ÅôÞóéï 50
Á´ Ìçíéáßï 15 ÐáñÜñôçìá ÅôÞóéï 50
Â’ ÅôÞóéï 300 ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò ÅôÞóéï 100
B~ 3ìçíéáßï 80 ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ ÅôÞóéï 5
Â´ Ìçíéáßï 30 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí ÅôÞóéï 200
Ã´ ÅôÞóéï 50 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí Åâäïìáäéáßï 5
Ä´ ÅôÞóéï 220 Á.Å. & Å.Ð.Å Ìçíéáßï 100
Ä~ 3ìçíéáßï 60

• Ç ôéìÞ ðþëçóçò ìåìïíùìÝíùí Ö.Å.Ê  óå ìïñöÞ cd-rom áðü åêåßíá ðïõ äéáôßèåíôáé óå çëåêôñïíéêÞ ìïñöÞ êáé ìÝ÷ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôÜ 1 euro áíÜ 50
óåëßäåò.

• Ç ôéìÞ ðþëçóçò óå ìïñöÞ cd-rom äçìïóéåõìÜôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý÷ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíÜ Ýôïò.
ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. :    ôçëåöùíéêÜ : 210 - 4071010,    fax : 210 - 4071010     internet : http://www.et.gr.

* Ïé óõíäñïìÝò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìÞò êáôáâÜëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531 êáé ôï ðïóü õðÝñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ
ðïóïý ôçò óõíäñïìÞò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) èá ðñÝðåé íá áðïóôÝëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí
áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ.

* Ç ðëçñùìÞ ôïõ õðÝñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé÷åß óå óõíäñïìÝò, åéóðñÜôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ.
* Ïé óõíäñïìçôÝò ôïõ åîùôåñéêïý Ý÷ïõí ôç äõíáôüôçôá ëÞøçò ôùí äçìïóéåõìÜôùí ìÝóù internet, ìå ôçí êáôáâïëÞ ôùí áíôßóôïé÷ùí ðïóþí óõíäñïìÞò êáé ÔÁÐÅÔ .
* Ïé Íïìáñ÷éáêÝò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé÷åéñÞóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ÷ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñïìÞò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðÝñ

ôïõ ÔÁÐÅÔ.
* Ç óõíäñïìÞ éó÷ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñÜöïíôáé óõíäñïìçôÝò ãéá ìéêñüôåñï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá.
* Ç åããñáöÞ Þ áíáíÝùóç ôçò óõíäñïìÞò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìÝ÷ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êÜèå Ýôïõò.
* Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá÷õäñïìéêÝò åðéôáãÝò êáé ÷ñçìáôéêÜ ãñáììÜôéá äåí ãßíïíôáé äåêôÜ.

Ïé õðçñåóßåò åîõðçñÝôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíÜ áðü 08.00~ Ýùò 13.00~

Óå Ýíôõðç ìïñöÞ Áðü ôï Internet

Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.) 225 6 1906
Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöÜóåéò êôë.) 320 6 2256
Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ
Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.) 320 6 1606
Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.) 160 6 956
Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ
ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èÝóåùí ÄÅÐ êôë.) 33 6 ÄÙÑÅÁÍ
Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.) 65 6 336
ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.) 10 6 ÄÙÑÅÁÍ
Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å. 2.250 6 6456
Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.) 225 6 956
Ðñþôï (A´), Äåýôåñï (Â´) êáé ÔÝôáñôï (Ä´) _ 4506

• Ôï ôåý÷ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöÞ) èá áðïóôÝëëåôáé óå óõíäñïìçôÝò ìå ôçí åðéâÜñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñÜ ôá÷õäñïìéêÜ Ýîïäá.
• Ãéá ôçí ðáñï÷Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêÞò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìÝíùí åôþí êáé óõãêåêñéìÝíá óôá ôåý÷ç Á´, Â´, Ä´, Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí &

ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç÷áíéêÞò Éäéïêôçóßáò  Äéáêçñýîåùí, Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí êáé Á.Å. & Å.Ð.Å., ç ôéìÞ ðñïóáõîÜíåôáé ðÝñáí ôïõ ðïóïý
ôçò åôÞóéáò óõíäñïìÞò Ýôïõò 2006, êáôÜ 40 euro áíÜ Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíÜ ôåý÷ïò.

ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227 (2310) 423 956
ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63 (210) 413 5228
ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327 (2610) 638 109

(2610) 638 110
ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï (26510)  87215
ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1 (25310) 22 858

ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï (2410) 597449
ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13 (26610) 89 122

(26610) 89 105
ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2 (2810) 300 781
ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1 (22510) 46 654

(22510) 47 533

Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.:  210 527 9000

Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210)8220885 - 8222924

ÄùñåÜí äéÜèåóç ôåý÷ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêÜ áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá

ÄùñåÜí áíÜãíùóç äçìïóéåõìÜôùí ôåý÷ïõò Á´ áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ

ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê.

ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ

ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê.
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(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 889/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 5ης Σεπτεμβρίου 2008

σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του
Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων όσον αφορά τον

βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των προϊόντων

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου, της
28ης Ιουνίου 2007, για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση
των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 2092/91 (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 4, το
άρθρο 11 παράγραφος 2, το άρθρο 12 παράγραφος 3, το άρθρο 14
παράγραφος 2, το άρθρο 16 παράγραφος 3 στοιχείο γ), το
άρθρο 17 παράγραφος 2 και το άρθρο 18 παράγραφος 5, το
άρθρο 19 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 21
παράγραφος 2, το άρθρο 22 παράγραφος 1, το άρθρο 24
παράγραφος 3, το άρθρο 25 παράγραφος 3, το άρθρο 26, το
άρθρο 28 παράγραφος 6, το άρθρο 29 παράγραφος 3 και το
άρθρο 38 στοιχεία α), β), γ) και ε) και το άρθρο 40,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και ιδίως οι τίτλοι III, IV
και V θεσπίζουν τις βασικές απαιτήσεις όσον αφορά την
παραγωγή, την επισήμανση και τον έλεγχο των βιολογικών
προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής. Πρέπει να
θεσπιστούν οι κανόνες εφαρμογής αυτών των απαιτήσεων.

(2) Απαιτείται περισσότερος χρόνος για την επεξεργασία των νέων
λεπτομερών κανόνων παραγωγής όσον αφορά ορισμένα είδη
ζώων, τη βιολογική υδατοκαλλιέργεια, τα φύκια και τις ζύμες
που χρησιμοποιούνται ως τρόφιμα ή ζωοτροφές σε κοινοτικό
επίπεδο, η οποία πρέπει συνεπώς να γίνει σε μεταγενέστερο
στάδιο. Πρέπει, άρα, να εξαιρεθούν αυτά τα προϊόντα από το
πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Εντούτοις, σε
ορισμένα είδη ζώων, στα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας και τα
φύκια πρέπει να εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι
κοινοτικοί κανόνες παραγωγής, ελέγχου και επισήμανσης,
σύμφωνα με το άρθρο 42 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/
2007.

(3) Κρίνεται σκόπιμο να διατυπωθούν ορισμένοι ορισμοί για να
αποφευχθούν οι ασάφειες και να διασφαλιστεί η ενιαία
εφαρμογή των κανόνων βιολογικής παραγωγής.

(4) Η βιολογική φυτική παραγωγή βασίζεται στην θρέψη των
φυτών κατ’ εξοχήν μέσω του εδαφικού οικοσυστήματος. Κατά

συνέπεια, πρέπει να απαγορευτεί η υδροπονική καλλιέργεια
κατά την οποία τα φυτά αναπτύσσονται έχοντας τις ρίζες τους
σε αδρανές θρεπτικό μέσο με διαλυτές ανόργανες και θρεπτικές
ουσίες.

(5) Η βιολογική φυτική παραγωγή απαιτεί ποικίλες καλλιεργητικές
πρακτικές και περιορισμένη χρήση λιπασμάτων και βελτιωτικών
του εδάφους χαμηλής διαλυτότητας και, ως εκ τούτου, οι εν
λόγω πρακτικές πρέπει να προσδιορίζονται. Συγκεκριμένα,
πρέπει να καθοριστούν οι όροι χρησιμοποίησης ορισμένων μη
συνθετικών προϊόντων.

(6) Πρέπει να περιοριστεί σημαντικά η χρήση φυτοφαρμάκων με
δυνητικές βλαβερές επιπτώσεις στο περιβάλλον ή με
αποτέλεσμα την παρουσία καταλοίπων στα γεωργικά προϊόντα.
Πρέπει να λαμβάνονται κατά προτίμηση προληπτικά μέτρα για
την καταπολέμηση των παρασίτων, των ασθενειών και των
ζιζανίων. Ακόμα, πρέπει να καθοριστούν οι όροι
χρησιμοποίησης ορισμένων προϊόντων φυτοπροστασίας.

(7) Για τους σκοπούς της βιολογικής γεωργίας εγκρίθηκε η
χρησιμοποίηση ορισμένων προϊόντων φυτοπροστασίας,
λιπασμάτων, βελτιωτικών του εδάφους και ορισμένων μη
βιολογικών πρώτων υλών ζωοτροφών, πρόσθετων υλών
ζωοτροφών και βοηθητικών μέσων επεξεργασίας, καθώς και
ορισμένων προϊόντων καθαρισμού και απολύμανσης, βάσει του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του Συμβουλίου και με
σαφώς προσδιορισμένους όρους. Για να διασφαλιστεί η
συνέχεια της βιολογικής γεωργίας, πρέπει να εξακολουθήσει
να ισχύει η έγκριση της χρησιμοποίησης των εν λόγω
προϊόντων και ουσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 16 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 834/2007. Επιπλέον, για λόγους σαφήνειας, πρέπει να
περιληφθούν στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού τα
προϊόντα και οι ουσίες που είχαν εγκριθεί βάσει του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91. Στους καταλόγους αυτούς
είναι δυνατό να προστεθούν στο μέλλον, με διαφορετική
νομική βάση, και άλλα προϊόντα και ουσίες, ιδίως βάσει του
άρθρου 16 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/
2007. Πρέπει, συνεπώς, να προσδιοριστεί το χωριστό καθεστώς
κάθε κατηγορίας προϊόντων και ουσιών με τη βοήθεια ενός
συμβόλου στον κατάλογο των προϊόντων.
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(8) Ένα ολοκληρωμένο σύστημα βιολογικής γεωργίας απαιτεί η
ζωική παραγωγή να είναι συνδεδεμένη με τη γη, όπου η
παραγόμενη κόπρος χρησιμοποιείται ως λίπασμα για την
καλλιέργεια των φυτών. Επειδή η κτηνοτροφία είναι άρρηκτα
συνδεδεμένη με την διαχείριση της γεωργικής γης, πρέπει να
προβλεφθεί η απαγόρευση της κτηνοτροφίας εκτός εδάφους.
Στην βιολογική κτηνοτροφία, η επιλογή φυλών πρέπει να
λαμβάνει υπόψη την ικανότητα προσαρμογής τους στις τοπικές
συνθήκες, τη ζωτικότητά τους και την αντοχή τους σε
ασθένειες και πρέπει να ενθαρρύνεται η ευρεία βιοποικιλότητα.

(9) Ορισμένες φορές, οι επιχειρήσεις ενδέχεται να αντιμετωπίζουν
δυσκολίες προμήθειας ζώων αναπαραγωγής βιολογικής
εκτροφής από ένα περιορισμένο απόθεμα γονιδίων, γεγονός
που θα μπορούσε να εμποδίσει την ανάπτυξη του τομέα. Για
τον λόγο αυτό, πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα εισαγωγής
στην εκμετάλλευση περιορισμένου αριθμού ζώων μη
βιολογικής εκτροφής για τους σκοπούς της αναπαραγωγής.

(10) Η βιολογική κτηνοτροφία πρέπει να διασφαλίζει την
ικανοποίηση των ιδιαίτερων αναγκών της συμπεριφοράς των
ζώων. Ως προς αυτό, οι συνθήκες σταβλισμού όλων των ειδών
ζώων πρέπει να ικανοποιούν τις ανάγκες των ζώων όσον αφορά
τον αερισμό, τον φωτισμό, τον διαθέσιμο χώρο και την άνεση
και πρέπει, κατά συνέπεια, να διατίθεται επαρκής χώρος που θα
παρέχει ελευθερία κίνησης του κάθε ζώου και θα επιτρέπει την
ανάπτυξη της φυσικής κοινωνικής συμπεριφοράς του ζώου.
Πρέπει να θεσπιστούν ειδικές συνθήκες σταβλισμού και
μέθοδοι εκτροφής για ορισμένα είδη ζώων, περιλαμβανομένων
των μελισσών. Αυτές οι ειδικές συνθήκες σταβλισμού πρέπει να
εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο όσον αφορά την καλή
μεταχείριση των ζώων, η οποία αποτελεί προτεραιότητα για
τη βιολογική κτηνοτροφία και υπερβαίνει ενδεχομένως τα
κοινοτικά πρότυπα για την καλή μεταχείριση των ζώων τα
οποία εφαρμόζονται στην κτηνοτροφία γενικά. Με βάση τις
πρακτικές βιολογικής κτηνοτροφίας πρέπει να απαγορεύεται η
υπερβολικά ταχεία εκτροφή πουλερικών. Συνεπώς, πρέπει να
θεσπισθούν ειδικές διατάξεις αποτροπής μεθόδων εντατικής
εκτροφής. Ειδικότερα, τα πουλερικά πρέπει είτε να εκτρέφονται
μέχρι να φθάσουν σε μια ελάχιστη ηλικία είτε να προέρχονται
από στελέχη πουλερικών βραδείας ανάπτυξης, έτσι ώστε να μην
παρέχονται κίνητρα για την χρησιμοποίηση μεθόδων εντατικής
εκτροφής σε καμία από τις δύο περιπτώσεις.

(11) Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα ζώα πρέπει να έχουν μόνιμη
πρόσβαση σε υπαίθριες εκτάσεις βοσκής, εφόσον το επιτρέπουν
οι καιρικές συνθήκες, και αυτές οι υπαίθριες εκτάσεις θα πρέπει
κατά βάση να οργανώνονται στο πλαίσιο κατάλληλου
συστήματος εναλλαγής.

(12) Για να αποτραπεί η περιβαλλοντική ρύπανση των φυσικών
πόρων, ιδίως του εδάφους και των υδάτων, από θρεπτικές
ουσίες, πρέπει να καθοριστεί ένα ανώτατο όριο
χρησιμοποιούμενης κόπρου ανά εκτάριο και πυκνότητας ζώων
ανά εκτάριο. Το όριο αυτό πρέπει να σχετίζεται με την
περιεκτικότητα της κοπριάς σε άζωτο.

(13) Πρέπει να απαγορευθούν οι ακρωτηριασμοί που επιφέρουν
άγχος, βλάβη, ασθένεια ή ταλαιπωρία στα ζώα. Ορισμένες,
ωστόσο, επεμβάσεις που είναι απαραίτητες για ορισμένους
τύπους παραγωγής και για την ασφάλεια των ζώων και των
ανθρώπων μπορεί να επιτρέπονται με συγκεκριμένους
περιορισμούς.

(14) Τα ζώα πρέπει να τρέφονται με χλόη, χορτονομή και
ζωοτροφές που παράγονται σύμφωνα με τους κανόνες της
βιολογικής γεωργίας και προέρχονται κατά προτίμηση από την
ίδια εκμετάλλευση, με βάση τις φυσιολογικές ανάγκες τους.
Επιπλέον, για να ικανοποιηθούν οι βασικές διατροφικές
ανάγκες των ζώων, ενδέχεται να απαιτηθεί η χρησιμοποίηση
ορισμένων ανόργανων ουσιών, ιχνοστοιχείων και βιταμινών με
σαφώς προσδιορισμένους όρους.

(15) Επειδή εκτιμάται ότι θα εξακολουθήσουν να υφίστανται οι
τρέχουσες περιφερειακές διαφορές ως προς την δυνατότητα να
λαμβάνουν τα μηρυκαστικά ζώα βιολογικής εκτροφής τις
ζωτικά απαραίτητες βιταμίνες A, D και E μέσω της τροφής
τους, λόγω των κλιματικών συνθηκών και των διαθέσιμων
πηγών ζωοτροφών, θα πρέπει να επιτραπεί η χρήση αυτών των
βιταμινών για τα μηρυκαστικά.

(16) Η μέριμνα για την υγεία των ζώων πρέπει να βασίζεται κυρίως
στην πρόληψη των ασθενειών. Πρέπει ακόμη να λαμβάνονται
ειδικά μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης.

(17) Απαγορεύεται η προληπτική χορήγηση συνθετικών αλλο-
παθητικών φαρμακευτικών σκευασμάτων στην βιολογική
κτηνοτροφία. Εντούτοις, σε περίπτωση ασθένειας ή τραύματος
ενός ζώου που απαιτεί άμεση θεραπευτική αγωγή, η
χρησιμοποίηση συνθετικών αλλοπαθητικών φαρμακευτικών
σκευασμάτων πρέπει να περιορίζεται στο απολύτως
απαραίτητο. Επιπλέον, για να διασφαλιστεί η πληρότητα της
βιολογικής παραγωγής προς όφελος των καταναλωτών, πρέπει
να λαμβάνονται περιοριστικά μέτρα, όπως ο διπλασιασμός της
περιόδου απόσυρσης μετά την χρησιμοποίηση χημικά
συνθετικών αλλοπαθητικών φαρμακευτικών σκευασμάτων.

(18) Πρέπει να θεσπιστούν ειδικοί κανόνες πρόληψης των ασθενειών
και κτηνιατρικής αγωγής στην μελισσοκομία.

(19) Οι επιχειρήσεις παραγωγής ζωοτροφών ή τροφίμων πρέπει να
ακολουθούν τις ενδεδειγμένες διαδικασίες με βάση το
συστηματικό προσδιορισμό των κρίσιμων σταδίων
μεταποίησης, για να εξασφαλιστεί ότι τα παραγόμενα
μεταποιημένα προϊόντα είναι σύμφωνα με τους κανόνες
βιολογικής παραγωγής.

(20) Είναι απαραίτητη η χρησιμοποίηση ορισμένων μη βιολογικών
προϊόντων και ουσιών για να διασφαλιστεί η παραγωγή
ορισμένων μεταποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών
βιολογικής παραγωγής. Απαιτείται περισσότερος χρόνος για
την εναρμόνιση των κανόνων επεξεργασίας του οίνου σε
κοινοτικό επίπεδο. Συνεπώς, τα προαναφερθέντα προϊόντα
πρέπει να εξαιρεθούν όσον αφορά την επεξεργασία οίνου
μέχρις ότου καθορισθούν ειδικοί κανόνες σε μελλοντικό
στάδιο.

(21) Για τους σκοπούς της μεταποίησης βιολογικών τροφίμων, ο
κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ενέκρινε, με σαφώς
προσδιορισμένους όρους, την χρησιμοποίηση ορισμένων
βοηθητικών μέσων επεξεργασίας και μη βιολογικών συστατικών
γεωργικής προέλευσης. Για να εξασφαλιστεί η συνέχεια της
βιολογικής γεωργίας, πρέπει να εξακολουθήσει να επιτρέπεται
η χρησιμοποίηση των εν λόγω προϊόντων και ουσιών σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 21 παράγραφος 2 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 834/2007. Για λόγους σαφήνειας, πρέπει ακόμη να
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περιληφθούν στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού τα
προϊόντα και οι ουσίες που είχαν εγκριθεί βάσει του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91. Στους καταλόγους αυτούς
μπορούν να προστεθούν στο μέλλον και άλλα προϊόντα και
ουσίες σύμφωνα με διαφορετική νομική βάση, συγκεκριμένα το
άρθρο 21 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/
2007. Πρέπει, λοιπόν, να προσδιοριστεί το διακριτό καθεστώς
κάθε κατηγορίας προϊόντων και ουσιών με την προσθήκη ενός
συμβόλου στον κατάλογο.

(22) Υπό ορισμένους όρους, επιτρέπεται η ταυτόχρονη συλλογή και
μεταφορά βιολογικών και μη βιολογικών προϊόντων. Πρέπει να
θεσπιστούν ειδικές διατάξεις για τον σωστό διαχωρισμό των
βιολογικών και των μη βιολογικών προϊόντων κατά τον
χειρισμό τους και για να αποτραπεί κάθε ανάμειξή τους.

(23) Για την μετατροπή από την συμβατική στην βιολογική γεωργία
απαιτούνται ορισμένες περίοδοι προσαρμογής όλων των
χρησιμοποιούμενων μέσων. Πρέπει να καθοριστούν ειδικά
χρονικά διαστήματα για τους διάφορους τομείς παραγωγής σε
συνάρτηση με τον προηγούμενο τύπο της παραγωγής.

(24) Βάσει του άρθρου 22 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007,
πρέπει να καθοριστούν ειδικοί όροι εφαρμογής των
προβλεπόμενων στο ίδιο άρθρο εξαιρέσεων. Αυτοί οι κανόνες
πρέπει να καθοριστούν σε συνάρτηση με τη μη διαθεσιμότητα
ζώων βιολογικής παραγωγής, ζωοτροφών, κεριού μελισσών,
σπόρων για σπορά και κονδύλων γεωμήλων προς φύτευση και
οργανικών συστατικών καθώς και με ειδικά προβλήματα που
συνδέονται με τη διαχείριση του ζωικού κεφαλαίου και
συνθήκες καταστροφών.

(25) Οι γεωγραφικές και διαρθρωτικές διαφορές ως προς τις
γεωργικές και κλιματικές δυσκολίες ενδέχεται να εμποδίζουν
την ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής σε ορισμένες
περιοχές και για τον λόγο αυτό απαιτούνται εξαιρέσεις για
ορισμένες πρακτικές όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των
κτιρίων σταβλισμού των ζώων και των εγκαταστάσεων.
Συνεπώς, πρέπει να επιτρέπεται η πρόσδεση των ζώων σε
γεωργικές εκμεταλλεύσεις μικρού μεγέθους, υπό σαφώς
προσδιορισμένες συνθήκες που σχετίζονται με την γεωγραφική
τους θέση και διαρθρωτικές δυσκολίες, ιδίως σε ορεινές
περιοχές, και αυτό μόνο όταν δεν είναι εφικτός ο ομαδικός
σταβλισμός των ζώων με βάση τις ανάγκες της συμπεριφοράς
τους.

(26) Για να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη σε πρώτο στάδιο ενός τομέα
βιολογικής κτηνοτροφίας, χορηγήθηκαν ορισμένες παρεκ-
κλίσεις προσωρινού χαρακτήρα όσον αφορά την πρόσδεση
ζώων, τις συνθήκες σταβλισμού και τον δείκτη πυκνότητας των
ζώων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91. Οι
παρεκκλίσεις αυτές πρέπει να διατηρηθούν, σε μεταβατική
βάση, μέχρι την ημερομηνία λήξεώς τους για να μην
διαταραχθεί ο τομέας της βιολογικής γεωργίας.

(27) Λαμβανομένης υπόψη της σημασίας της επικονίασης στον
τομέα της βιολογικής μελισσοκομίας, πρέπει να προβλεφθούν

παρεκκλίσεις που επιτρέπουν την παράλληλη παραγωγή
βιολογικών και μη βιολογικών προϊόντων μελισσοκομίας στην
ίδια εκμετάλλευση.

(28) Σε ορισμένες περιστάσεις, οι κάτοχοι εκμεταλλεύσεων ενδέχεται
να αντιμετωπίζουν δυσκολίες να προμηθευτούν ζώα βιολογικής
εκτροφής και βιολογικές ζωοτροφές και, ως εκ τούτου, πρέπει
να επιτραπεί η χρησιμοποίηση περιορισμένου αριθμού μη
βιολογικών εισροών σε περιορισμένες ποσότητες.

(29) Οι παραγωγοί που εφαρμόζουν μεθόδους βιολογικής
παραγωγής έχουν καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για την
ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής σπόρων και
πολλαπλασιαστικού υλικού με στόχο να δημιουργηθεί ένα
μεγάλο φάσμα φυτικών ποικιλιών για τις οποίες υπάρχουν
βιολογικοί σπόροι και αγενές φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό.
Παρόλα αυτά, για πολλά είδη δεν υπάρχουν ακόμη αρκετοί
σπόροι βιολογικής παραγωγής και αγενές φυτικό
πολλαπλασιαστικό υλικό και, σε αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει
να επιτρέπεται η χρησιμοποίηση μη βιολογικών σπόρων και
φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού.

(30) Για τον εφοδιασμό των επιχειρήσεων με βιολογικούς σπόρους
για σπορά και σπόρους γεωμήλων, κάθε κράτος μέλος πρέπει
να διασφαλίζει ότι υπάρχει βάση δεδομένων η οποία
περιλαμβάνει τις ποικιλίες βιολογικών σπόρων για σπορά και
κονδύλων γεωμήλων προς φύτευση που είναι διαθέσιμοι στην
αγορά.

(31) Η διαχείριση ενηλίκων βοοειδών μπορεί να θέτει σε κίνδυνο τον
εκτροφέα και άλλα πρόσωπα που χειρίζονται τα ζώα. Για τον
λόγο αυτό, πρέπει να προβλεφθούν παρεκκλίσεις κατά το
τελικό στάδιο πάχυνσης των θηλαστικών, ιδίως των βοοειδών.

(32) Οι καταστροφικές περιστάσεις ή η εξάπλωση ασθενειών των
ζώων ή των φυτών μπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη
βιολογική παραγωγή των περιοχών στις οποίες συμβαίνουν.
Πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλιστεί η
διατήρηση ή η αποκατάσταση της γεωργικής δραστηριότητας.
Πρέπει, συνεπώς, να επιτραπεί, για περιορισμένο διάστημα, η
χρησιμοποίηση ζώων μη βιολογικής εκτροφής ή μη βιολογικών
σπόρων για σπορά στις περιοχές που πλήττονται.

(33) Σύμφωνα με τα άρθρα 24 παράγραφος 3 και 25 παράγραφος 3
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, πρέπει να θεσπιστούν
ειδικά κριτήρια σχετικά με την εμφάνιση, τη σύνθεση, το
μέγεθος και το σχέδιο του κοινοτικού λογότυπου καθώς και
την παρουσίαση και τη σύνθεση του κωδικού της αρχής
ελέγχου ή του φορέα ελέγχου και της αναφοράς του τόπου
στον οποίο έχει παραχθεί το γεωργικό προϊόν.

(34) Σύμφωνα με το άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/
2007, πρέπει να καθοριστούν ειδικές απαιτήσεις για την
επισήμανση των βιολογικών ζωοτροφών, λαμβανομένων υπόψη
των ποικιλιών και της σύνθεσης των ζωοτροφών και των
οριζόντιων διατάξεων επισήμανσης που εφαρμόζονται στις
ζωοτροφές.
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(35) Εκτός από το σύστημα ελέγχου του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/
2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της
συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και
τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή
διαβίωση των ζώων (2), πρέπει να θεσπιστούν και ειδικά μέτρα
ελέγχου, ειδικότερα λεπτομερείς απαιτήσεις για όλα τα στάδια
παραγωγής, επεξεργασίας και διανομής βιολογικών προϊόντων.

(36) Τα κοινοποιούμενα στοιχεία από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή
πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούνται άμεσα και όσο το
δυνατό αποτελεσματικότερα για τη διαχείριση των στατιστικών
δεδομένων και των στοιχείων αναφοράς. Για την επίτευξη του
στόχου αυτού, όλες οι πληροφορίες πρέπει να είναι διαθέσιμες
ή να κοινοποιούνται μεταξύ των κρατών μελών και της
Επιτροπής σε ηλεκτρονική ή ψηφιακή μορφή.

(37) Οι ανταλλαγές πληροφοριών και εγγράφων μεταξύ της
Επιτροπής και των κρατών μελών και η παροχή και η
κοινοποίηση πληροφοριών από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή
γενικά πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά ή σε ψηφιακή μορφή.
Για να βελτιωθούν ο τρόπος και ο βαθμός χρησιμοποίησης
αυτών των ανταλλαγών πληροφοριών σχετικά με τους κανόνες
της βιολογικής παραγωγής, είναι απαραίτητο να προσ-
αρμοστούν τα υφιστάμενα ή να δημιουργηθούν νέα
μηχανογραφικά συστήματα. Πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις
από την Επιτροπή προς το σκοπό αυτό και να εφαρμοστούν
αφού ενημερωθούν τα κράτη μέλη μέσω της επιτροπής
βιολογικής παραγωγής.

(38) Οι όροι επεξεργασίας των πληροφοριών από αυτά τα
μηχανογραφικά συστήματα και η μορφή και το περιεχόμενο
των κοινοποιούμενων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/
2007 εγγράφων πρέπει να προσαρμόζονται συχνά, σύμφωνα
με τις τροποποιήσεις των εφαρμοστέων κανόνων ή των
απαιτήσεων διαχείρισης. Είναι επίσης απαραίτητη η
ομοιόμορφη παρουσίαση των εγγράφων που αποστέλλονται
από τα κράτη μέλη. Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, να
απλουστευθούν οι διαδικασίες και να εξασφαλιστεί η άμεση
λειτουργία αυτών των ηλεκτρονικών συστημάτων, πρέπει να
καθοριστούν η μορφή και το περιεχόμενο των εγγράφων βάσει
υποδειγμάτων ή ερωτηματολογίων, τα οποία πρέπει να
προσαρμόζονται και να επικαιροποιούνται από την Επιτροπή,
αφού προηγουμένως ενημερώνεται η επιτροπή βιολογικής
παραγωγής.

(39) Πρέπει να θεσπισθούν μεταβατικά μέτρα για ορισμένες
διατάξεις που θεσπίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2092/
91 για να μην τεθεί σε κίνδυνο η συνέχεια της γεωργικής
παραγωγής.

(40) Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 207/93 της Επιτροπής, της
29ης Ιανουαρίου 1993, για τον καθορισμό του περιεχομένου
του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91
περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων
και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη
διατροφής και για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων για την
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 παράγραφος 4 του εν
λόγω κανονισμού (3), ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1452/2003 της
Επιτροπής, της 14ης Αυγούστου 2003, για διατήρηση της
παρέκκλισης που προβλέπεται από το άρθρο 6 παράγραφος 3
στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του
Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες ποικιλίες σπόρων προς
σπορά και το πολλαπλασιαστικό υλικό και την καθιέρωση
διαδικαστικών κανόνων και κριτηρίων σχετικά με αυτή την
παρέκκλιση (4) και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2003 της
Επιτροπής, της 5ης Φεβρουαρίου 2003, για τις απαιτήσεις
στον τομέα της επισήμανσης τις συναφείς με τον βιολογικό
τρόπο παραγωγής ζωοτροφών, σύνθετων ζωοτροφών και
πρώτων υλών ζωοτροφών και για τροποποίηση του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 (5) πρέπει να καταργηθούν και να
αντικατασταθούν από νέο κανονισμό.

(41) Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 καταργείται από τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 με ημερομηνία εφαρμογής την
1η Ιανουαρίου 2009. Ορισμένες από τις διατάξεις του,
ωστόσο, πρέπει να συνεχίσουν να εφαρμόζονται, με ορισμένες
προσαρμογές, και πρέπει, συνεπώς, να προσαρμοστούν στο
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού. Για λόγους σαφήνειας, είναι
απαραίτητο να δηλωθεί η αντιστοιχία ανάμεσα σε εκείνες τις
διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 και τις
διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

(42) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της κανονιστικής επιτροπής βιολογικής
παραγωγής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
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(2) ΕΕ L 165 της 30.4.2004, σ. 1, όπως διορθώθηκε με την ΕΕ L 191 της
28.5.2004, σ. 1.

(3) ΕΕ L 25 της 2.2.1993, σ. 5.
(4) ΕΕ L 206 της 15.8.2003, σ. 17.
(5) ΕΕ L 31 της 6.2.2000, σ. 3.
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ΤΙΤΛΟΣ Ι

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ειδικούς κανόνες για τη βιολογική
παραγωγή, την επισήμανση και τον έλεγχο των προϊόντων τα οποία
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 834/2007.

2. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στα ακόλουθα προϊόντα:

α) προϊόντα υδατοκαλλιέργειας·

β) φύκια·

γ) είδη ζώων, εκτός από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 7·

δ) ζύμες που χρησιμοποιούνται ως τρόφιμα ή ζωοτροφές.

Εντούτοις, οι τίτλοι ΙΙ, ΙΙΙ και ο τίτλος IV εφαρμόζονται κατ’
αναλογία στα προϊόντα τα οποία αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και
γ) του πρώτου εδαφίου μέχρι να θεσπιστούν λεπτομερείς κανόνες
παραγωγής των προϊόντων αυτών βάσει του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 834/2007.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Συμπληρωματικά προς τους ορισμούς του άρθρου 2 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, για τους σκοπούς του παρόντος
κανονισμού εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) «μη βιολογικό»: προϊόντα που δεν προέρχονται από ή δεν
συνδέονται με τρόπο παραγωγής σύμφωνο με τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 834/2007 και τον παρόντα κανονισμό·

β) «κτηνιατρικά φάρμακα»: τα προϊόντα που ορίζονται στο
άρθρο 1 παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/82/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6) σχετικά
με τον κοινοτικό κώδικα κτηνιατρικών φαρμάκων·

γ) «εισαγωγέας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο εσωτερικό της
Κοινότητας που παρουσιάζει φορτίο εμπορεύματος για
ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα, είτε αυτοπροσώπως
είτε μέσω αντιπροσώπου·

δ) «πρώτος παραλήπτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο
παραδίδεται το εισαγόμενο φορτίο και το οποίο λαμβάνει το
προϊόν για περαιτέρω επεξεργασία ή/και για διάθεση στην
αγορά·

ε) «εκμετάλλευση»: όλες οι μονάδες παραγωγής που λειτουργούν
υπό ενιαία διαχείριση με στόχο την παραγωγή γεωργικών
προϊόντων·

στ) «μονάδα παραγωγής»: όλα τα στοιχεία ενεργητικού που
χρησιμοποιούνται για ένα τομέα παραγωγής, όπως
εγκαταστάσεις παραγωγής, αγροτεμάχια, βοσκότοποι,
υπαίθριοι χώροι, κτίρια σταβλισμού των ζώων, κτίρια

αποθήκευσης των προϊόντων, φυτικών προϊόντων, ζωικών
προϊόντων, πρώτων υλών και κάθε άλλης εισροής που
συνδέεται με αυτό τον συγκεκριμένο τομέα παραγωγής·

ζ) «υδροπονική παραγωγή»: η μέθοδος καλλιέργειας φυτών με τις
ρίζες τους σε ανόργανο θρεπτικό διάλυμα μόνο ή σε αδρανές
μέσο, όπως ο περλίτης, το χαλίκι ή οι ορυκτές ίνες, στο οποίο
προστίθεται θρεπτικό διάλυμα·

η) «κτηνιατρική αγωγή»: όλα τα στάδια μιας θεραπευτικής ή
προληπτικής αγωγής για την καταπολέμηση μιας ειδικής
νόσου·

θ) «ζωοτροφές σε μετατροπή»: οι ζωοτροφές που παράγονται κατά
την περίοδο μετατροπής από την συμβατική προς τη βιολογική
παραγωγή, εξαιρουμένων των ζωοτροφών που συγκομίζονται
κατά τους δώδεκα μήνες μετά την έναρξη της μετατροπής,
όπως αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο α) του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007.

ΤΙΤΛΟΣ II

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ,
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Φυτική παραγωγή

Άρθρο 3

Διαχείριση του εδάφους και λίπανση

1. Όταν οι διατροφικές ανάγκες των φυτών δεν είναι δυνατόν να
ικανοποιηθούν με τα μέτρα τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 12
παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/
2007, στην βιολογική παραγωγή μπορούν να χρησιμοποιηθούν
μόνο τα αναφερόμενα στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού
λιπάσματα και βελτιωτικά του εδάφους και μόνο στο βαθμό που
είναι απαραίτητα. Οι επιχειρήσεις διατηρούν έγγραφα που
αποδεικνύουν την ανάγκη χρησιμοποίησης του προϊόντος.

2. Η συνολική ποσότητα ζωικής κόπρου, όπως ορίζεται στην
οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου (7) για την προστασία των
υδάτων από την νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης, που
διασπείρεται στην εκμετάλλευση πρέπει να μην υπερβαίνει τα
170 χιλιόγραμμα αζώτου ετησίως ανά εκτάριο χρησιμοποιήσιμης
γεωργικής γης. Το όριο αυτό ισχύει μόνο στην χρήση κοπριάς
αγροκτήματος, αποξηραμένης κοπριάς αγροκτήματος και
αφυδατωμένης κοπριάς πουλερικών, κομποστοποιημένων ζωικών
περιττωμάτων, περιλαμβανομένων της κόπρου πουλερικών, της
κομποστοποιημένης ζωικής κοπριάς και των υγρών ζωικών
περιττωμάτων.

3. Οι εκμεταλλεύσεις βιολογικής παραγωγής μπορούν να
συνάπτουν γραπτές συμφωνίες συνεργασίας αποκλειστικά με άλλες
εκμεταλλεύσεις και επιχειρήσεις οι οποίες συμμορφώνονται με τους
κανόνες βιολογικής παραγωγής, με σκοπό τη διασπορά
πλεονάζουσας κόπρου βιολογικής παραγωγής. Το ανώτατο όριο
που αναφέρεται στην παράγραφο 2 υπολογίζεται βάσει του συνόλου
των μονάδων βιολογικής παραγωγής που συμμετέχουν σε αυτή την
συνεργασία.
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4. Επιτρέπεται η χρήση των κατάλληλων παρασκευασμάτων
μικροοργανισμών για τη βελτίωση της συνολικής κατάστασης του
εδάφους ή της διαθεσιμότητας θρεπτικών ουσιών στο έδαφος ή στις
καλλιέργειες.

5. Για την ενεργοποίηση των οργανικών λιπασμάτων επιτρέπεται να
χρησιμοποιούνται κατάλληλα παρασκευάσματα με βάση φυτά ή
παρασκευάσματα μικροοργανισμών.

Άρθρο 4

Απαγόρευση της υδροπονικής παραγωγής

Απαγορεύεται η υδροπονική παραγωγή.

Άρθρο 5

Διαχείριση παρασίτων, ασθενειών και ζιζανίων

1. Όταν δεν είναι δυνατή η επαρκής προστασία των φυτών από
επιβλαβείς οργανισμούς και ασθένειες με την λήψη των μέτρων τα
οποία προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), γ)
και ζ) και σύμφωνα με το άρθρο 12 στοιχείο η) του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 834/2007, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο προϊόντα
που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού, στη
βιολογική γεωργία. Οι επιχειρήσεις τηρούν έγγραφα που
αποδεικνύουν την ανάγκη χρησιμοποίησης του προϊόντος.

2. Για προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε παγίδες και διανομείς, με
εξαίρεση τις συσκευές φερομόνης, οι παγίδες ή/και διανομείς δεν
εκλύουν τις ουσίες στο περιβάλλον και αποτρέπουν την επαφή
ανάμεσα στις ουσίες και τις καλλιέργειες. Μετά την χρήση,
πραγματοποιείται ασφαλής συλλογή και διάθεση των παγίδων.

Άρθρο 6

Ειδικοί κανόνες παραγωγής μανιταριών

Για την παραγωγή μανιταριών επιτρέπεται η χρησιμοποίηση
υποστρωμάτων εδάφους, εφόσον αυτά αποτελούνται μόνο από τα
ακόλουθα συστατικά:

α) κοπριά αγροκτήματος και ζωικά περιττώματα:

i) είτε από εκμεταλλεύσεις που εφαρμόζουν την μέθοδο
βιολογικής παραγωγής,

ii) είτε αναφέρονται στο παράρτημα Ι, μόνο όταν το
αναφερόμενο στο σημείο i) προϊόν δεν είναι διαθέσιμο
και υπό τον όρο ότι δεν υπερβαίνουν το 25 % του
βάρους των συνολικών συστατικών του υποστρώματος,
εκτός από το υλικό επικάλυψης και πρόσθετο νερό, πριν
από την κομποστοποίηση.

β) προϊόντα γεωργικής προέλευσης, εκτός από αυτά που
αναφέρονται στο σημείο α), από εκμεταλλεύσεις που
εφαρμόζουν μέθοδο βιολογικής παραγωγής·

γ) τύρφη που δεν έχει υποστεί χημική επεξεργασία·

δ) ξύλο που δεν έχει υποστεί επεξεργασία με χημικά προϊόντα
μετά την υλοτόμηση·

ε) ανόργανα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα Ι, νερό
και χώμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Ζωική παραγωγή

Άρθρο 7

Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν κεφάλαιο ορίζει λεπτομερείς κανόνες παραγωγής για τα
ακόλουθα είδη: βοοειδή, περιλαμβανομένων των ειδών bubalus και
bison, ιπποειδή, χοιροειδή, προβατοειδή, αιγοειδή, πουλερικά (είδη
που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ) και μέλισσες.

Τ μ ή μ α 1
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Άρθρο 8

Καταγωγή ζώων βιολογικής εκτροφής

1. Κατά την επιλογή φυλών ή τύπων ζώων, πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη η ικανότητα προσαρμογής των ζώων στις τοπικές συνθήκες, η
ζωτικότητά τους και η αντοχή τους σε ασθένειες. Ακόμη, πρέπει να
επιλέγονται φυλές ή τύποι ζώων κατά τρόπο που να αποφεύγονται
ειδικές ασθένειες ή προβλήματα υγείας τα οποία συνδέονται με
ορισμένες φυλές ή τύπους που χρησιμοποιούνται στην εντατική
παραγωγή, όπως το σύνδρομο του στρες των χοίρων, το σύνδρομο
PSE (ωχρότητα, μαλακότητα, εξίδρωση), το σύνδρομο αιφνίδιου
θανάτου, οι αυτόματες αποβολές και η δυστοκία που απαιτεί
καισαρική τομή. Πρέπει να προτιμώνται οι αυτόχθονες φυλές και
τύποι ζώων.

2. Για τις μέλισσες, πρέπει να προτιμάται η χρησιμοποίηση του
είδους Apis mellifera και των τοπικών οικοτύπων τους.

Άρθρο 9

Καταγωγή ζώων μη βιολογικής εκτροφής

1. Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii)
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, τα ζώα μη βιολογικής
εκτροφής επιτρέπεται να εισάγονται για λόγους αναπαραγωγής σε
μια εκμετάλλευση, μόνο όταν δεν υφίσταται επαρκής αριθμός ζώων
βιολογικής εκτροφής και με την επιφύλαξη των όρων που
προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 5 του παρόντος άρθρου.

2. Κατά την πρώτη συγκρότηση μιας αγέλης ή κοπαδιού, η
εκτροφή των νεαρών θηλαστικών μη βιολογικής εκτροφής πρέπει να
είναι σύμφωνη με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής αμέσως μετά
τον απογαλακτισμό τους. Ακόμη, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι
περιορισμοί από την ημέρα εισαγωγής των ζώων στην αγέλη:

α) τα βουβάλια, οι μόσχοι και τα πουλάρια πρέπει να είναι ηλικίας
κατώτερης των 6 μηνών·

β) οι αμνοί και τα ερίφια πρέπει να είναι ηλικίας κατώτερης των
60 ημερών·

γ) το βάρος των χοιριδίων πρέπει να είναι κατώτερο των
35 χιλιογράμμων.
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3. Τα ενήλικα αρσενικά και τα άτοκα θηλυκά θηλαστικά μη
βιολογικής εκτροφής, για τους σκοπούς της ανανέωσης μιας αγέλης
ή ενός κοπαδιού, πρέπει να εκτρέφονται στη συνέχεια σύμφωνα με
τους κανόνες βιολογικής παραγωγής. Ακόμη, ο αριθμός θηλυκών
θηλαστικών υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς ετησίως:

α) δεν δύναται να υπερβαίνει το 10 % των ενηλίκων ιπποειδών ή
βοοειδών, περιλαμβανομένων των ειδών bubalus και bison, και
το 20 % του πληθυσμού των ενηλίκων χοιροειδών,
προβατοειδών και αιγοειδών, ως θηλυκά άτοκα ζώα·

β) για τις μονάδες παραγωγής με λιγότερα από 10 ιπποειδή ή
βοοειδή, ή με λιγότερα από πέντε χοιροειδή, προβατοειδή ή
αιγοειδή, η προαναφερόμενη ανανέωση του πληθυσμού
περιορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε ένα ζώο ετησίως.

Η διάταξη της παρούσας παραγράφου θα αναθεωρηθεί το 2012 με
σκοπό να καταργηθεί σταδιακά.

4. Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 ποσοστά είναι δυνατόν να
αυξηθούν έως το 40 %, εφόσον υπάρχει προηγούμενη άδεια της
αρμόδιας αρχής στις ακόλουθες ειδικές περιπτώσεις:

α) σημαντικής επέκτασης της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης·

β) αλλαγής φυλής·

γ) έναρξης νέας κτηνοτροφικής δραστηριότητας·

δ) απειλής εξαφάνισης φυλών από την κτηνοτροφία, όπως
αναφέρεται στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1974/2006 της Επιτροπής (8) σε αυτή την περίπτωση
τα ζώα αυτών των φυλών δεν πρέπει να είναι υποχρεωτικά
άτοκα.

5. Για την ανασύσταση των μελισσιών, επιτρέπεται να
αντικαθίστανται το 10 % ετησίως των βασιλισσών και των σμηνών
από βασίλισσες και σμήνη μη βιολογικής εκτροφής στη μονάδα
βιολογικής παραγωγής, υπό τον όρο ότι οι βασίλισσες και τα σμήνη
τοποθετούνται σε κυψέλες με κηρήθρες ή φύλλα κηρηθρών που
προέρχονται από μονάδες βιολογικής παραγωγής.

Τ μ ή μ α 2
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Άρθρο 10

Κανόνες σχετικά με τις συνθήκες σταβλισμού

1. Η μόνωση, η θέρμανση και ο αερισμός του κτιρίου πρέπει να
εξασφαλίζουν ότι η κυκλοφορία του αέρα, το επίπεδο της σκόνης, η
θερμοκρασία, η σχετική υγρασία της ατμόσφαιρας και η
συγκέντρωση αερίων διατηρούνται εντός ορίων μη επιβλαβών για
τα ζώα. Τα κτίρια πρέπει να επιτρέπουν την είσοδο άφθονου φυσικού
αερισμού και φωτός.

2. Τα κτίρια για τα ζώα δεν είναι υποχρεωτικά σε περιοχές με
κατάλληλες κλιματικές συνθήκες που επιτρέπουν την υπαίθρια
διαβίωση των ζώων.

3. Η πυκνότητα των ζώων εντός των ενδιαιτημάτων πρέπει να
επιτρέπει την άνεση, την καλή διαβίωση και να ικανοποιεί τις ειδικές
ανάγκες των ζώων που σχετίζονται κυρίως με τα είδη, τη φυλή και
την ηλικία των ζώων. Πρέπει να λαμβάνει επίσης υπόψη τις ανάγκες
της συμπεριφοράς των ζώων που εξαρτώνται ιδίως από το μέγεθος
της ομάδας και το φύλο των ζώων. Η πυκνότητα πρέπει να
ανταποκρίνεται στις ανάγκες άνετης διαβίωσης των ζώων,
παρέχοντας σε αυτά επαρκή χώρο για φυσική στάση, να ξαπλώνουν
με ευκολία, να κυλιούνται, να περιποιούνται τον εαυτό τους, να
λαμβάνουν όλες τις φυσικές στάσεις και να κάνουν όλες τις φυσικές
κινήσεις, όπως να τεντώνονται και να φτερουγίζουν.

4. Το ελάχιστο εμβαδόν εντός των κτιρίων και των υπαίθριων
χώρων και τα λοιπά χαρακτηριστικά σταβλισμού για τα διάφορα είδη
και τις κατηγορίες ζώων καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ.

Άρθρο 11

Ειδικές συνθήκες σταβλισμού και κτηνοτροφικές πρακτικές για
τα θηλαστικά

1. Το δάπεδο των ενδιαιτημάτων των ζώων πρέπει να είναι ομαλό
αλλά όχι ολισθηρό. Το μισό τουλάχιστον εμβαδόν του δαπέδου
πρέπει να είναι συνεχές, δηλαδή όχι υπό μορφή γρίλιας ή δικτυωτού.

2. Τα ενδιαιτήματα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με άνετο, καθαρό
και στεγνό χώρο ωοτοκίας/ανάπαυσης, επαρκών διαστάσεων,
αποτελούμενο από στερεή κατασκευή χωρίς δάπεδο υπό μορφή
γρίλιας. Ο χώρος ανάπαυσης πρέπει να περιέχει άφθονο στεγνό υλικό
κατάκλισης με στρωμνή. Η στρωμνή πρέπει να περιλαμβάνει άχυρο ή
άλλο κατάλληλο φυσικό υλικό. Η στρωμνή είναι δυνατό να
βελτιώνεται και να εμπλουτίζεται με οποιοδήποτε ανόργανο προϊόν
του παραρτήματος Ι.

3. Παρά τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 3 της οδηγίας
91/629/ΕΚ του Συμβουλίου (9) , απαγορεύεται ο σταβλισμός των
μόσχων σε ατομικούς χώρους μετά την ηλικία της μίας εβδομάδας.

4. Παρά τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 8 της οδηγίας
91/630 του Συμβουλίου (10) , οι θηλυκοί χοίροι πρέπει να
διατηρούνται σε ομάδες, εκτός από τα τελευταία στάδια της
κυήσεως και την περίοδο του θηλασμού.

5. Απαγορεύεται ο σταβλισμός χοιριδίων σε επίπεδα δάπεδα ή σε
κλωβούς χοιριδίων.

6. Οι χώροι άσκησης πρέπει να επιτρέπουν στους χοίρους να
κοπρίζουν και να σκάβουν με το ρύγχος τους. Για να έχουν τη
δυνατότητα τα ζώα να σκάβουν με το ρύγχος τους, μπορούν να
χρησιμοποιούνται διάφορα υποστρώματα.
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Άρθρο 12

Ειδικοί όροι σταβλισμού και πρακτικές εκτροφής πουλερικών

1. Τα πουλερικά δεν πρέπει να διατηρούνται σε κλωβούς.

2. Τα νηκτικά πτηνά πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ρυάκι, τεχνητή
λίμνη ή γούρνα, όποτε το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες και οι
συνθήκες υγιεινής, ώστε να ικανοποιούνται οι ειδικές ανάγκες του
είδους και οι απαιτήσεις καλής διαβίωσης των ζώων.

3. Τα ενδιαιτήματα όλων των πουλερικών πρέπει να πληρούν τους
ακόλουθους όρους:

α) τουλάχιστον το ένα τρίτο του εμβαδού του δαπέδου πρέπει να
είναι συμπαγές, δηλαδή όχι σε μορφή γρίλιας ή δικτυωτού, και
να καλύπτεται με στρωμνή από άχυρα, ροκανίδια, άμμο ή
τύρφη·

β) στα ενδιαιτήματα των ωοπαραγωγών ορνίθων, ένα επαρκώς
μεγάλο τμήμα του δαπέδου στο οποίο έχουν πρόσβαση οι
όρνιθες πρέπει να είναι διαθέσιμο για τη συλλογή των
περιττωμάτων των πτηνών·

γ) πρέπει να διαθέτουν κούρνιες μεγέθους και αριθμού ανάλογου
προς το μέγεθος του σμήνους και των πτηνών, όπως ορίζεται
στο παράρτημα ΙΙΙ·

δ) πρέπει να διαθέτουν ανοίγματα εισόδου/εξόδου μεγέθους
επαρκούς για τα πτηνά, και συνολικού μήκους τουλάχιστον
4 μέτρων ανά 100 τετραγωνικά μέτρα εμβαδού του διαθέσιμου
για τα πτηνά ενδιαιτήματος·

ε) σε κάθε ενδιαίτημα πουλερικών δεν μπορεί να στεγάζονται
περισσότερα από:

i) 4 800 κοτόπουλα,

ii) 3 000 ωοπαραγωγές όρνιθες,

iii) 5 200 φραγκόκοτες,

iv) 4 000 θηλυκές πάπιες Βαρβαρίας ή Πεκίνου ή
3 200 αρσενικές πάπιες Βαρβαρίας ή Πεκίνου ή άλλες
πάπιες,

v) 2 500 καπόνια, χήνες ή γαλοπούλες·

στ) σε κάθε μονάδα παραγωγής, η συνολική χρησιμοποιήσιμη
επιφάνεια ορνιθώνων για κρεατοπαραγωγή δεν πρέπει να
υπερβαίνει τα 1 600 τετραγωνικά μέτρα·

ζ) οι ορνιθώνες πρέπει να είναι κατασκευασμένοι με τρόπο που να
επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση όλων των πτηνών σε υπαίθριο
χώρο.

4. Στην περίπτωση των ωοπαραγωγών ορνίθων, ο φυσικός
φωτισμός επιτρέπεται να συμπληρώνεται με τεχνητά μέσα για να
εξασφαλίζεται φωτισμός επί 16 το πολύ ώρες ημερησίως με οκτάωρη
τουλάχιστον συνεχή νυκτερινή περίοδο ανάπαυσης χωρίς τεχνητό
φωτισμό.

5. Για να αποτραπεί η χρησιμοποίηση μεθόδων εντατικής
εκτροφής, τα πουλερικά πρέπει να εκτρέφονται είτε μέχρις ότου
αποκτήσουν μια ελάχιστη ηλικία είτε να προέρχονται από φυλές
πουλερικών βραδείας ανάπτυξης. Όταν ο παραγωγός δεν
χρησιμοποιεί φυλές πουλερικών βραδείας ανάπτυξης, η ελάχιστη
ηλικία σφαγής είναι η ακόλουθη:

α) 81 ημέρες για τα κοτόπουλα,

β) 150 ημέρες για τα καπόνια,

γ) 49 ημέρες για τις πάπιες Πεκίνου,

δ) 70 ημέρες για τις θηλυκές πάπιες Βαρβαρίας,

ε) 84 ημέρες για τις αρσενικές πάπιες Βαρβαρίας,

στ) 92 ημέρες για τις κοινές πλατύρρυγχες πάπιες (Mallard),

ζ) 94 ημέρες για τις φραγκόκοτες,

η) 140 ημέρες για τις αρσενικές γαλοπούλες και τις χήνες που
προορίζονται για ψήσιμο (roasting geese),

θ) 100 ημέρες για τις θηλυκές γαλοπούλες.

Η αρμόδια αρχή πρέπει να ορίσει τα κριτήρια για τις φυλές βραδείας
ανάπτυξης ή να συντάσσει κατάλογο αυτών των φυλών και παρέχει
τις πληροφορίες αυτές στους επιχειρηματίες, σε άλλα κράτη μέλη και
στην Επιτροπή.

Άρθρο 13

Ειδικές απαιτήσεις και όροι για τους χώρους άσκησης της
μελισσοκομίας

1. Τα μελισσοκομεία πρέπει να είναι εγκατεστημένα κατά τέτοιο
τρόπο ώστε, σε ακτίνα 3 χιλιομέτρων από τη θέση του
μελισσοκομείου, οι πηγές νέκταρος και γύρης να αποτελούνται
κυρίως από βιολογικές καλλιέργειες ή/και αυτοφυή βλάστηση ή/και
καλλιέργειες στις οποίες εφαρμόζονται μέθοδοι παραγωγής
περιορισμένων περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ισοδύναμες με αυτές
που περιγράφονται στο άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/
2005 του Συμβουλίου (11) ή στο άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1257/1999 του Συμβουλίου (12) οι οποίες δεν μπορούν να
επηρεάσουν τον χαρακτηρισμό της μελισσοκομικής παραγωγής ως
βιολογικής. Οι ανωτέρω απαιτήσεις δεν ισχύουν για περιοχές όπου
δεν υπάρχει ανθοφορία ή όταν οι μέλισσες βρίσκονται σε
διαχείμανση.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν περιφέρειες ή περιοχές στις
οποίες δεν είναι δυνατό να ασκηθεί μελισσοκομία σύμφωνη με τους
κανόνες της βιολογικής παραγωγής.

3. Οι κυψέλες πρέπει να κατασκευάζονται βασικά από φυσικά
υλικά που δεν παρουσιάζουν κίνδυνο μόλυνσης του περιβάλλοντος
ή των προϊόντων της μελισσοκομίας.
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4. Το κερί για τις νέες κηρήθρες πρέπει να προέρχεται από μονάδες
βιολογικής παραγωγής.

5. Με την επιφύλαξη του άρθρου 25, εντός των κυψελών
χρησιμοποιούνται μόνο φυσικά προϊόντα όπως πρόπολη, κερί και
φυτικά έλαια.

6. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση συνθετικών χημικών απω-
θητικών κατά τη διάρκεια των ενεργειών συλλογής μελιού.

7. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση κηρηθρών που περιέχουν γόνο
για εξαγωγή μελιού.

Άρθρο 14

Πρόσβαση σε υπαίθριους χώρους

1. Οι υπαίθριοι χώροι μπορεί να είναι εν μέρει καλυμμένοι.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο iii)
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, τα φυτοφάγα ζώα πρέπει να
έχουν πρόσβαση σε βοσκότοπους για βοσκή όποτε το επιτρέπουν οι
συνθήκες.

3. Όταν τα φυτοφάγα ζώα έχουν πρόσβαση σε βοσκότοπο κατά
την περίοδο βοσκής και όταν το σύστημα χειμερινού σταβλισμού
παρέχει ελευθερία κινήσεων στα ζώα, επιτρέπεται η εξαίρεση από την
υποχρέωση εξασφάλισης υπαίθριων χώρων για τα ζώα κατά τους
χειμερινούς μήνες.

4. Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 2, οι ταύροι ηλικίας άνω
του ενός έτους πρέπει να έχουν πρόσβαση σε βοσκότοπο ή σε
υπαίθριο χώρο.

5. Τα πουλερικά πρέπει να έχουν πρόσβαση σε υπαίθριο χώρο
τουλάχιστον κατά το ένα τρίτο της διάρκειας ζωής τους.

6. Οι υπαίθριοι χώροι για τα πουλερικά πρέπει να καλύπτονται
κυρίως με βλάστηση, να διαθέτουν εγκαταστάσεις προστασίας και να
παρέχουν στα πουλερικά ευχερή πρόσβαση σε επαρκή αριθμό
ποτιστρών και ταγιστρών.

7. Όταν τα πουλερικά διατηρούνται σε κλειστούς χώρους λόγω
περιορισμών ή υποχρεώσεων που επιβάλλονται βάσει της κοινοτικής
νομοθεσίας, πρέπει να έχουν διαρκή πρόσβαση σε επαρκείς
ποσότητες ακατέργαστης χορτονομής και σε κατάλληλα υλικά για
να ικανοποιούνται οι ηθολογικές ανάγκες τους.

Άρθρο 15

Δείκτης πυκνότητας

1. Ο συνολικός δείκτης πυκνότητας των ζώων δεν πρέπει να
υπερβαίνει το όριο των 170 χιλιόγραμμων αζώτου ετησίως ανά
εκτάριο γεωργικής γης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3
παράγραφος 2.

2. Για τον καθορισμό του προαναφερόμενου ενδεδειγμένου δείκτη
πυκνότητας των ζώων, η αρμόδια αρχή πρέπει να καθορίζει τις
μονάδες ζώων που ισοδυναμούν με το προαναφερόμενο όριο

λαμβάνοντας ως κατευθυντήρια οδηγία τους αριθμούς που ορίζονται
στο παράρτημα IV ή τις συναφείς εθνικές διατάξεις που έχουν
εκδοθεί βάσει της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ.

Άρθρο 16

Απαγόρευση της βιολογικής εκτροφής

Απαγορεύεται η βιολογική εκτροφή κατά την οποία ο
επιχειρηματίας-κτηνοτρόφος δεν έχει ιδιόκτητες εκτάσεις και δεν
διαχειρίζεται τη γεωργική γη ή/και δεν έχει συνάψει γραπτή
συμφωνία συνεργασίας με άλλο επιχειρηματία σύμφωνα με το
άρθρο 3 παράγραφος 3.

Άρθρο 17

Ταυτόχρονη παραγωγή βιολογικών και μη βιολογικών ζωικών
προϊόντων

1. Επιτρέπεται η παρουσία ζώων μη βιολογικής εκτροφής στην
εκμετάλλευση, υπό τον όρο ότι αυτά εκτρέφονται σε μονάδες των
οποίων τα κτίρια και αγροτεμάχια είναι σαφώς διαχωρισμένα από τις
μονάδες που τηρούν τους κανόνες βιολογικής παραγωγής και ότι τα
ζώα αυτά ανήκουν σε διαφορετικό είδος.

2. Τα ζώα μη βιολογικής εκτροφής μπορούν να χρησιμοποιούν
βιολογικούς βοσκότοπους για περιορισμένο διάστημα κάθε έτος, υπό
τον όρο ότι τα ζώα αυτά προέρχονται από σύστημα εκτροφής που
ορίζεται στην παράγραφο 3 στοιχείο β) και ότι τα ζώα βιολογικής
εκτροφής δεν είναι παρόντα στο βοσκότοπο την ίδια χρονική στιγμή.

3. Τα ζώα βιολογικής εκτροφής επιτρέπεται να βοσκούν σε
κοινόκτητες γαίες υπό τον όρο ότι:

α) η γη να μην έχει υποστεί, επί τρία τουλάχιστον έτη, χειρισμούς
με μη επιτρεπόμενα προϊόντα για βιολογική παραγωγή·

β) τα ζώα μη βιολογικής εκτροφής που χρησιμοποιούν αυτή τη γη
προέρχονται από σύστημα κτηνοτροφίας, κατά την έννοια του
άρθρου 36 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 ή του
άρθρου 22 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999·

γ) τα ζωικά προϊόντα που παράγονται από ζώα βιολογικής
εκτροφής, ενόσω χρησιμοποιούν τις εν λόγω γαίες δεν πρέπει
να θεωρούνται προϊόντα βιολογικής κτηνοτροφίας, εκτός εάν
είναι δυνατό να αποδειχθεί ότι υπήρξε επαρκής διαχωρισμός
από τα ζώα μη βιολογικής εκτροφής.

4. Κατά την περίοδο της εποχικής μετακίνησης, τα ζώα επιτρέπεται
να βοσκούν σε μη βιολογικές εκτάσεις όταν μετακινούνται πεζή από
ένα βοσκότοπο σε άλλο. Η κατανάλωση μη βιολογικών ζωοτροφών,
με τη βόσκηση χλόης ή άλλων φυτών, στη διάρκεια της περιόδου
αυτής δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10 % του συνολικού σιτηρεσίου
ανά έτος. Το εν λόγω αριθμητικό στοιχείο υπολογίζεται ως ποσοστό
της ξηράς ουσίας των ζωοτροφών γεωργικής προέλευσης.

5. Οι κτηνοτροφικές επιχειρήσεις πρέπει να διατηρούν έγγραφα
που αποδεικνύουν την τήρηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
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Άρθρο 18

Διαχείριση των ζώων

1. Ενέργειες όπως η τοποθέτηση ελαστικών ιμάντων στις ουρές των
προβάτων, η κοπή της ουράς, η κοπή των οδόντων, του ράμφους ή
των κεράτων δεν πρέπει να αποτελούν συνήθη πρακτική στη
βιολογική κτηνοτροφία. Εντούτοις, η αρμόδια αρχή μπορεί να
εγκρίνει, κατά περίπτωση, ορισμένες από αυτές τις πρακτικές για
λόγους ασφάλειας ή εάν αυτές αποσκοπούν στη βελτίωση της
υγείας, των συνθηκών διαβίωσης ή της υγιεινής των ζώων.

Τα ζώα πρέπει να υποφέρουν όσο το δυνατόν λιγότερο με τη
χορήγηση της κατάλληλης αναισθησίας και/ή αναλγησίας και η
επέμβαση πρέπει να πραγματοποιείται μόνο στην πλέον κατάλληλη
ηλικία από ειδικευμένο προσωπικό.

2. Ο χειρουργικός ευνουχισμός επιτρέπεται προκειμένου να
διατηρηθεί η ποιότητα των προϊόντων και οι παραδοσιακές πρακτικές
παραγωγής, αλλά μόνο με τους όρους που ορίζονται στο δεύτερο
εδάφιο της παραγράφου 1.

3. Απαγορεύονται οι ακρωτηριασμοί όπως η κορυφοτομή των
φτερών των βασιλισσών μελισσών.

4. Η φόρτωση και εκφόρτωση ζώων πρέπει πραγματοποιούνται
χωρίς τη χρησιμοποίηση κανενός είδους ηλεκτρικής διέγερσης για
τον εξαναγκασμό των ζώων. Απαγορεύεται η χρήση αλλοπαθητικών
ηρεμιστικών πριν ή κατά τη μεταφορά.

Τ μ ή μ α 3

Ζωο τ ροφ έ ς

Άρθρο 19

Ζωοτροφές από την ίδια εκμετάλλευση ή από άλλες
εκμεταλλεύσεις βιολογικής παραγωγής

1. Όσον αφορά τα φυτοφάγα ζώα, εξαιρουμένης της περιόδου
εποχικής διαχείμασης, με την επιφύλαξη του άρθρου 17
παράγραφος 4, τουλάχιστον το 50 % των ζωοτροφών πρέπει να
προέρχεται από την ίδια κτηνοτροφική μονάδα ή, όταν αυτό δεν είναι
εφικτό, παράγεται σε συνεργασία με άλλα αγροκτήματα βιολογικής
παραγωγής κατά προτίμηση στην ίδια περιοχή.

2. Όσον αφορά τις μέλισσες, στο τέλος της περιόδου παραγωγής,
πρέπει να διατηρούνται στις κυψέλες επαρκή αποθέματα μελιού και
γύρης για την επιβίωση των μελισσιών τον χειμώνα.

3. Η τεχνητή διατροφή των μελισσιών επιτρέπεται μόνο αν
απειλείται η επιβίωσή τους λόγω των κλιματικών συνθηκών και
μόνο κατά το διάστημα μεταξύ της τελευταίας εσοδείας μελιού και
15 ημέρες πριν από την έναρξη της επόμενης περιόδου έκκρισης
νέκταρος ή μελιτώματος. Η εκτροφή πρέπει να πραγματοποιείται με
βιολογικό μέλι, βιολογικό σιρόπι ζάχαρης ή βιολογική ζάχαρη.

Άρθρο 20

Διατροφή που καλύπτει τις διατροφικές ανάγκες των ζώων

1. Όλα τα νεαρά θηλαστικά πρέπει να τρέφονται κατά προτίμηση
με μητρικό γάλα σε σχέση με το φυσικό γάλα, για περίοδο

τουλάχιστον τριών μηνών για τα βοοειδή, περιλαμβανομένων των
ειδών bubalus και bison, και των ιπποειδών, 45 ημερών για τα
αιγοπρόβατα και 40 ημερών για τους χοίρους.

2. Τα συστήματα εκτροφής των φυτοφάγων πρέπει να βασίζονται
στην μέγιστη δυνατή χρησιμοποίηση βοσκής ανάλογα με τους
διαθέσιμους βοσκότοπους στις διάφορες περιόδους του έτους.
Τουλάχιστον 60 % της ξηράς ουσίας του ημερήσιου σιτηρέσιου των
φυτοφάγων πρέπει να αποτελείται από χονδροαλεσμένη, νωπή ή
αποξηραμένη ή ενσιρωμένη ζωοτροφή. Αυτό το ποσοστό επιτρέπεται
να μειωθεί σε 50 % για τα ζώα γαλακτοπαραγωγής για μέγιστη
περίοδο τριών μηνών στην αρχή της γαλακτοπαραγωγής.

3. Στο ημερήσιο σιτηρέσιο των χοίρων και των πουλερικών πρέπει
να προστίθεται χονδροαλεσμένη, νωπή, αποξηραμένη ή ενσιρωμένη
ζωοτροφή.

4. Απαγορεύεται η εκτροφή των ζώων υπό συνθήκες διατροφής ή
άλλες που να προάγουν την ανάπτυξη αναιμίας.

5. Οι πρακτικές πάχυνσης πρέπει να είναι αναστρέψιμες σε
οποιοδήποτε στάδιο της εκτροφής. Απαγορεύεται η καταναγκαστική
διατροφή.

Άρθρο 21

Ζωοτροφές σε μετατροπή

1. Μέχρι το 30 % της σύστασης των σιτηρεσίων, κατά μέσο όρο,
επιτρέπεται να περιέχει ζωοτροφές σε μετατροπή. Όταν οι ζωοτροφές
σε μετατροπή προέρχονται από μονάδα που ανήκει στην ίδια
εκμετάλλευση, το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξάνεται σε 60 %.

2. Μέχρι το 20 % της συνολικής μέσης ποσότητας ζωοτροφών που
χορηγείται στα ζώα μπορεί να προέρχεται από βόσκηση ή από την
συγκομιδή μόνιμων βοσκοτόπων ή από αγροτεμάχια με πολυετή
κτηνοτροφικά φυτά κατά το πρώτο έτος της μετατροπής τους, υπό
τον όρο ότι αποτελούν τμήμα της ίδιας εκμετάλλευσης και δεν ήταν
μέρος μονάδας βιολογικής παραγωγής αυτής της εκμετάλλευσης τα
τελευταία πέντε έτη. Όταν χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα ζωοτροφές
σε μετατροπή και ζωοτροφές από αγροτεμάχια κατά το πρώτο έτος
της μετατροπής τους, το συνδυασμένο συνολικό ποσοστό των
ζωοτροφών αυτών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα ανώτατα ποσοστά που
καθορίζονται στην παράγραφο 1.

3. Τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1 και 2 ποσοστά
υπολογίζονται ετησίως σε εκατοστιαία ποσοστά επί της ξηράς
ουσίας ζωοτροφών φυτικής προέλευσης.

Άρθρο 22

Προϊόντα και ουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 14
παράγραφος 1 στοιχείο δ) (σημείο iv) του κανονισμού (ΕΚ)

αριθ. 834/2007

1. Μη βιολογικές πρώτες ύλες φυτικής και ζωικής προέλευσης
επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στη βιολογική παραγωγή, μόνο εάν
τηρούνται οι περιορισμοί που αναφέρονται στο άρθρο 43 και μόνο
εάν αναφέρονται στο παράρτημα V και τηρούνται οι περιορισμοί του
παραρτήματος αυτού.
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2. Βιολογικές πρώτες ύλες ζωοτροφών ζωικής προέλευσης και
πρώτες ύλες ζωοτροφών ανόργανης προέλευσης επιτρέπεται να
χρησιμοποιούνται στη βιολογική παραγωγή μόνο αν απαριθμούνται
στο παράρτημα V και τηρούνται οι περιορισμοί που ορίζονται σε
αυτό.

3. Προϊόντα και υποπροϊόντα της αλιείας επιτρέπεται να
χρησιμοποιούνται στη βιολογική παραγωγή μόνο εάν απαριθμούνται
στο παράρτημα V και τηρούνται οι περιορισμοί που ορίζονται σε
αυτό.

4. Οι πρόσθετες ύλες ζωοτροφών, ορισμένα προϊόντα που
χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων και τα βοηθητικά
μέσα επεξεργασίας επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στη βιολογική
παραγωγή μόνο εάν απαριθμούνται στο παράρτημα VI και τηρούνται
οι οριζόμενοι σε αυτό περιορισμοί.

Τ μ ή μ α 4

Πρόληψη ασθ ε ν ε ι ώ ν κ α ι κ τ η ν ι α τ ρ ι κ ή α γωγ ή

Άρθρο 23

Πρόληψη ασθενειών

1. Απαγορεύεται χρήση αλλοπαθητικών συνθετικών χημικών
κτηνιατρικών φαρμάκων ή αντιβιοτικών για προληπτική αγωγή, με
την επιφύλαξη του άρθρου 24 παράγραφος 3.

2. Απαγορεύεται η χρήση ουσιών για την προώθηση της
ανάπτυξης ή της παραγωγής, (περιλαμβανομένων αντιβιοτικών,
κοκκιδιοστατικών και άλλων τεχνητών βοηθημάτων για την
προώθηση της ανάπτυξης) και χρήση ορμονών ή παρόμοιων ουσιών
για τον έλεγχο της αναπαραγωγής ή για άλλους σκοπούς (π.χ.
πρόκληση ή συγχρονισμός οίστρου).

3. Όταν τα ζώα προέρχονται από μονάδες μη βιολογικής
εκτροφής, επιτρέπεται να εφαρμόζονται ειδικά μέτρα, όπως εξετάσεις
πρώιμης διάγνωσης ή περίοδοι απομόνωσης των ζώων, σε συνάρτηση
με τις τοπικές συνθήκες.

4. Τα ενδιαιτήματα, οι κλωβοί, ο εξοπλισμός και τα εργαλεία
πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται κατάλληλα, ώστε να
προλαμβάνονται οι επιμολύνσεις και η ανάπτυξη παθογόνων
οργανισμών. Τα κόπρανα, τα ούρα και οι αχρησιμοποίητες
ζωοτροφές πρέπει να απομακρύνονται όσο συχνά απαιτείται για να
ελαχιστοποιούνται οι οσμές και να αποτρέπεται η προσέκλυση
εντόμων ή τρωκτικών.

Για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 14 παράγραφος 1
στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, μόνο τα
απαριθμούμενα στο παράρτημα VII προϊόντα επιτρέπεται να
χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό και την απολύμανση των
κτηνοτροφικών κτιρίων και εγκαταστάσεων των ζώων και των
εργαλείων. Τα τρωκτικοκτόνα (που πρέπει να χρησιμοποιούνται
μόνο μέσα σε παγίδες) και τα προϊόντα που απαριθμούνται στο
παράρτημα ΙΙ επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για την εξάλειψη
εντόμων και άλλων επιβλαβών οργανισμών στα κτίρια και τις άλλες
εγκαταστάσεις σταβλισμού των ζώων.

5. Τα κτίρια πρέπει να εκκενώνονται από τα ζώα μεταξύ της
εκτροφής δύο παρτίδων πουλερικών. Στο ενδιάμεσο, τα κτίρια και ο

εξοπλισμός τους πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται.
Επιπλέον, μετά την εκτροφή κάθε παρτίδας πουλερικών, πρέπει να
τηρείται κενό διάστημα για τους υπαίθριους χώρους για να
αναπτύσσεται βλάστηση. Τα κράτη μέλη καθορίζουν την περίοδο
κατά την οποία οι εξωτερικοί χώροι πρέπει να παραμένουν κενοί. Η
κτηνοτροφική επιχείρηση τηρεί αποδεικτικά στοιχεία για την
εφαρμογή αυτής της περιόδου. Οι απαιτήσεις αυτές δεν
εφαρμόζονται όπου τα πουλερικά δεν εκτρέφονται σε παρτίδες, δεν
κρατούνται σε ειδικούς υπαίθριους χώρους και κυκλοφορούν
ελεύθερα όλη την ημέρα.

Άρθρο 24

Κτηνιατρική αγωγή

1. Όταν, παρά τα προληπτικά μέτρα για τη διασφάλιση της υγείας
των ζώων, τα οποία καθορίζονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1
στοιχείο ε) σημείο i) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, τα ζώα
ασθενούν ή τραυματίζονται, πρέπει να τους παρέχονται αμέσως
φροντίδες, εάν είναι απαραίτητο σε συνθήκες απομόνωσης και στον
κατάλληλο στεγασμένο χώρο.

2. Πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά προτίμηση φυτοθεραπευτικά
προϊόντα, ομοιοπαθητικά προϊόντα, ιχνοστοιχεία και προϊόντα που
απαριθμούνται στο παράρτημα V, τμήμα 3 και στο παράρτημα VI,
τμήμα 1.1, έναντι των αλλοπαθητικών συνθετικών χημικών
κτηνιατρικών φαρμάκων ή των αντιβιοτικών, υπό τον όρο ότι έχουν
πραγματικό θεραπευτικό αποτέλεσμα για το συγκεκριμένο είδος
ζώου και την παθολογική κατάσταση για την οποία χορηγούνται.

3. Εάν η εφαρμογή των αναφερόμενων στις παραγράφους 1 και 2
μέτρων δεν είναι αποτελεσματική για την καταπολέμηση της
ασθένειας ή του τραύματος και η θεραπεία είναι απολύτως
απαραίτητη για να μην υποφέρει το ζώο, επιτρέπεται η χορήγηση
αλλοπαθητικών συνθετικών χημικών κτηνιατρικών φαρμάκων ή
αντιβιοτικών υπό την ευθύνη κτηνιάτρου.

4. Με εξαίρεση τους εμβολιασμούς, τις αντιπαρασιτικές αγωγές και
τα υποχρεωτικά προγράμματα εκρίζωσης ασθενειών, όταν ένα ζώο ή
ομάδα ζώων υποβάλλονται σε περισσότερες από τρεις θεραπευτικές
αγωγές με χημικά συνθετικά αλλοπαθητικά κτηνιατρικά φάρμακα ή
αντιβιοτικά σε διάστημα 12 μηνών, ή σε περισσότερες από μία
θεραπευτικές αγωγές, εάν ο παραγωγικός κύκλος ζωής τους είναι
μικρότερος του ενός έτους, απαγορεύεται αυτά τα ζώα ή τα προϊόντα
που παράγονται από αυτά να πωλούνται ως βιολογικά προϊόντα και
τα ζώα υπόκεινται στις προβλεπόμενες στο άρθρο 38 παράγραφος 1
περιόδους μετατροπής.

Πρέπει να τηρούνται μητρώα αποδεικτικών στοιχείων για την
εμφάνιση τέτοιων περιστάσεων για τον φορέα ελέγχου ή την αρχή
ελέγχου.

5. Η περίοδος αναμονής μεταξύ της τελευταίας χορήγησης
αλλοπαθητικών κτηνιατρικών φαρμάκων σε ένα ζώο υπό κανονικές
συνθήκες χρήσης και της παραγωγής βιολογικώς παραγόμενων
τροφίμων από τα ζώα αυτά πρέπει να είναι διπλάσια από τη νόμιμη
περίοδο αναμονής η οποία ορίζεται στο άρθρο 11 της οδηγίας
2001/82/ΕΚ ή, σε περίπτωση που η περίοδος αυτή δεν
προσδιορίζεται, είναι 48 ώρες.
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Άρθρο 25

Ειδικοί κανόνες πρόληψης ασθενειών και κτηνιατρικής αγωγής
στη μελισσοκομία

1. Για την προστασία των πλαισίων, κυψελών και κηρηθρών, ιδίως
έναντι επιβλαβών οργανισμών, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται
μόνο τρωκτικοκτόνα (πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε παγίδες)
και τα απαριθμούμενα στο παράρτημα ΙΙ ενδεδειγμένα προϊόντα.

2. Επιτρέπεται η φυσική επεξεργασία για την απολύμανση των
μελισσιών, όπως με ατμό ή γυμνή φλόγα.

3. Η πρακτική της εξόντωσης του αρσενικού γόνου επιτρέπεται
μόνο για την περιστολή της βαρροϊκής ακαρίασης (Varroa destructor).

4. Εάν, παρ' όλα τα προληπτικά μέτρα, τα μελίσσια ασθενήσουν ή
μολυνθούν, πρέπει να υποβάλλονται άμεσα σε θεραπευτική αγωγή
και επιτρέπεται να τοποθετούνται, εάν είναι απαραίτητο, σε
μελισσοκομικές εγκαταστάσεις απομόνωσης.

5. Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται κτηνιατρικά φάρμακα στη
βιολογική μελισσοκομία, όταν η αντίστοιχη χρήση επιτρέπεται στο
κράτος μέλος με βάση τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις ή με εθνικές
διατάξεις σύμφωνες με την κοινοτική νομοθεσία.

6. Επιτρέπεται η χρήση μυρμηκικού οξέος, γαλακτικού οξέος,
οξικού οξέος και οξαλικού οξέος καθώς και μενθόλης, θυμόλης,
ευκαλυπτόλης ή καμφοράς σε περιπτώσεις βαρροϊκής ακαρίασης
(Varroa destructor).

7. Σε περίπτωση αγωγής με αλλοπαθητικά συνθετικά χημικά
προϊόντα, τα μελίσσια στα οποία εφαρμόζεται η αγωγή πρέπει να
απομονώνονται κατά τη διάρκεια της εν λόγω αγωγής και όλο το
κερί πρέπει να αντικαθίσταται με κερί που προέρχεται από βιολογική
μελισσοκομία. Στη συνέχεια, τα μελίσσια αυτά θα υπόκεινται σε
περίοδο μετατροπής διάρκειας ενός έτους που ορίζεται στο άρθρο 38
παράγραφος 3.

8. Οι απαιτήσεις της παραγράφου 7 δεν εφαρμόζονται στα
αναφερόμενα στην παράγραφο 6 προϊόντα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Μεταποιημένα προϊόντα

Άρθρο 26

Κανόνες παραγωγής μεταποιημένων ζωοτροφών και τροφίμων

1. Πρόσθετα, βοηθητικά μέσα επεξεργασίας και άλλες ουσίες και
συστατικά που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία τροφίμων ή
ζωοτροφών και κάθε εφαρμοζόμενη μέθοδος επεξεργασίας, όπως ο
καπνισμός πρέπει να τηρούν τις αρχές της ορθής πρακτικής κατά την
παραγωγή.

2. Οι επιχειρήσεις παραγωγής μεταποιημένων ζωοτροφών ή
τροφίμων καθιερώνουν και επικαιροποιούν τις ενδεδειγμένες

διαδικασίες βάσει συστηματικού εντοπισμού των κρίσιμων σταδίων
μεταποίησης.

3. Η εφαρμογή των αναφερόμενων στην παράγραφο 2 διαδικασιών
πρέπει να εγγυάται ανά πάσα στιγμή ότι τα παραγόμενα
μεταποιημένα προϊόντα τηρούν τους κανόνες βιολογικής παραγωγής.

4. Οι επιχειρήσεις πρέπει να συμμορφώνονται και να εφαρμόζουν
τις αναφερόμενες στην παράγραφο 2 διαδικασίες. Συγκεκριμένα, οι
επιχειρήσεις πρέπει να:

α) λαμβάνουν μέτρα προφύλαξης για να αποτραπεί ο κίνδυνος
μόλυνσης από μη επιτρεπόμενες ουσίες ή προϊόντα·

β) εφαρμόζουν τα κατάλληλα μέτρα καθαρισμού, παρακολουθούν
την αποτελεσματικότητά τους και καταγράφουν τις εργασίες
αυτές·

γ) εγγυώνται ότι τα μη βιολογικά προϊόντα δεν διατίθενται στην
αγορά με ένδειξη που περιέχει αναφορά σε βιολογική μέθοδο
παραγωγής.

5. Επιπλέον των διατάξεων των παραγράφων 2 και 4, όταν στην
εξεταζόμενη μονάδα επεξεργασίας παρασκευάζονται ή
αποθηκεύονται μη βιολογικά προϊόντα, ο επιχειρηματίας:

α) πραγματοποιεί τις εργασίες αδιάκοπα μέχρι να ολοκληρωθεί η
πλήρης σειρά, σε χωριστό τόπο ή χρονική στιγμή από
παρόμοιες εργασίες οι οποίες πραγματοποιούνται σε μη
βιολογικά προϊόντα·

β) αποθηκεύει τα βιολογικά προϊόντα, πριν και μετά τις εργασίες,
σε χωριστό τόπο ή χρόνο από τα μη βιολογικά προϊόντα·

γ) ενημερώνει την αρχή ελέγχου ή το φορέα ελέγχου για τις
εργασίες και τηρεί ενημερωμένο μητρώο όλων των εργασιών
και των ποσοτήτων που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία·

δ) λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίζεται η
ταυτοποίηση των παρτίδων και να αποτρέπονται οι προσμίξεις
ή ανταλλαγές με μη βιολογικά προϊόντα·

ε) πραγματοποιεί εργασίες σε βιολογικά προϊόντα μόνο αφού
προηγουμένως έχει προβεί στον απαραίτητο καθαρισμό του
εξοπλισμού παραγωγής.

Άρθρο 27

Χρησιμοποίηση ορισμένων προϊόντων και ουσιών στη
μεταποίηση τροφίμων

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 19 παράγραφος 2 στοιχείο β)
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, επιτρέπεται να
χρησιμοποιούνται μόνο οι ακόλουθες ουσίες κατά τη μεταποίηση
βιολογικών τροφίμων, με εξαίρεση τον οίνο.

α) οι ουσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα VIII του
παρόντος κανονισμού·
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β) παρασκευάσματα μικροοργανισμών και ενζύμων που συνήθως
χρησιμοποιούνται στη μεταποίηση τροφίμων·

γ) ουσίες και προϊόντα που ορίζονται στο άρθρο 1, παράγραφος 2
στοιχείο β) περίπτωση i) και παράγραφος 2 στοιχείο γ) της
οδηγίας 88/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου (13) και αναγράφονται
ως φυσικές αρτυματικές ουσίες ή φυσικά αρτυματικά
παρασκευάσματα, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1
στοιχείο δ) και παράγραφος 2 της ίδιας οδηγίας·

δ) χρωστικές ουσίες για τη σφράγιση του κρέατος και του
κελύφους αυγών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2
παράγραφος 8 και του άρθρου 2 παράγραφος 9 αντίστοιχα
της οδηγίας 94/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (14)

ε) πόσιμο νερό και άλας (με βασικά συστατικά το χλωριούχο
νάτριο ή το χλωριούχο κάλιο) που χρησιμοποιείται συνήθως
στη μεταποίηση τροφίμων·

στ) ανόργανες ουσίες (συμπεριλαμβανομένων των ιχνοστοιχείων),
βιταμίνες, αμινοξέα και μικροθρεπτικά στοιχεία που
επιτρέπονται μόνο εάν επιβάλλεται η χρήση τους στις τροφές
στις οποίες είναι ενσωματωμένες.

2. Για τους σκοπούς του υπολογισμού που αναφέρεται στο
άρθρο 23 παράγραφος 4 στοιχείο α) περίπτωση ii) του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 834/2007,

α) τα πρόσθετα τροφίμων που απαριθμούνται στο παράρτημα VIII
και επισημαίνονται με αστερίσκο στη στήλη του κωδικού του
πρόσθετου τροφίμου, υπολογίζονται ως συστατικά γεωργικής
προέλευσης·

β) τα παρασκευάσματα και οι ουσίες που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 στοιχεία β), γ), δ), ε) και στ) του παρόντος
άρθρου και δεν επισημαίνονται με αστερίσκο στη στήλη του
κωδικού του πρόσθετου τροφίμου, δεν υπολογίζονται ως
συστατικά γεωργικής προέλευσης.

3. Η χρήση των ακόλουθων ουσιών που αναφέρονται στο
παράρτημα VIII θα επανεξεταστεί πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2010:

α) νιτρώδες νάτριο και νιτρικό κάλιο στο τμήμα Α.1 ενόψει της
απόσυρσης αυτών των συμπληρωμάτων διατροφής·

β) διοξείδιο του θείου και πυροθειώδες κάλιο του τμήματος Α.1·

γ) υδροχλωρικό οξύ στο τμήμα Β για την επεξεργασία των τυριών
Gouda, Edam και Maasdammer, Boerenkaas, Friese, και
Leidse Nagelkaas.

Κατά την αναφερόμενη στο στοιχείο α) επανεξέταση θα
συνεκτιμηθούν οι προσπάθειες των κρατών μελών να εξασφαλίσουν
ακίνδυνες εναλλακτικές ουσίες αντί των νιτρωδών/νιτρικών και να
υλοποιήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με τις εναλλακτικές
μεθόδους μεταποίησης και υγιεινής για τους μεταποιητές/
παρασκευαστές βιολογικού κρέατος.

Άρθρο 28

Χρησιμοποίηση ορισμένων μη βιολογικών συστατικών
γεωργικής προέλευσης στην μεταποίηση τροφίμων

Για τους σκοπούς του άρθρου 19 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, τα μη βιολογικά γεωργικά
συστατικά που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΧ του παρόντος
κανονισμού επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία
βιολογικών τροφίμων.

Άρθρο 29

Έγκριση μη βιολογικών συστατικών γεωργικής προέλευσης
από τα κράτη μέλη

1. Όταν ένα συστατικό γεωργικής προέλευσης δεν περιλαμβάνεται
στο παράρτημα ΙΧ του παρόντος κανονισμού, το συστατικό αυτό
επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) η επιχείρηση έχει κοινοποιήσει στην αρμόδια αρχή του κράτους
μέλους όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία ότι το
εξεταζόμενο συστατικό δεν παράγεται σε επαρκείς ποσότητες
στην Κοινότητα σύμφωνα με τους κανόνες βιολογικής
παραγωγής ή δεν είναι δυνατό να εισαχθεί από τρίτες χώρες·

β) η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους έχει επιτρέψει προσωρινά
την χρησιμοποίησή του, για μέγιστη περίοδο 12 μηνών, αφού
προηγουμένως επαληθεύσει ότι η επιχείρηση έχει
πραγματοποιήσει τις απαραίτητες επαφές με προμηθευτές στην
Κοινότητα για να βεβαιωθεί ότι τα εν λόγω συστατικά δεν είναι
διαθέσιμα με τις απαιτούμενες ποιοτικές προδιαγραφές·

γ) δεν έχει ληφθεί απόφαση ανάκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις
των παραγράφων 3 ή 4, μιας εκδοθείσας άδειας όσον αφορά το
εν λόγω συστατικό.

Το κράτος μέλος μπορεί να παρατείνει την προβλεπόμενη στο
στοιχείο β) έγκριση κατ’ ανώτατο όριο τρεις φορές για διάστημα 12
μηνών την κάθε φορά.

2. Όταν χορηγήσει την αναφερόμενη στην παράγραφο 1 έγκριση,
το κράτος μέλος κοινοποιεί άμεσα στα άλλα κράτη μέλη και στην
Επιτροπή τα ακόλουθα στοιχεία:

α) την ημερομηνία χορήγησης της έγκρισης και, σε περίπτωση
παράτασης της έγκρισης, την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης
έγκρισης·

β) την επωνυμία, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και, κατά
περίπτωση, φαξ και ηλεκτρονική διεύθυνση του κατόχου της
έγκρισης· το όνομα και τη διεύθυνση του υπεύθυνου
επικοινωνίας της αρχής η οποία χορήγησε την άδεια·

γ) την ονομασία και, εάν είναι απαραίτητο, την πλήρη περιγραφή
και τις ποιοτικές προδιαγραφές του συστατικού γεωργικής
προέλευσης·
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δ) τον τύπο των προϊόντων για την παρασκευή των οποίων είναι
απαραίτητο το ζητούμενο συστατικό·

ε) τις αιτούμενες ποσότητες και την αιτιολόγηση των ποσοτήτων
αυτών·

στ) τους λόγους της έλλειψης του συστατικού και την εκτιμώμενη
διάρκειά της·

ζ) την ημερομηνία αποστολής της εν λόγω κοινοποίησης από το
κράτος μέλος στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή. Η
Επιτροπή ή/και τα κράτη μέλη μπορούν να κοινοποιήσουν τις
πληροφορίες αυτές στο κοινό.

3. Εάν ένα κράτος μέλος υποβάλει στοιχεία στην Επιτροπή και στο
κράτος μέλος που εξέδωσε την άδεια που αποδεικνύουν ότι
υπάρχουν διαθέσιμες ποσότητες κατά την περίοδο της έλλειψης,
το κράτος μέλος εξετάζει την ανάκληση της έγκρισης ή τη μείωση
της προβλεφθείσας περιόδου ισχύος και ενημερώνει την Επιτροπή
και τα άλλα κράτη μέλη για τα μέτρα που έχει λάβει ή προτίθεται να
λάβει, εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που
έλαβε την πληροφορία.

4. Με αίτηση ενός κράτους μέλους ή με πρωτοβουλία της
Επιτροπής, το θέμα παραπέμπεται για εξέταση στην επιτροπή του
άρθρου 37 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007. Σύμφωνα με τη
διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου,
μπορεί να αποφασιστεί η ανάκληση ήδη εκδοθείσας άδειας ή
τροποποίηση της περιόδου ισχύος της ή, κατά περίπτωση, να
περιληφθεί το εξεταζόμενο συστατικό στο παράρτημα ΙΧ του
παρόντος κανονισμού.

5. Σε περίπτωση παράτασης της άδειας, όπως αναφέρεται στο
δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, εφαρμόζονται οι διαδικασίας
των παραγράφων 2 και 3.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Συλλογή, συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση
προϊόντων

Άρθρο 30

Συλλογή προϊόντων και μεταφορά στις μονάδες επεξεργασίας

Οι επιχειρήσεις μπορούν να πραγματοποιούν ταυτόχρονη συλλογή
βιολογικών και μη βιολογικών προϊόντων, μόνο εφόσον λαμβάνονται
τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη κάθε πιθανής ανάμιξης ή
ανταλλαγής με μη βιολογικά προϊόντα και για να διασφαλιστεί η
ταυτοποίηση των βιολογικών προϊόντων. Η επιχείρηση διατηρεί τα
στοιχεία που αφορούν τις ημερομηνίες, ώρες, και το δίκτυο
συλλογής και την ημέρα και ώρα παραλαβής των προϊόντων στη
διάθεση του αρμόδιου φορέα ή της αρχής ελέγχου.

Άρθρο 31

Συσκευασία και μεταφορά προϊόντων σε άλλες επιχειρήσεις ή
μονάδες

1. Οι επιχειρήσεις εξασφαλίζουν ότι τα βιολογικά προϊόντα
μεταφέρονται σε άλλες μονάδες, περιλαμβανομένων των

επιχειρήσεων χονδρικού και λιανικού εμπορίου, μόνο στην
κατάλληλη συσκευασία, σε κλειστά κιβώτια ή οχήματα με τρόπο
που να μην είναι δυνατή η αντικατάσταση του περιεχομένου χωρίς
παραβίαση ή φθορά της σφραγίδας και με την ύπαρξη ετικέτας που
αναφέρει, με την επιφύλαξη όλων των άλλων ενδείξεων που
απαιτούνται από το νόμο:

α) την επωνυμία και διεύθυνση της επιχείρησης και, εάν διαφέρει,
του ιδιοκτήτη ή του πωλητή του προϊόντος·

β) την ονομασία του προϊόντος ή περιγραφή της σύνθετης
ζωοτροφής που συνοδεύεται με αναφορά στη μέθοδο
βιολογικής παραγωγής·

γ) την επωνυμία ή/και τον κωδικό του φορέα ή της αρχής
ελέγχου, στον οποίο υπάγεται η επιχείρηση και

δ) κατά περίπτωση, το σήμα ταυτοποίησης της παρτίδας,
σύμφωνα με σύστημα σήμανσης το οποίο είτε εγκρίνεται σε
εθνικό επίπεδο είτε εγκρίνεται από τον φορέα ή την αρχή
ελέγχου και επιτρέπει τη συσχέτιση της παρτίδας με τα
αναφερόμενα στο άρθρο 66 αποδεικτικά έγγραφα.

Τα στοιχεία που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) του πρώτου
εδαφίου επιτρέπεται να αναγράφονται και σε συνοδευτικό έγγραφο,
εάν το έγγραφο αυτό μπορεί να συσχετισθεί αδιαμφισβήτητα με τη
συσκευασία, το εμπορευματοκιβώτιο ή το όχημα μεταφοράς του
προϊόντος. Το εν λόγω συνοδευτικό έγγραφο περιέχει τα στοιχεία
του προμηθευτή ή/και του μεταφορέα.

2. Δεν απαιτείται το κλείσιμο της συσκευασίας, των κιβωτίων ή των
οχημάτων όταν:

α) η μεταφορά πραγματοποιείται απευθείας μεταξύ μίας
επιχείρησης και μίας άλλης επιχείρησης που αμφότερες
υπόκεινται στο σύστημα βιολογικού ελέγχου και

β) τα προϊόντα συνοδεύονται με έγγραφο που αναφέρει τα
απαιτούμενα στην παράγραφο 1 στοιχεία και

γ) τόσο ο αποστολέας όσο και ο παραλήπτης πρέπει να τηρούν
μητρώα που καταγράφουν αυτές τις μεταφορές και είναι
διαθέσιμα για τον φορέα ελέγχου ή την αρχή ελέγχου αυτών
των μεταφορών.

Άρθρο 32

Ειδικοί κανόνες μεταφοράς ζωοτροφών σε άλλες μονάδες
παραγωγής/παρασκευής ή εγκαταστάσεις αποθήκευσης

Συμπληρωματικά με τις διατάξεις του άρθρου 31, κατά τη μεταφορά
ζωοτροφών σε άλλες μονάδες παραγωγής ή παρασκευής ή
εγκαταστάσεις αποθήκευσης, οι επιχειρήσεις πρέπει να εξασφαλίζουν
την τήρηση των ακόλουθων όρων:

α) κατά τη μεταφορά, εφαρμόζεται αποτελεσματικός φυσικός
διαχωρισμός των βιολογικών ζωοτροφών, των ζωοτροφών σε
μετατροπή και των μη βιολογικών ζωοτροφών·
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β) τα οχήματα ή/και τα εμπορευματοκιβώτια που έχουν μεταφέρει
μη βιολογικά προϊόντα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά
βιολογικών προϊόντων υπό τον όρο ότι:

i) έχουν ληφθεί τα δοκιμασμένης αποτελεσματικότητας
κατάλληλα μέτρα καθαρισμού πριν την έναρξη της
μεταφοράς των βιολογικών προϊόντων· οι επιχειρήσεις
καταγράφουν αυτές τις εργασίες,

ii) λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα, σε συνάρτηση
με τους κινδύνους οι οποίοι αξιολογούνται σύμφωνα με
το άρθρο 88 παράγραφος 3 και, εάν είναι απαραίτητο, οι
επιχειρήσεις εγγυώνται ότι μη βιολογικά προϊόντα δεν
είναι δυνατόν να διατεθούν στην αγορά με ένδειξη που
αναφέρεται σε βιολογική παραγωγή,

iii) οι επιχειρήσεις τηρούν μητρώα όπου καταγράφονται
αυτές οι μεταφορικές εργασίες, τα οποία είναι διαθέσιμα
στον φορέα ελέγχου ή την αρχή ελέγχου·

γ) η μεταφορά των τελικών βιολογικών ζωοτροφών
πραγματοποιείται χωριστά ή σε διαφορετικό χρόνο από τη
μεταφορά άλλων τελικών προϊόντων·

δ) καταγράφονται η ποσότητα των προϊόντων κατά την έναρξη
της μεταφοράς και η ποσότητα της κάθε παράδοσης κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας παράδοσης.

Άρθρο 33

Παραλαβή προϊόντων από άλλες μονάδες και επιχειρήσεις

Κατά την παραλαβή ενός βιολογικού προϊόντος, ο επιχειρηματίας
ελέγχει το κλείσιμο της συσκευασίας ή του εμπορευματοκιβωτίου,
όταν αυτό απαιτείται, και την ύπαρξη των αναφερόμενων στο
άρθρο 31 ενδείξεων.

Ο επιχειρηματίας αντιπαραβάλλει τις πληροφορίες της
αναφερόμενης στο άρθρο 31 σήμανσης με τα στοιχεία των
συνοδευτικών εγγράφων. Το αποτέλεσμα των επαληθεύσεων αυτών
καταγράφεται επακριβώς στα αναφερόμενα στο άρθρο 66
αποδεικτικά έγγραφα.

Άρθρο 34

Ειδικοί κανόνες παραλαβής προϊόντων από τρίτη χώρα

Τα βιολογικά προϊόντα εισάγονται από τρίτη χώρα στην κατάλληλη
συσκευασία ή σε εμπορευματοκιβώτια που έχουν κλεισθεί κατά
τρόπο που να αποκλείεται η αντικατάσταση του περιεχομένου και
αναγράφουν τα στοιχεία ταυτότητας του εξαγωγέα και όλες τις
άλλες ενδείξεις και αριθμούς που επιτρέπουν την ταυτοποίηση της
παρτίδας και συνοδεύονται με το πιστοποιητικό ελέγχου για τις
εισαγωγές από τρίτες χώρες.

Κατά την παραλαβή ενός εισαγόμενου από τρίτη χώρα βιολογικού
προϊόντος, ο πρώτος παραλήπτης ελέγχει το κλείσιμο της
συσκευασίας ή του εμπορευματοκιβωτίου και, εάν τα προϊόντα
εισάγονται σύμφωνα με το άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/
2007, ελέγχει αν το αναφερόμενο στο ίδιο άρθρο πιστοποιητικό

καλύπτει τον τύπο του προϊόντος της αποστολής. Το αποτέλεσμα
αυτού του ελέγχου καταγράφεται επακριβώς στα αναφερόμενα στο
άρθρο 66 του παρόντος κανονισμού αποδεικτικά έγγραφα.

Άρθρο 35

Αποθήκευση προϊόντων

1. Η διαχείριση των χώρων αποθήκευσης των προϊόντων πρέπει να
εξασφαλίζει τη δυνατότητα ταυτοποίησης των παρτίδων και να
αποτρέπει κάθε ανάμειξη με ή επιμόλυνση από προϊόντα ή/και ουσίες
που δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής.
Πρέπει να είναι δυνατή ταυτοποίηση των βιολογικών προϊόντων ανά
πάσα στιγμή.

2. Όσον αφορά τις μονάδες παραγωγής βιολογικών φυτικών και
ζωικών προϊόντων, απαγορεύεται να αποθηκεύονται στη μονάδα
παραγωγής άλλες πρώτες ύλες πέρα από τις επιτρεπόμενες βάσει του
παρόντος κανονισμού.

3. Επιτρέπεται η αποθήκευση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις
αλλοπαθητικών κτηνιατρικών φαρμάκων και αντιβιοτικών, υπό τον
όρο ότι έχουν συνταγογραφηθεί από κτηνίατρο σε σχέση με
θεραπευτική αγωγή που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1
στοιχείο ε) περίπτωση ii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, ότι
αποθηκεύονται σε ελεγχόμενο χώρο και καταγράφονται στο
αναφερόμενο στο άρθρο 76 του παρόντος κανονισμού μητρώο
των ζώων.

4. Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις χειρίζονται ταυτόχρονα μη
βιολογικά προϊόντα και βιολογικά προϊόντα και τα τελευταία
αποθηκεύονται σε χώρους στους οποίους αποθηκεύονται και άλλα
γεωργικά προϊόντα ή τρόφιμα:

α) τα βιολογικά προϊόντα διατηρούνται χωριστά από τα άλλα
γεωργικά προϊόντα ή/και τρόφιμα·

β) λαμβάνονται όλα τα μέτρα για να είναι δυνατή η ταυτοποίηση
των αποστολών και να αποφεύγονται οι αναμείξεις ή
ανταλλαγές με μη βιολογικά προϊόντα·

γ) έχει διενεργηθεί ο κατάλληλος καθαρισμός, η
αποτελεσματικότητα του οποίου έχει ελεγχθεί, πριν
πραγματοποιηθεί η αποθήκευση των βιολογικών προϊόντων· ο
επιχειρηματίας καταγράφει τις εργασίες αυτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Κανόνες μετατροπής της παραγωγής

Άρθρο 36

Φυτά και φυτικά προϊόντα

1. Για να μπορούν να θεωρούνται βιολογικά τα φυτά και τα φυτικά
προϊόντα πρέπει να έχουν εφαρμοστεί στα αγροτεμάχια οι κανόνες
παραγωγής που αναφέρονται στα άρθρα 9, 10, 11 και 12 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και στο κεφάλαιο 1 του παρόντος
κανονισμού και, κατά περίπτωση, οι έκτακτοι κανόνες παραγωγής
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του κεφαλαίου 6 του παρόντος κανονισμού για μια περίοδο
μετατροπής τουλάχιστον δύο ετών πριν την σπορά ή, στην περίπτωση
των λιβαδιών ή πολυετών καλλιεργειών χορτονομής, τουλάχιστον
δύο έτη πριν από τη χρησιμοποίησή τους ως ζωοτροφές βιολογικής
παραγωγής ή, στην περίπτωση πολυετών καλλιεργειών εκτός από τις
καλλιέργειες κτηνοτροφικών φυτών, τουλάχιστον τρία έτη πριν από
την πρώτη συγκομιδή βιολογικών προϊόντων.

2. Η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει να αναγνωρίσει
αναδρομικά ότι αποτελεί μέρος της περιόδου μετατροπής
οποιαδήποτε προηγούμενη περίοδος κατά την οποία:

α) στα αγροτεμάχια εφαρμόστηκαν μέτρα ενός προγράμματος
που εφαρμόστηκε βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/99
του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 ή
άλλου επίσημου προγράμματος, υπό τον όρο ότι τα εν λόγω
μέτρα εξασφαλίζουν ότι στα αγροτεμάχια αυτά δεν
χρησιμοποιήθηκαν μη επιτρεπόμενα προϊόντα για τη βιολογική
παραγωγή· ή

β) τα αγροτεμάχια ήταν φυσικές ή γεωργικές εκτάσεις στις οποίες
δεν χρησιμοποιήθηκαν μη επιτρεπόμενα προϊόντα για τη
βιολογική παραγωγή.

Η περίοδος που αναφέρεται στο στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου
μπορεί να ληφθεί υπόψη αναδρομικά μόνο εφόσον έχουν δοθεί στην
αρμόδια αρχή ικανοποιητικές αποδείξεις βάσει των οποίων
βεβαιώνεται ότι έχουν ικανοποιηθεί οι καθορισμένοι όροι για
περίοδο τουλάχιστον τριών ετών.

3. Η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει, σε συγκεκριμένες
περιπτώσεις, όταν το έδαφος έχει μολυνθεί από προϊόντα
απαγορευμένα για τη βιολογική παραγωγή, να παρατείνει τη
διάρκεια της προβλεπόμενης στην παράγραφο 1 περιόδου
μετατροπής.

4. Σε αγροτεμάχια που έχουν ήδη μετατραπεί ή ήταν σε διαδικασία
μετατροπής και στα οποία χρησιμοποιείται προϊόν που δεν
επιτρέπεται για τη βιολογική παραγωγή, τα κράτη μέλη μπορεί να
μειώσουν τη διάρκεια της αναφερόμενης στην παράγραφο 1
περιόδου μετατροπής στις ακόλουθες δύο περιπτώσεις:

α) σε αγροτεμάχια στα οποία έχει χρησιμοποιηθεί προϊόν μη
επιτρεπόμενο για βιολογική παραγωγή στο πλαίσιο ενός
υποχρεωτικού μέτρου εξάλειψης μιας ασθένειας ή παρασίτου
το οποίο επιβάλλεται από την αρμόδια αρχή του κράτους
μέλους·

β) σε αγροτεμάχια στα οποία έχει χρησιμοποιηθεί προϊόν μη
επιτρεπόμενο για τη βιολογική παραγωγή στο πλαίσιο
επιστημονικών δοκιμών εγκεκριμένων από την αρμόδια αρχή
του κράτους μέλους.

Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στα στοιχεία α) και β) του
πρώτου εδαφίου, για τον καθορισμό της διάρκειας της περιόδου
μετατροπής λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες:

α) η διεργασία αποδόμησης του εν λόγω προϊόντος πρέπει να
διασφαλίζει ότι, στο τέλος της περιόδου μετατροπής, το

επίπεδο των καταλοίπων στο έδαφος θα είναι ασήμαντο και,
στην περίπτωση πολυετούς καλλιέργειας, στο φυτό·

β) η συγκομιδή μετά τη χρησιμοποίηση του φυτοφαρμάκου δεν
είναι δυνατόν να πωληθεί με ένδειξη βιολογικής μεθόδου
παραγωγής.

Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και την
Επιτροπή για την απόφασή του να επιβάλει την εφαρμογή
υποχρεωτικών μέτρων.

Άρθρο 37

Ειδικοί κανόνες μετατροπής γαιών για την παραγωγή
βιολογικών ζωικών προϊόντων

1. Οι αναφερόμενοι στο άρθρο 36 του παρόντος κανονισμού
κανόνες μετατροπής εφαρμόζονται σε ολόκληρη την έκταση της
μονάδας παραγωγής στην οποία παράγονται ζωοτροφές.

2. Παρά την διάταξη της παραγράφου 1, η περίοδος μετατροπής
μπορεί να μειωθεί σε ένα έτος για τους βοσκότοπους και τους
υπαίθριους χώρους που χρησιμοποιούνται από μη φυτοφάγα είδη
ζώων. Η περίοδος αυτή μπορεί να μειωθεί σε έξι μήνες όταν στην εν
λόγω έκταση δεν έχουν χρησιμοποιηθεί κατά το τελευταίο έτος
προϊόντα μη εγκεκριμένα για τη βιολογική παραγωγή.

Άρθρο 38

Ζώα και ζωικά προϊόντα

1. Σε περίπτωση που μη βιολογικά ζώα έχουν εισαχθεί σε μία
εκμετάλλευση σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο α)
σημείο ii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και του άρθρου 9
και/ή του άρθρου 42 του εν λόγω κανονισμού και εάν πρόκειται τα
ζωικά προϊόντα να πουληθούν ως βιολογικά προϊόντα, πρέπει να
έχουν εφαρμοσθεί οι κανόνες παραγωγής που αναφέρονται στα
άρθρα 9, 10, 11 και 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και
του κεφαλαίου 2 του τίτλου ΙΙ και, κατά περίπτωση, του άρθρου 42
του παρόντος κανονισμού, για περίοδο τουλάχιστον:

α) 12 μηνών προκειμένου για ιπποειδή και βοοειδή
κρεατοπαραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των ειδών bubalus
και bison, και σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον κατά τρία
τέταρτα της ζωής τους·

β) 6 μηνών προκειμένου για μικρά μηρυκαστικά και χοίρους και
ζώα γαλακτοπαραγωγής·

γ) 10 εβδομάδων για τα πουλερικά κρεατοπαραγωγής που έχουν
εισαχθεί πριν από την τρίτη ημέρα της ζωής τους·

δ) 6 εβδομάδων προκειμένου για πουλερικά ωοπαραγωγής.

2. Εάν υπάρχουν μη βιολογικά ζώα σε μία εκμετάλλευση κατά την
έναρξη της περιόδου μετατροπής, σύμφωνα με το άρθρο 14
παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο iii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/
2007, τα προϊόντα τους μπορούν να θεωρούνται βιολογικά σε
περίπτωση ταυτόχρονης μετατροπής ολόκληρης της μονάδας
παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των ζώων, των βοσκοτόπων
ή/και της γης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ζωοτροφής.
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Η συνολική συνδυασμένη περίοδος μετατροπής για τα υπάρχοντα
ζώα και τους απογόνους τους, τους βοσκοτόπους ή/και τη γη που
χρησιμοποιείται για την παραγωγή ζωοτροφής μπορεί να μειωθεί σε
24 μήνες, εάν τα ζώα τρέφονται κυρίως με προϊόντα που
προέρχονται από την ίδια μονάδα παραγωγής.

3. Τα προϊόντα μελισσοκομίας μπορεί να πωλούνται με αναφορές
σε βιολογικές μεθόδους παραγωγής μόνο εφόσον έχουν τηρηθεί επί
ένα τουλάχιστον έτος οι κανόνες βιολογικής παραγωγής.

4. Η περίοδος μετατροπής για τα μελίσσια δεν εφαρμόζεται στην
περίπτωση της εφαρμογής του άρθρου 9 παράγραφος 5 του
παρόντος κανονισμού.

5. Κατά την περίοδο μετατροπής το κερί πρέπει να αντικαθίσταται
με κερί που προέρχεται από βιολογική μελισσοκομία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Έκτακτοι κανόνες παραγωγής

Τ μ ή μ α 1

Έκ τα κ τ ο ι κ α ν ό ν ε ς π α ρα γωγ ή ς π ο υ σ υ ν δ έ ο ν τ α ι
μ ε τ ο υ ς κ λ ι μ α τ ι κ ο ύ ς , γ εω γ ραφ ι κ ο ύ ς ή

δ ι α ρ θ ρω τ ι κ ο ύ ς π ε ρ ι ο ρ ι σ μ ο ύ ς , σ ύμφω να μ ε τ ο
ά ρθρο 22 π αρά γ ραφο ς 2 σ τ ο ι χ ε ί ο α ) τ ο υ

κ α ν ο ν ι σ μ ο ύ (ΕΚ ) αρ ι θ . 8 3 4 / 2 007

Άρθρο 39

Πρόσδεση των ζώων

Όταν ισχύουν οι συνθήκες που ορίζονται στο άρθρο 22
παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007,
οι αρμόδιες αρχές μπορούν να εγκρίνουν την πρόσδεση των
βοοειδών σε μικρές εκμεταλλεύσεις, εάν δεν είναι δυνατό να
διατηρούνται τα βοοειδή σε ομάδες που να ικανοποιούν τις ανάγκες
της συμπεριφοράς τους, υπό τον όρο ότι έχουν πρόσβαση σε
βοσκότοπους κατά την περίοδο βοσκής, σύμφωνα με το άρθρο 14
παράγραφος 2, και τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα πρόσβαση
σε υπαίθριους χώρους όταν η βόσκηση δεν είναι δυνατή.

Άρθρο 40

Παράλληλη παραγωγή

1. Όταν ισχύουν οι συνθήκες που ορίζονται στο άρθρο 22
παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007,
ένας παραγωγός μπορεί να διατηρεί μονάδες βιολογικής και μη
βιολογικής παραγωγής στην ίδια περιοχή:

α) σε περίπτωση που οι παραγωγοί πολυετών καλλιεργειών, για
την οποία απαιτείται περίοδος καλλιέργειας τουλάχιστον τριών
ετών, όταν δεν είναι δυνατή η εύκολη διαφοροποίηση των
ποικιλιών, υπό τον όρο ότι τηρούνται οι ακόλουθοι όροι:

i) η εν λόγω παραγωγή πραγματοποιείται στο πλαίσιο
σχεδίου μετατροπής, για το οποίο ο παραγωγός
δεσμεύεται επίσημα και το οποίο προβλέπει την έναρξη
της μετατροπής σε βιολογική παραγωγή του τελευταίου

μέρους των εν λόγω εκτάσεων, στο συντομότερο δυνατό
διάστημα, το οποίο κατά κανένα τρόπο δεν είναι δυνατό
να υπερβαίνει τα πέντε έτη,

ii) έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλιστεί ο
αδιάλειπτος διαχωρισμός των προϊόντων που προέρχονται
από την κάθε μία από αυτές τις μονάδες,

iii) ο αρμόδιος φορέας ή η αρχή ελέγχου ενημερώνεται
τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη συγκομιδή του
καθενός από αυτά τα προϊόντα,

iv) όταν ολοκληρωθεί η συγκομιδή, ο παραγωγός ενημερώνει
τον αρμόδιο φορέα ή η αρχή ελέγχου για τις ακριβείς
ποσότητες της συγκομιδής στις εν λόγω μονάδες και τα
μέτρα που ελήφθησαν για τον διαχωρισμό των προϊόντων,

v) το σχέδιο μετατροπής και τα μέτρα ελέγχου τα οποία
αναφέρονται στο κεφάλαιο 1 και 2 του Τίτλου IV έχουν
εγκριθεί από την αρμόδια αρχή. Η έγκριση αυτή πρέπει
να επικυρώνεται κάθε έτος μετά την έναρξη του σχεδίου
μετατροπής·

β) όσον αφορά τις εκτάσεις που προορίζονται για γεωργική
έρευνα ή τυπική εκπαίδευση, με την έγκριση των αρμόδιων
αρχών των κρατών μελών και υπό την προϋπόθεση ότι
πληρούνται οι όροι που αναφέρονται στο στοιχείο α) ση-
μεία ii), iii), iv) και στο σχετικό μέρος του σημείου v)·

γ) όταν πρόκειται για την παραγωγή σπόρων για σπορά, αγενούς
πολλαπλασιαστικού υλικού και μοσχευμάτων και υπό την
προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι που αναφέρονται στο
στοιχείο α) σημεα ii), iii), iv) και στο σχετικό μέρος του σημείου
v)·

δ) στην περίπτωση λειμώνων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά
για τη βόσκηση.

2. Η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέψει σε εκμεταλλεύσεις που
πραγματοποιούν γεωργική έρευνα ή τυπική εκπαίδευση να
εκτρέφουν ζώα βιολογικής και μη βιολογικής εκτροφής των ίδιων
ειδών, όταν πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

α) έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα, τα οποία έχουν
κοινοποιηθεί προηγουμένως στον αρμόδιο φορέα ή την αρχή
ελέγχου, για να εξασφαλιστεί ο αδιάλειπτος διαχωρισμός
μεταξύ των ζώων, των ζωικών προϊόντων, της κόπρου και των
ζωοτροφών της κάθε μιας από αυτές τις μονάδες·

β) ο παραγωγός ενημερώνει εκ των προτέρων τον αρμόδιο φορέα
αρχή ελέγχου για κάθε παράδοση ή πώληση των ζώων ή ζωικών
προϊόντων·

γ) ο επιχειρηματίας ανακοινώνει στον φορέα ή στην αρχή ελέγχου
τις ακριβείς ποσότητες που παρήχθησαν στις μονάδες καθώς
και όλα τα χαρακτηριστικά τα οποία επιτρέπουν την
ταυτοποίηση των προϊόντων και επιβεβαιώνει ότι έχουν
εφαρμοστεί τα μέτρα διαχωρισμού των προϊόντων.
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Άρθρο 41

Διαχείριση μονάδων μελισσοκομίας για επικονίαση

Όταν ισχύουν οι όροι του άρθρου 22 παράγραφος 2 στοιχείο α) του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, για τις εργασίες επικονίασης ένας
επιχειρηματίας μπορεί να διατηρεί βιολογικές και μη βιολογικές
μελισσοκομικές μονάδες στην ίδια εκμετάλλευση, υπό την
προϋπόθεση ότι πληρούνται όλες οι απαιτήσεις των κανόνων
βιολογικής παραγωγής, με εξαίρεση τις διατάξεις για τη θέση των
μελισσιών. Στην περίπτωση αυτή το προϊόν δεν είναι δυνατόν να
πωλείται ως βιολογικό.

Ο επιχειρηματίας τηρεί αποδεικτικά στοιχεία για τους σκοπούς αυτής
της διάταξης.

Τ μ ή μ α 2

Έκ τα κ τ ο ι κ α ν ό ν ε ς π α ρα γωγ ή ς σ ε σ χ έ σ η μ ε τ η
μ η δ ι α θ ε σ ι μ ό τ η τ α β ι ο λ ο γ ι κώ ν γ εωρ γ ι κώ ν

ε ι σ ρ οώ ν σ ύμφω να μ ε τ ο ά ρθρο 22
π αρά γ ραφο ς 2 σ τ ο ι χ ε ί ο β ) τ ο υ κ α ν ο ν ι σ μ ο ύ

(ΕΚ ) αρ ι θ . 8 3 4 / 2 007

Άρθρο 42

Χρησιμοποίηση ζώων μη βιολογικής εκτροφής

Όταν πληρούνται οι όροι του άρθρου 22 παράγραφος 2 στοιχείο β)
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και με προηγούμενη έγκριση
της αρμόδιας αρχής,

α) για την πρώτη συγκρότηση, την ανανέωση ή την ανασύσταση
σμήνους πουλερικών, όταν δεν υπάρχει επαρκής ποσότητα
βιολογικά εκτρεφόμενων πουλερικών, επιτρέπεται η εισαγωγή
πουλερικών μη βιολογικής εκτροφής σε μονάδα βιολογικής
παραγωγής πουλερικών, υπό τον όρο ότι οι πουλάδες που
προορίζονται για την παραγωγή αυγών και οι νεοσσοί που
προορίζονται για κρεατοπαραγωγή είναι ηλικίας μικρότερης
των τριών ημερών·

β) επιτρέπεται να εισάγονται σε μονάδα βιολογικής παραγωγής
μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011 πουλάδες μη βιολογικής
εκτροφής για την παραγωγή αυγών, ηλικίας μικρότερης των
18 εβδομάδων, όταν δεν υπάρχει διαθεσιμότητα βιολογικά
εκτρεφόμενων πουλάδων και υπό την προϋπόθεση ότι
τηρούνται οι σχετικές διατάξεις που ορίζονται στο τμήμα 3
και 4 του κεφαλαίου 2.

Άρθρο 43

Χρησιμοποίηση μη βιολογικών ζωοτροφών γεωργικής
προέλευσης

Όταν ισχύουν οι όροι του άρθρου 22 παράγραφος 2 στοιχείο β) του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση
περιορισμένης ποσότητας μη βιολογικών ζωοτροφών φυτικής ή
ζωικής προέλευσης, όταν οι κάτοχοι εκμεταλλεύσεων δεν δύνανται
να προμηθευτούν ζωοτροφές αποκλειστικά βιολογικής παραγωγής.
Το μέγιστο ποσοστό επιτρεπόμενης μη βιολογικής ζωοτροφής σε
περίοδο 12 μηνών για είδη ζώων πλην των φυτοφάγων είναι:

α) 10 % κατά την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2009 έως
31 Δεκεμβρίου 2009·

β) 5 % κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2010 έως τις
31 Δεκεμβρίου 2011.

Τα ποσοστά υπολογίζονται ετησίως ως ποσοστά ξηράς ουσίας των
ζωοτροφών γεωργικής προέλευσης. Το επιτρεπόμενο ανώτατο
ποσοστό μη βιολογικής ζωοτροφής στο ημερήσιο σιτηρέσιο είναι
25 % υπολογιζόμενο ως ποσοστό ξηρής ουσίας.

Ο επιχειρηματίας τηρεί αποδεικτικά στοιχεία για την ανάγκη χρήσης
αυτής της διάταξης.

Άρθρο 44

Χρησιμοποίηση μη βιολογικού κεριού μελισσών

Σε περίπτωση νέων εγκαταστάσεων ή κατά τη διάρκεια μετατροπής,
επιτρέπεται η χρησιμοποίηση μη βιολογικού κεριού μελισσών μόνο:

α) αν δεν υπάρχει διαθέσιμο στην αγορά κερί μελισσών
βιολογικής εκτροφής·

β) όταν αποδεικνύεται ότι το κερί δεν έχει μολυνθεί με ουσίες οι
οποίες δεν επιτρέπονται για βιολογική παραγωγή και

γ) υπό τον όρο ότι αυτό προέρχεται από απολεπίσματα κηρηθρών.

Άρθρο 45

Χρησιμοποίηση σπόρων προς σπορά και αγενούς
πολλαπλασιαστικού υλικού μη βιολογικής παραγωγής

1. Όταν ισχύουν οι όροι του άρθρου 22 παράγραφος 2 στοιχείο β)
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007,

α) επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σπόροι για σπορά και αγενές
πολλαπλασιαστικό υλικό από μονάδα παραγωγής σε
διαδικασία μετατροπής προς τη βιολογική γεωργία·

β) όταν δεν εφαρμόζεται το στοιχείο α), τα κράτη μέλη μπορούν
να επιτρέψουν τη χρησιμοποίηση μη βιολογικών σπόρων για
σπορά ή αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού, εάν δεν
υπάρχουν διαθέσιμα βιολογικά προϊόντα. Εντούτοις, για τη
χρησιμοποίηση μη βιολογικών σπόρων προς σπορά και
κονδύλων γεωμήλων προς φύτευση εφαρμόζονται οι
ακόλουθες παράγραφοι 2 έως 9.

2. Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μη βιολογικοί σπόροι για
σπορά και κόνδυλοι γεωμήλων προς φύτευση, υπό τον όρο οι σπόροι
για σπορά ή οι κόνδυλοι γεωμήλων προς φύτευση δεν υποβάλλονται
σε επεξεργασία με άλλα προϊόντα φυτοπροστασίας πέρα από τα
επιτρεπόμενα για την επεξεργασία σπόρων προς σπορά σύμφωνα με
το άρθρο 5 παράγραφος 1, εκτός εάν η χημική επεξεργασία ζητείται
από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους βάσει των διατάξεων της
οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου (15) για φυτοϋγειονομικούς
σκοπούς, για όλες τις ποικιλίες ενός συγκεκριμένου είδους στην
περιοχή στην οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν οι σπόροι για
σπορά ή οι κόνδυλοι γεωμήλων.
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3. Τα είδη για τα οποία έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη επαρκών
ποσοτήτων σπόρων για σπορά ή κονδύλων γεωμήλων προς φύτευση
και για σημαντικό αριθμό ποικιλιών σε όλα τα μέρη της Κοινότητας
ορίζονται στο παράρτημα Χ.

Για τα είδη που αναφέρονται στο παράρτημα Χ δεν είναι δυνατό να
χορηγούνται άδειες βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο β), εκτός εάν
αυτές αιτιολογούνται από έναν από τους λόγους οι οποίοι
αναφέρονται στην παράγραφο 5 στοιχείο δ).

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να αναθέτουν την ευθύνη χορήγησης
της αναφερόμενης στην παράγραφο 1 στοιχείο β) άδειας σε άλλη
δημόσια υπηρεσία υπό την εποπτεία τους ή στις αρμόδιες αρχές ή
φορείς ελέγχου που αναφέρονται στο άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 834/2007.

5. Η άδεια χρησιμοποίησης σπόρων προς σπορά και κονδύλων
γεωμήλων προς φύτευση που δεν παράγονται με βιολογική μέθοδο
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν καμία ποικιλία του είδους που επιθυμεί να προμηθευθεί ο
χρήστης δεν είναι καταχωρημένη στην προβλεπόμενη στο
άρθρο 48 βάση δεδομένων·

β) όταν κανένας προμηθευτής, δηλαδή επιχειρηματίας που
διαθέτει σπόρους για σπορά ή κονδύλους γεωμήλων για
φύτευση σε άλλους επιχειρηματίες, δεν είναι σε θέση να
προμηθεύσει τους σπόρους ή τους κονδύλους γεωμήλων πριν
τη σπορά ή τη φύτευση, σε περιπτώσεις όπου ο χρήστης έχει
παραγγείλει τους σπόρους ή τους κονδύλους γεωμήλων σε
εύλογο χρόνο·

γ) όταν η ποικιλία την οποία επιθυμεί να προμηθευθεί ο χρήστης
δεν είναι καταχωρημένη στην αναφερόμενη στο άρθρο 48 βάση
δεδομένων και ο χρήστης είναι σε θέση να αποδείξει ότι καμία
από τις άλλες καταχωρημένες ποικιλίες του ιδίου είδους δεν
είναι κατάλληλη και, ως εκ τούτου, η χορήγηση της έγκρισης
είναι σημαντική για την δική του παραγωγή·

δ) όταν πρόκειται για λόγους που εξυπηρετούν την έρευνα και τις
δοκιμές μικρής κλίμακας ή για λόγους διατήρησης που έχουν
εγκριθεί από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους.

6. Η άδεια πρέπει να χορηγείται πριν από την σπορά.

7. Η άδεια πρέπει να χορηγείται μόνο σε μεμονωμένους χρήστες
και μόνο για μία καλλιεργητική περίοδο, ενώ η αρμόδια αρχή ή ο
φορέας που χορηγεί τις άδειες πρέπει να καταγράφει τις
επιτρεπόμενες ποσότητες σπόρων για σπορά ή κονδύλων γεωμήλων
για φύτευση.

8. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 7, η αρμόδια αρχή του
κράτους μέλους μπορεί να χορηγήσει γενική άδεια για όλους τους
χρήστες:

α) για ένα συγκεκριμένο είδος και εφόσον τηρείται ο όρος της
παραγράφου 5 στοιχείο α)·

β) για μια συγκεκριμένη ποικιλία και εφόσον πληρούνται οι όροι
που ορίζονται στην παράγραφο 5 στοιχείο γ).

Οι αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο άδειες πρέπει να αναγράφονται
με ευκρίνεια στην αναφερόμενη στο άρθρο 48 βάση δεδομένων.

9. Η άδεια μπορεί να χορηγηθεί μόνο κατά τη διάρκεια των
περιόδων για τις οποίες έχει ήδη επικαιροποιηθεί η βάση δεδομένων
σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 3.

Τ μ ή μ α 3

Έκ τα κ τ ο ι κ α ν ό ν ε ς π α ρα γωγ ή ς π ο υ σ υ ν δ έ ο ν τ α ι
μ ε ε ι δ ι κ ά π ρ οβλ ήμα τ α δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς τ η ς

β ι ο λ ο γ ι κ ή ς κ τ η ν ο τ ρ οφ ί α ς σ ύ μφω να μ ε τ ο
ά ρθρο 22 π αρά γ ραφο ς 2 σ τ ο ι χ ε ί ο δ ) τ ο υ

κ α ν ο ν ι σ μ ο ύ (ΕΚ ) αρ ι θ . 8 3 4 / 2 007

Άρθρο 46

Ειδικά προβλήματα διαχείρισης βιολογικού ζωικού κεφαλαίου

Το τελικό στάδιο πάχυνσης ενηλίκων βοοειδών κρεατοπαραγωγής
μπορεί να πραγματοποιείται εντός κτιρίων, υπό τον όρο ότι αυτή η
περίοδος εσωτερικής εκτροφής δεν υπερβαίνει το ένα πέμπτο της
διάρκειας ζωής των ζώων και σε καμία περίπτωση τους τρεις μήνες.

Τ μ ή μ α 4

Έκ τα κ τ ο ι κ α ν ό ν ε ς π α ρα γωγ ή ς σ ε π ε ρ ι π τώσ ε ι ς
κ α τ α σ τ ρ οφώ ν σ ύμφω να μ ε τ ο ά ρθρο 22

π αρά γ ραφο ς 2 σ τ ο ι χ ε ί ο σ τ ) τ ο υ κ α ν ο ν ι σ μ ο ύ
(ΕΚ ) αρ ι θ . 8 3 4 / 2 007

Άρθρο 47

Περιπτώσεις καταστροφών

Η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέψει σε προσωρινή βάση:

α) σε περίπτωση υψηλής θνησιμότητας ζώων που προκαλείται από
λόγους υγείας ή καταστροφικών συνθηκών, την ανανέωση ή
ανασύσταση της αγέλης ή του σμήνους με ζώα μη βιολογικής
εκτροφής, όταν δεν υπάρχουν ζώα βιολογικής εκτροφής·

β) σε περίπτωση υψηλής θνησιμότητας μελισσών που προκαλείται
από λόγους υγείας ή καταστροφικών συνθηκών, την
ανασύσταση των μελισσιών με μέλισσες μη βιολογικής
εκτροφής, όταν δεν υπάρχουν βιολογικά μελίσσια·

γ) τη χρησιμοποίηση μη βιολογικών ζωοτροφών για περιορισμένο
διάστημα και για συγκεκριμένη περιοχή από μεμονωμένους
επιχειρηματίες, σε περίπτωση απώλειας της παραγωγής
χορτονομής ή όταν επιβάλλονται περιορισμοί, ιδίως λόγω
έκτακτων μετεωρολογικών συνθηκών, εκδήλωσης μολυ-
σματικών ασθενειών, μόλυνσης με τοξικές ουσίες ή εξαιτίας
πυρκαγιών·

δ) την εκτροφή των μελισσών με βιολογικό μέλι, βιολογική
ζάχαρη ή βιολογικό σιρόπι ζάχαρης σε περίπτωση
παρατεταμένων έκτακτων καιρικών συνθηκών ή καταστροφικών
συνθηκών που εμποδίζουν την παραγωγή νέκταρ ή
μελιτώματος.

18.9.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 250/21



Με έγκριση της αρμόδιας αρχής, κάθε επιχείρηση τηρεί έγγραφα που
αποδεικνύουν τη χρήση των ανωτέρω παρεκκλίσεων. Τα κράτη μέλη
αλληλοενημερώνονται και ανακοινώνουν στην Επιτροπή τις
παρεκκλίσεις που έχουν χορηγήσει βάσει του στοιχείου γ) του
πρώτου εδαφίου εντός ενός μηνός από την έγκριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Βάση δεδομένων για τους σπόρους

Άρθρο 48

Βάση δεδομένων

1. Κάθε κράτος μέλος οφείλει να δημιουργήσει ηλεκτρονική βάση
δεδομένων για την καταγραφή των ποικιλιών για τις οποίες υπάρχουν
στο έδαφός τους διαθέσιμοι σπόροι για σπορά ή κόνδυλοι γεωμήλων
προς φύτευση που λαμβάνονται με τη μέθοδο της βιολογικής
παραγωγής.

2. Τη βάση δεδομένων διαχειρίζεται είτε η αρμόδια αρχή του
κράτους μέλους ή αρχή ή φορέας που ορίζεται γι' αυτόν το σκοπό
από το κράτος μέλος, η οποία στη συνέχεια θα αποκαλείται «ο
διαχειριστής της βάσης δεδομένων». Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης
να ορίζουν μια αρχή ή ιδιωτικό οργανισμό ενός άλλου κράτους
μέλους.

3. Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή και στα άλλα
κράτη μέλη την αρχή ή τον ιδιωτικό οργανισμό που έχει ορίσει
διαχειριστή της βάσης δεδομένων.

Άρθρο 49

Καταχώρηση

1. Οι ποικιλίες των οποίων οι σπόροι για σπορά ή οι σπόροι
γεωμήλων για φύτευση παράγονται με τη βιολογική μέθοδο και είναι
διαθέσιμες καταχωρούνται στην αναφερόμενη στο άρθρο 48 βάση
δεδομένων μετά από αίτηση του προμηθευτή.

2. Κάθε ποικιλία που δεν έχει καταγραφεί στη βάση δεδομένων θα
θεωρείται ως μη διαθέσιμη σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 5.

3. Κάθε κράτος μέλος ορίζει την περίοδο του έτους κατά την οποία
πρέπει να πραγματοποιείται η τακτική επικαιροποίηση της βάσης
δεδομένων για κάθε είδος ή ομάδα ειδών που καλλιεργούνται στο
έδαφός του. Η βάση δεδομένων περιέχει στοιχεία που αφορούν αυτή
την απόφαση.

Άρθρο 50

Όροι καταχώρησης

1. Για την καταχώρηση ο προμηθευτής οφείλει:

α) να αποδείξει ότι ο ίδιος ή ο τελευταίος επιχειρηματίας, στις
περιπτώσεις που ο προμηθευτής ασχολείται μόνο με
προσυσκευασμένους σπόρους για σπορά ή κονδύλους
γεωμήλων για φύτευση, έχουν υποβληθεί στο σύστημα που
αναφέρεται στο άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 834/
2007·

β) να αποδείξει ότι ο σπόρος για σπορά ή οι κόνδυλοι γεωμήλων
προς φύτευση που πρόκειται να διατεθούν στην αγορά
πληρούν τις γενικές απαιτήσεις που ισχύουν για τους σπόρους
προς σπορά και τους σπόρους γεωμήλων για φύτευση·

γ) να διαθέτει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του
άρθρου 51 του παρόντος κανονισμού και να τις καταγράφει
μετά από αίτηση του διαχειριστή της βάσης δεδομένων ή κάθε
φορά που είναι απαραίτητη αυτή η επικαιροποίηση για να
διασφαλίζεται η αξιοπιστία των στοιχείων.

2. Ο διαχειριστής της βάσης δεδομένων μπορεί, με την έγκριση της
αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους, να απορρίψει την αίτηση ενός
προμηθευτή ή να διαγράψει μια προηγούμενη καταχώρηση, εάν ο
προμηθευτής δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της παραγρά-
φου 1.

Άρθρο 51

Καταχωρούμενες πληροφορίες

1. Για κάθε καταγεγραμμένη ποικιλία και για κάθε προμηθευτή, η
αναφερόμενη στο άρθρο 48 βάση δεδομένων πρέπει να περιέχει
τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) την επιστημονική ονομασία του είδους και την ονομασία της
ποικιλίας·

β) το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του προμηθευτή ή του
αντιπροσώπου του·

γ) τον τόπο στον οποίο ο προμηθευτής μπορεί να παραδώσει τους
σπόρους ή τους κονδύλους μέσα στο διάστημα που απαιτείται
συνήθως για την παράδοση·

δ) τη χώρα ή την περιφέρεια στην οποία έχει δοκιμαστεί η ποικιλία
και εγκριθεί για να καταχωρηθεί στους κοινούς καταλόγους
ποικιλιών ειδών γεωργικών φυτών και ειδών κηπευτικών,
σύμφωνα με τις διατάξεις των οδηγιών του Συμβουλίου
2002/53/ΕΚ περί του κοινού καταλόγου ποικιλιών
καλλιεργούμενων φυτικών ειδών (16) και 2002/55/ΕΚ περί
εμπορίας σπόρων προς σπορά κηπευτικών (17)·

ε) την ημερομηνία από την οποία θα είναι διαθέσιμοι οι σπόροι
για σπορά ή οι κόνδυλοι γεωμήλων προς φύτευση·

στ) την επωνυμία ή/και τον κωδικό της αρχής ή του φορέα ελέγχου
που είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο του επιχειρηματία, όπως
προβλέπεται στο άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/
2007.

2. Ο προμηθευτής ενημερώνει άμεσα τον διαχειριστή της βάσης
δεδομένων σε περίπτωση που δεν είναι πλέον διαθέσιμη κάποια από
τις καταχωρηθείσες ποικιλίες. Οι τροποποιήσεις καταγράφονται στη
βάση δεδομένων.
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3. Εκτός από τα στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 1, η βάση
δεδομένων περιέχει κατάλογο των ειδών του παραρτήματος Χ.

Άρθρο 52

Πρόσβαση στις πληροφορίες

1. Οι πληροφορίες της αναφερόμενης στο άρθρο 48 βάσης
δεδομένων πρέπει να διατίθενται ατελώς μέσω του Διαδικτύου στους
χρήστες σπόρων για σπορά ή σπόρων γεωμήλων καθώς και στο
κοινό. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν ότι κάθε χρήστης
που έχει κοινοποιήσει τη δραστηριότητά του σύμφωνα με το
άρθρο 28 παράγραφος 1) στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 834/2007 μπορεί να λάβει, εάν το ζητήσει, από τον
διαχειριστή της βάσης δεδομένων γραπτές πληροφορίες σχετικά με
μία ή περισσότερες ομάδες ειδών.

2. Τα κράτη μέλη εγγυώνται την ενημέρωση όλων των
αναφερόμενων στην παράγραφο 1 χρηστών, τουλάχιστον μία φορά
το έτος σχετικά με το σύστημα και τον τρόπο πρόσβασης στις
πληροφορίες της βάσης δεδομένων.

Άρθρο 53

Τέλος καταχώρησης

Για κάθε καταχώρηση μπορεί να εισπράττεται τέλος που
αντιπροσωπεύει το κόστος καταχώρησης και διατήρησης της
πληροφορίας στην αναφερόμενη στο άρθρο 48 βάση δεδομένων.
Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους εγκρίνει το ύψος του τέλους
το οποίο χρεώνει ο διαχειριστής της βάσης δεδομένων.

Άρθρο 54

Ετήσια έκθεση

1. Οι αρμόδιες αρχές ή φορείς χορήγησης αδειών, σύμφωνα με το
άρθρο 45, καταχωρούν όλες τις άδειες και συντάσσουν έκθεση με
όλες τις σχετικές πληροφορίες, την οποία υποβάλλουν στην αρμόδια
αρχή του κράτους μέλους και στο διαχειριστή της βάσης δεδομένων.

Η έκθεση περιλαμβάνει για κάθε είδος που αφορά η άδεια, σύμφωνα
με το άρθρο 45 παράγραφος 5, τα ακόλουθα στοιχεία:

α) την επιστημονική ονομασία του είδους και την ονομασία της
ποικιλίας·

β) την αιτιολόγηση της άδειας με παραπομπή στο άρθρο 45
παράγραφος 5 στοιχεία α), β), γ) ή δ)·

γ) τον συνολικό αριθμό των αδειών·

δ) το σύνολο της σχετικής ποσότητας σπόρων για σπορά ή
κονδύλων γεωμήλων προς φύτευση·

ε) τα φυτοφάρμακα που χρησιμοποιήθηκαν για
φυτοϋγειονομικούς λόγους, σύμφωνα με το άρθρο 45
παράγραφος 2.

2. Για τις άδειες που χορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο 45
παράγραφος 8, η έκθεση περιέχει τα στοιχεία που αναφέρονται στο
στοιχείο α) του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου και την περίοδο ισχύος των αδειών.

Άρθρο 55

Ανακεφαλαιωτική έκθεση

Η αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους συγκεντρώνει, πριν την
31η Μαρτίου κάθε έτους, τις εκθέσεις και διαβιβάζει στην Επιτροπή
και στα άλλα κράτη μέλη συνοπτική έκθεση που καλύπτει όλες τις
άδειες που εκδόθηκαν από το κράτος μέλος κατά το προηγούμενο
ημερολογιακό έτος. Η έκθεση καλύπτει τις πληροφορίες που
ορίζονται στο άρθρο 54. Οι πληροφορίες δημοσιοποιούνται στην
αναφερόμενη στο άρθρο 48 βάση δεδομένων. Η αρμόδια αρχή
μπορεί να αναθέσει τη συγκέντρωση των εκθέσεων στο διαχειριστή
της βάσης δεδομένων.

Άρθρο 56

Πληροφορίες κατόπιν αιτήσεως

Εάν το ζητήσει ένα κράτος μέλος ή η Επιτροπή, πρέπει να
κοινοποιούνται στα άλλα κράτη μέλη ή την Επιτροπή λεπτομερή
στοιχεία για τις άδειες που έχουν χορηγηθεί σε μεμονωμένες
περιπτώσεις.

ΤΙΤΛΟΣ III

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Κοινοτικός λογότυπος

Άρθρο 57

Κοινοτικός λογότυπος

Σύμφωνα με το άρθρο 23 25 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 834/2007, ο κοινοτικός λογότυπος είναι σύμφωνος με το
υπόδειγμα του παραρτήματος ΧΙ του παρόντος κανονισμού.

Ο κοινοτικός λογότυπος χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους
οριζόμενους στο παράρτημα ΧΙ του παρόντος κανονισμού κανόνες
τεχνικής αναπαραγωγής.

Άρθρο 58

Όροι για τη χρησιμοποίηση του κωδικού και του τόπου
καταγωγής

1. Η ένδειξη του κωδικού της αρχής ελέγχου ή του φορέα ελέγχου
που αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο α) του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 πρέπει να:

α) αρχίζει με το ακρωνύμιο του κράτους μέλους ή της τρίτης
χώρας, όπως αναφέρεται στο διεθνές πρότυπο για τους
διψήφιους κωδικούς χωρών βάσει του προτύπου ISO 3166
(Κωδικοί αναπαράστασης των ονομάτων των χωρών και των
υποδιαιρέσεών τους)·

β) περιέχει όρο που δημιουργεί συσχετισμό με τη μέθοδο
βιολογικής παραγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 23
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007·

γ) περιέχει αριθμό αναφοράς που καθορίζεται από την αρμόδια
αρχή· και

δ) τοποθετείται ακριβώς κάτω από τον κοινοτικό λογότυπο, όταν
ο κοινοτικός λογότυπος χρησιμοποιείται στη σήμανση.
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2. Η ένδειξη του τόπου παραγωγής των γεωργικών πρώτων υλών
από τις οποίες αποτελούνται τα προϊόντα, σύμφωνα με το άρθρο 24
παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007,
τοποθετείται ακριβώς κάτω από τον κωδικό που αναφέρεται στην
παράγραφο 1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Ειδικές απαιτήσεις επισήμανσης των ζωοτροφών

Άρθρο 59

Πεδίο, χρησιμοποίηση εμπορικών σημάτων και ονομασίες
πώλησης

Το παρόν κεφάλαιο δεν εφαρμόζεται σε ζωοτροφές για ζώα
συντροφιάς, για γουνοφόρα ζώα και για ζώα υδατοκαλλιέργειας.

Τα εμπορικά σήματα και οι ονομασίες πώλησης που φέρουν ένδειξη
αναφερόμενη στο άρθρο 23 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 834/2007 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνον εάν
τουλάχιστον το 95 % της ξηράς ουσίας του προϊόντος αποτελείται
από πρώτες ύλες ζωοτροφών που παράγονται με βιολογική μέθοδο
παραγωγής.

Άρθρο 60

Ενδείξεις στις μεταποιημένες ζωοτροφές

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 61 και της δεύτερης
παραγράφου του άρθρου 59 του παρόντος κανονισμού, οι όροι
που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 834/2007 μπορεί να χρησιμοποιούνται στις μεταποιημένες
ζωοτροφές υπό τον όρο ότι:

α) η μεταποιημένη ζωοτροφή είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, και ιδίως του άρθρου 14
παράγραφος 1 στοιχείο δ) περίπτωση iv) και περίπτωση (v) και
του άρθρου 18·

β) η μεταποιημένη ζωοτροφή είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του
παρόντος κανονισμού, και ιδίως των άρθρων 22 και 26·

γ) τουλάχιστον το 95 % της ξηράς ουσίας του προϊόντος
παράγεται με βιολογικό τρόπο.

2. Με τη επιφύλαξη των απαιτήσεων που ορίζονται στα στοιχεία α)
και β) της παραγράφου 1, επιτρέπεται η αναγραφή της ακόλουθης
δήλωσης σε προϊόντα που περιέχουν μεταβαλλόμενες ποσότητες
πρώτων υλών ζωοτροφών που προέρχονται από βιολογική μέθοδο
παραγωγής ή/και πρώτες ύλες ζωοτροφών από προϊόντα σε
μετατροπή στη βιολογική γεωργία ή/και μη βιολογικά υλικά:

«μπορούν να χρησιμοποιηθούν για βιολογική παραγωγή σύμφωνα με
τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και (ΕΚ) αριθ. 889/2008».

Άρθρο 61

Όροι χρησιμοποίησης ενδείξεων στις μεταποιημένες
ζωοτροφές

1. Η αναφερόμενη στο άρθρο 60 ένδειξη:

α) πρέπει να διαχωρίζεται από τις ενδείξεις που αναφέρονται στο
άρθρο 5 της οδηγίας 79/373/ΕΟΚ του Συμβουλίου (18) ή στο
άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 96/25/ΕΚ του
Συμβουλίου (19)

β) δεν είναι δυνατό να αναγράφεται με χρώμα, σχήμα ή τύπο
χαρακτήρων που την καθιστούν εμφανέστερη από την
περιγραφή ή την ονομασία της ζωοτροφής που προβλέπονται
στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 79/373/
ΕΟΚ και στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας
96/25/ΕΚ αντίστοιχα·

γ) πρέπει να συνοδεύεται, στο ίδιο οπτικό πεδίο, από ένδειξη του
βάρους ξηράς ουσίας, η οποία αναφέρεται:

i) στο ποσοστό σε πρώτη(-ες) ύλη(-ες) ζωοτροφών που
παράγονται με τη μέθοδο βιολογικής παραγωγής,

ii) στο ποσοστό σε πρώτη(-ες) ύλη(-ες) ζωοτροφών που
προέρχονται από προϊόντα μεταβατικού σταδίου,

iii) στο ποσοστό σε πρώτη(-ες) ύλη(-ες) ζωοτροφών που δεν
καλύπτονται από τα σημεία i) και ii),

iv) στο συνολικό ποσοστό σε ζωοτροφές γεωργικής
προέλευσης·

δ) συνοδεύεται από κατάλογο των ονομασιών των υλικών των
ζωοτροφών που παράγονται με τη μέθοδο της βιολογικής
παραγωγής·

ε) συνοδεύεται από κατάλογο των ονομασιών των υλικών των
ζωοτροφών από προϊόντα που παράγονται κατά το στάδιο
μετατροπής.

2. Η αναφερόμενη στο άρθρο 60 ένδειξη μπορεί επίσης να
συνοδεύεται με αναφορά της απαίτησης να χρησιμοποιούνται οι
ζωοτροφές σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Άλλες ειδικές απαιτήσεις σήμανσης

Άρθρο 62

Προϊόντα φυτικής προέλευσης σε μετατροπή

Τα προϊόντα φυτικής προέλευσης που παράγονται κατά το στάδιο
μετατροπής μπορούν να φέρουν την ένδειξη «προϊόντα υπό
μετατροπή στη βιολογική γεωργία» υπό τον όρο ότι:

α) έχει τηρηθεί περίοδος μετατροπής τουλάχιστον δώδεκα μηνών
πριν από την εσοδεία·
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β) η ένδειξη δεν παρουσιάζεται με χρώμα, σχήμα ή τύπο
χαρακτήρων που την καθιστούν εμφανέστερη από την
ονομασία πώλησης του προϊόντος, και ολόκληρη έχει το ίδιο
μέγεθος χαρακτήρων·

γ) το προϊόν περιέχει μόνο ένα φυτικό συστατικό γεωργικής
προέλευσης·

δ) η ένδειξη συνδέεται με τον κωδικό του φορέα ελέγχου ή της
αρχής ελέγχου, ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 27
παράγραφος 10 του κανονισμού 834/2007.

ΤΙΤΛΟΣ IV

ΕΛΕΓΧΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Ελάχιστες απαιτήσεις ελέγχου

Άρθρο 63

Μέτρα ελέγχου και ανάληψη δεσμεύσεων από τον
επιχειρηματία

1. Κατά την πρώτη εφαρμογή των μέτρων ελέγχου, ο
επιχειρηματίας συντάσσει και διατηρεί στη συνέχεια:

α) πλήρη περιγραφή της μονάδας ή/και των εγκαταστάσεων ή/και
της δραστηριότητας·

β) όλα τα πρακτικά μέτρα που θα ληφθούν στο επίπεδο της
μονάδας ή/και των εγκαταστάσεων ή/και της δραστηριότητας
προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους κανόνες
βιολογικής παραγωγής·

γ) τα μέτρα προφύλαξης που πρέπει να ληφθούν για να
περιοριστεί ο κίνδυνος μόλυνσης από μη εγκεκριμένα προϊόντα
ή ουσίες καθώς και τα μέτρα καθαρισμού που πρέπει να
εφαρμόζονται στις αποθήκες και σε όλη την αλυσίδα
παραγωγής του επιχειρηματία.

Κατά περίπτωση, η περιγραφή και τα μέτρα που αναφέρονται στο
πρώτο εδάφιο μπορεί να αποτελούν μέρος του συστήματος
ποιότητας το οποίο καθορίζεται από τον επιχειρηματία.

2. Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 περιγραφή και μέτρα
περιέχονται σε δήλωση που υπογράφεται από τον υπεύθυνο
επιχειρηματία. Η δήλωση αυτή πρέπει επιπλέον να περιέχει δέσμευση
του επιχειρηματία:

α) να ασκεί τις εργασίες σύμφωνα με τους κανόνες βιολογικής
παραγωγής·

β) να αποδεχθεί, σε περίπτωση παραβάσεων ή παρατυπιών, την
επιβολή των μέτρων τήρησης των κανόνων βιολογικής
παραγωγής·

γ) να ενημερώσει εγγράφως τους αγοραστές του προϊόντος, ώστε
να απαλειφθούν από το προϊόν οι ενδείξεις που αναφέρονται
στη βιολογική μέθοδο παραγωγής.

Η προβλεπόμενη στο πρώτο εδάφιο δήλωση επαληθεύεται από τον
αρμόδιο φορέα ή την αρχή ελέγχου που εκδίδει έκθεση η οποία
εντοπίζει τις πιθανές ελλείψεις και τη μη συμμόρφωση με τους
κανόνες βιολογικής παραγωγής. Ο επιχειρηματίας οφείλει να
προσυπογράψει την έκθεση και να λάβει τα αναγκαία διορθωτικά
μέτρα.

3. Για την εφαρμογή του άρθρου 28 παράγραφος 1 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, ο επιχειρηματίας κοινοποιεί τα
ακόλουθα στοιχεία στην αρμόδια αρχή:

α) όνομα και διεύθυνση του επιχειρηματία·

β) γεωγραφική θέση των εγκαταστάσεων και, κατά περίπτωση, των
αγροτεμαχίων (στοιχεία κτηματολογίου) όπου πραγματο-
ποιούνται οι εργασίες·

γ) τη φύση των εργασιών και τα προϊόντα·

δ) τη δέσμευση του επιχειρηματία να πραγματοποιήσει τις
εργασίες σύμφωνα με τη διάταξη που ορίζεται στον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 834/2007 και στον παρόντα κανονισμό·

ε) σε περίπτωση γεωργικής εκμετάλλευσης, την ημερομηνία κατά
την οποία ο παραγωγός έπαψε να χρησιμοποιεί στα εν λόγω
αγροτεμάχια προϊόντα τα οποία δεν επιτρέπονται για τη
βιολογική παραγωγή·

στ) το όνομα του εγκεκριμένου οργανισμού στον οποίο ο
επιχειρηματίας έχει αναθέσει τον έλεγχο της εκμετάλλευσής
του, όταν το εν λόγω κράτος μέλος έχει θέσει σε εφαρμογή το
σύστημα ελέγχου που εγκρίνει αυτούς τους φορείς.

Άρθρο 64

Τροποποίηση των διατάξεων ελέγχου

Ο υπεύθυνος επιχειρηματίας κοινοποιεί έγκαιρα στην αρχή ελέγχου
ή τον φορέα ελέγχου κάθε τροποποίηση της περιγραφής ή των
μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 63 και των αρχικών απαιτήσεων
ελέγχου που ορίζονται στα άρθρα 70, 74, 80, 82, 86 και 88.

Άρθρο 65

Επισκέψεις ελέγχου

1. Η αρμόδια αρχή ή ο φορέας ελέγχου διενεργεί, τουλάχιστον μία
φορά το έτος, φυσικό έλεγχο όλων των επιχειρήσεων.

2. Η αρχή ή φορέας ελέγχου μπορεί να διενεργεί δειγματοληψίες
για να ελέγξει αν υπάρχουν μη επιτρεπόμενα για βιολογική
παραγωγή προϊόντα ή αν εφαρμόζονται μέθοδοι παραγωγής
ασυμβίβαστες με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής. Είναι επίσης
δυνατό να λαμβάνονται δείγματα και να υποβάλλονται σε ανάλυση
για την ανίχνευση πιθανής μόλυνσης από απαγορευμένα για
βιολογική παραγωγή προϊόντα. Εντούτοις, η ανάλυση αυτή πρέπει
να διενεργείται όταν υπάρχουν υπόνοιες ότι έχουν χρησιμοποιηθεί
απαγορευμένα για την βιολογική παραγωγή προϊόντα.
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3. Μετά από κάθε επίσκεψη συντάσσεται έκθεση ελέγχου η οποία
συνυπογράφεται από τον υπεύθυνο της ελεγχθείσας μονάδας ή τον
αντιπρόσωπο του.

4. Ακόμη, η αρμόδια αρχή ή ο φορέας ελέγχου πρέπει να διενεργεί
κυρίως αιφνιδιαστικές τυχαίες επισκέψεις ελέγχου, βάσει της γενικής
εκτίμησης του κινδύνου μη συμμόρφωσης με τους κανόνες
βιολογικής παραγωγής, αφού λάβει υπόψη τουλάχιστον τα
αποτελέσματα προηγούμενων ελέγχων, την ποσότητα των σχετικών
προϊόντων και τον κίνδυνο ανταλλαγής προϊόντων.

Άρθρο 66

Αποδεικτικά έγγραφα

1. Στη μονάδα παραγωγής ή τις εγκαταστάσεις πρέπει να
τηρούνται βιβλία αποθήκης και οικονομικοί λογαριασμοί, ώστε να
είναι σε θέση ο επιχειρηματίας να αναγνωρίσει και η αρχή ή ο φορέας
ελέγχου να επαληθεύσουν:

α) τον προμηθευτή και, εάν είναι διαφορετικός, τον πωλητή ή τον
εξαγωγέα των προϊόντων·

β) το είδος και τις ποσότητες των βιολογικών προϊόντων που
παραδόθηκαν στη μονάδα και, ενδεχομένως, όλων των πρώτων
υλών που αγοράστηκαν, καθώς και τον τρόπο χρήσης των
τελευταίων και, κατά περίπτωση, τη σύνθεση των σύνθετων
ζωοτροφών·

γ) τη φύση και τις ποσότητες βιολογικών προϊόντων που είναι
αποθηκευμένες στις εγκαταστάσεις·

δ) το είδος, τις ποσότητες και τους παραλήπτες και, εάν είναι
διαφορετικοί, τους αγοραστές, εξαιρουμένων των τελικών
καταναλωτών, των προϊόντων που εξήχθησαν από τη μονάδα
ή από τις εγκαταστάσεις ή τις αποθήκες του πρώτου
παραλήπτη·

ε) εάν πρόκειται για επιχειρήσεις που δεν αποθηκεύουν ούτε
χειρίζονται βιολογικά προϊόντα, το είδος και τις ποσότητες των
συγκεκριμένων προϊόντων που αγοράστηκαν και πωλήθηκαν,
καθώς και τους προμηθευτές ή, εάν αυτοί είναι διαφορετικοί,
τους πωλητές ή εξαγωγείς και τους αγοραστές ή, αν διαφέρουν,
τους παραλήπτες.

2. Τα αποδεικτικά έγγραφα πρέπει επίσης να αναγράφουν τα
αποτελέσματα της επαλήθευσης κατά την παραλαβή των βιολογικών
προϊόντων και κάθε άλλο στοιχείο που ζητεί ο φορέας ή η αρχή
ελέγχου για τη διενέργεια σωστού ελέγχου. Τα στοιχεία των
εγγράφων πρέπει να τεκμηριώνονται με τα κατάλληλα
δικαιολογητικά έγγραφα. Οι λογαριασμοί πρέπει να παρουσιάζουν
ισοσκελισμένες εισροές και εκροές.

3. Όταν ένας επιχειρηματίας διατηρεί περισσότερες μονάδες
παραγωγής στην ίδια περιοχή, οι μονάδες παραγωγής μη βιολογικών
προϊόντων και οι χώροι αποθήκευσης των εισροών πρέπει επίσης να
υπόκεινται στις ελάχιστες απαιτήσεις ελέγχου.

Άρθρο 67

Πρόσβαση στις εγκαταστάσεις

1. Ο επιχειρηματίας:

α) παρέχει στην αρμόδια αρχή ή τον φορέα ελέγχου, για τους
σκοπούς του ελέγχου, πρόσβαση σε όλα τα μέρη της μονάδας
και σε όλες τις εγκαταστάσεις καθώς και στους λογαριασμούς
και στα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα·

β) παρέχει στην αρχή ή στον φορέα ελέγχου κάθε πληροφορία
που είναι ευλόγως απαραίτητη για τη διενέργεια του ελέγχου·

γ) υποβάλλει, εάν του ζητηθεί από την αρμόδια αρχή ή τον φορέα
ελέγχου, τα αποτελέσματα των δικών του προγραμμάτων
διασφάλισης της ποιότητας.

2. Συμπληρωματικά προς τις οριζόμενες στην παράγραφο 1
απαιτήσεις, οι εισαγωγείς και οι πρώτοι παραλήπτες κοινοποιούν
τις αναφερόμενες στο άρθρο 84 πληροφορίες σχετικά με τις
εισαγόμενες αποστολές.

Άρθρο 68

Αποδεικτικά στοιχεία

Για την εφαρμογή του άρθρου 21 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 834/2007, οι αρχές ελέγχου και οι φορείς ελέγχου πρέπει
να χρησιμοποιούν το υπόδειγμα του εντύπου του παραρτήματος ΧΙΙ
του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 69

Δήλωση του πωλητή

Για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 9 παράγραφος 3 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, η δήλωση του πωλητή ότι τα
προϊόντα που παρέδωσε δεν έχουν παραχθεί από ή με γενετικά
τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ) μπορεί να βασίζεται στο
υπόδειγμα του παραρτήματος ΧΙΙΙ του παρόντος κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Ειδικές απαιτήσεις ελέγχου για τα φυτά και τα φυτικά
προϊόντα που παράγονται ή συλλέγονται σε αγρόκτημα

Άρθρο 70

Διατάξεις ελέγχου

1. Η αναφερόμενη στο άρθρο 63 παράγραφος 1 στοιχείο α)
περιγραφή της μονάδας πρέπει:

α) να συντάσσεται ακόμη και όταν ο παραγωγός περιορίζει τη
δραστηριότητά του στη συλλογή άγριων φυτών·

β) να αναφέρει τους χώρους αποθήκευσης και παραγωγής και τα
αγροτεμάχια ή/και περιοχές συλλογής και, ενδεχομένως, τους
χώρους όπου πραγματοποιούνται ορισμένες εργασίες
μεταποίησης ή/και συσκευασίας και
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γ) να προσδιορίζει την ημερομηνία της τελευταίας χρήσης στα
αγροτεμάχια ή/και στις συγκεκριμένες περιοχές συλλογής
προϊόντων η χρήση των οποίων δεν είναι συμβατή με τους
κανόνες βιολογικής παραγωγής.

2. Στην περίπτωση της συλλογής άγριων φυτών, τα πρακτικά
μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 63 παράγραφος 1 στοιχείο β)
περιλαμβάνουν εγγυήσεις τρίτων μερών τις οποίες ο επιχειρηματίας
μπορεί να παρουσιάσει για να εξασφαλίσει την τήρηση των διατάξεων
του άρθρου 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/
2007.

Άρθρο 71

Κοινοποιήσεις

Κάθε έτος, πριν από την ημερομηνία που ορίζεται από τον αρμόδιο
φορέα ή την αρχή ελέγχου, ο επιχειρηματίας πρέπει να γνωστοποιεί
στον φορέα ή την αρχή ελέγχου το λεπτομερές πρόγραμμά του
παραγωγής φυτικών προϊόντων ανά αγροτεμάχιο.

Άρθρο 72

Μητρώα φυτικής παραγωγής

Καταγράφονται τα στοιχεία της φυτικής παραγωγής υπό μορφή
μητρώου το οποίο βρίσκεται στη διάθεση των αρχών ή φορέων
ελέγχου ανά πάσα στιγμή στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.
Συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του άρθρου 71, τα μητρώα
αυτά πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) όσον αφορά την χρήση λιπασμάτων: ημερομηνία διασποράς,
τύπο και ποσότητα του λιπάσματος, αγροτεμάχια·

β) όσον αφορά την χρήση προϊόντων φυτοπροστασίας:
ημερομηνία εφαρμογής, τύπο προϊόντος, μέθοδο θεραπείας·

γ) όσον αφορά την αγορά γεωργικών υλικών: ημερομηνία, τύπο
και ποσότητα των αγορασθέντων προϊόντων·

δ) όσον αφορά την συγκομιδή: ημερομηνία, τύπος και ποσότητα
βιολογικής ή ευρισκόμενης σε φάση μετατροπής καλλιέργεια.

Άρθρο 73

Λειτουργία περισσότερων μονάδων παραγωγής του ίδιου
επιχειρηματία

Όταν ένας επιχειρηματίας διατηρεί περισσότερες μονάδες παραγωγής
στην ίδια περιοχή, οι μονάδες παραγωγής μη βιολογικών φυτικών
προϊόντων και οι χώροι αποθήκευσης γεωργικού υλικού υπόκεινται
στους γενικούς και ειδικούς κανόνες ελέγχου που ορίζονται στο
Κεφάλαιο Ι και στο παρόν κεφάλαιο αυτού του τίτλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Απαιτήσεις ελέγχου για τα ζώα και τα ζωικά προϊόντα που
παράγονται από κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

Άρθρο 74

Διατάξεις ελέγχου

1. Όταν το σύστημα ελέγχου ειδικά για τα προϊόντα ζωικής
παραγωγής εφαρμόζεται για πρώτη φορά, η πλήρης περιγραφή της
μονάδας που περιγράφεται στο άρθρο 63 παράγραφος 1 στοιχείο α)
περιλαμβάνει:

α) πλήρη περιγραφή των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων,
βοσκοτόπων, υπαίθριων χώρων και, κατά περίπτωση, των
κτιρίων αποθήκευσης, συσκευασίας και μεταποίησης ζωικών
προϊόντων, τα ζωικά προϊόντα, τις πρώτες ύλες και τις εισροές·

β) πλήρη περιγραφή των εγκαταστάσεων για την αποθήκευση της
ζωικής κόπρου.

2. Τα αναφερόμενα στο άρθρο 63 παράγραφος 1 στοιχείο β)
πρακτικά μέτρα περιλαμβάνουν:

α) σχέδιο διασποράς της κόπρου, εγκεκριμένο από τον φορέα ή
την αρχή ελέγχου, μαζί με πλήρη περιγραφή των εκτάσεων που
χρησιμοποιούνται για φυτικές καλλιέργειες·

β) κατά περίπτωση, όσον αφορά τη διασπορά της κοπριάς, τις
γραπτές συμφωνίες, με άλλες εκμεταλλεύσεις, σύμφωνα με το
άρθρο 3 παράγραφος 3, που είναι σύμφωνες με τις διατάξεις
των κανόνων βιολογικής παραγωγής·

γ) σχέδιο διαχείρισης της μονάδας βιολογικής κτηνοτροφικής
παραγωγής.

Άρθρο 75

Ταυτοποίηση των ζώων

Πρέπει να είναι δυνατή η ταυτοποίηση των ζώων ανά πάσα στιγμή με
τη χρησιμοποίηση μεθόδων προσαρμοσμένων στο κάθε είδος ζώων,
ατομικά για τα μεγάλα θηλαστικά και ατομικά ή ανά παρτίδα για τα
πουλερικά και τα μικρά θηλαστικά.

Άρθρο 76

Μητρώα ζώων

Πρέπει να καταγράφονται τα στοιχεία των ζώων υπό μορφή μητρώου
και να είναι διαθέσιμα στις αρχές ή τους φορείς ελέγχου ανά πάσα
στιγμή στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Τα μητρώα αυτά
περιέχουν πλήρη περιγραφή του συστήματος διαχείρισης της αγέλης
ή του σμήνους και να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα
στοιχεία:

α) όσον αφορά τα ζώα που εισάγονται στην εκμετάλλευση:
προέλευση και ημερομηνία άφιξης, περίοδο μετατροπής, σήμα
ταυτοποίησης και κτηνιατρικό φάκελο·
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β) για ζώα που εξέρχονται από την εκμετάλλευση: ηλικία, αριθμό
ζώων, βάρος εάν προορίζονται για σφαγή, σήμα ταυτοποίησης
και προορισμό·

γ) στοιχεία των ζώων που έχουν απoλεσθεί και τις σχετικές αιτίες·

δ) όσον αφορά τις ζωοτροφές: είδος, συμπεριλαμβανομένων των
συμπληρωμάτων ζωοτροφών, αναλογίες των διαφόρων
συστατικών της ημερήσιας τροφής και περιόδους πρόσβασης
σε χώρους ελεύθερης βοσκής, περιόδους εποχικής
μετακίνησης, όταν εφαρμόζονται περιορισμοί·

ε) όσον αφορά την πρόληψη των ασθενειών και την κτηνιατρική
αγωγή και φροντίδα: ημερομηνία αγωγής, λεπτομερή στοιχεία
της διάγνωσης, ποσολογία φαρμάκου· τύπο φαρμακευτικού
προϊόντος, αναφορά των δραστικών φαρμακολογικών ουσιών,
μέθοδο αγωγής και κτηνιατρική συνταγή για κτηνιατρική
φροντίδα με τους λόγους και περιόδους αναμονής που
εφαρμόζονται πριν τη διάθεση των ζωικών προϊόντων στην
αγορά με επισήμανση ως βιολογικό .

Άρθρο 77

Μέτρα ελέγχου των κτηνιατρικών φαρμάκων

Όταν χρησιμοποιούνται κτηνιατρικά φάρμακα, πρέπει τα σχετικά
στοιχεία να δηλώνονται στην αρχή ή τον φορέα ελέγχου, σύμφωνα με
το άρθρο 76 στοιχείο ε), πριν τα ζώα ή τα ζωικά προϊόντα διατεθούν
στην αγορά ως βιολογικά προϊόντα. Τα ζώα που υποβάλλονται σε
θεραπευτική αγωγή πρέπει να ταυτοποιούνται σαφώς, ατομικά στην
περίπτωση των μεγάλων ζώων, ατομικά ή ομαδικά ή ανά κυψέλη
στην περίπτωση των πουλερικών, των μικρών ζώων και των μελισσών.

Άρθρο 78

Ειδικά μέτρα ελέγχου της μελισσοκομίας

1. Ο μελισσοκόμος παρέχει στην αρχή ή τον φορέα ελέγχου χάρτη
ενδεδειγμένης κλίμακας που καταγράφει την θέση των μελισσιών.
Όταν δεν προσδιορίζονται οι τοποθεσίες, σύμφωνα με το άρθρο 13
παράγραφος 2, ο μελισσοκόμος παρέχει στην αρχή ή τον φορέα
ελέγχου επαρκή έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία, μαζί με τις
κατάλληλες αναλύσεις εάν είναι απαραίτητο, ότι οι τοποθεσίες στις
οποίες έχουν πρόσβαση τα μελίσσια του πληρούν τους όρους του
παρόντος κανονισμού.

2. Τα ακόλουθα στοιχεία πρέπει να καταχωρούνται στο
μελισσοκομικό μητρώο όσον αφορά τις ζωοτροφές: τύπος του
προϊόντος, ημερομηνίες, ποσότητες και κυψέλες στις οποίες
χρησιμοποιείται η τροφή.

3. Κάθε φορά που πρόκειται να χορηγηθούν κτηνιατρικά
φαρμακευτικά προϊόντα, ο τύπος του προϊόντος,
συμπεριλαμβανομένης της ένδειξης της δραστικής φαρμακολογικής

ουσίας, καθώς και λεπτομερής διάγνωση, η ποσολογία, ο τρόπος
χορήγησης, η διάρκεια της αγωγής και η προβλεπόμενη από το νόμο
περίοδος απόσυρσης πρέπει να καταγράφονται σαφώς και να
δηλώνονται στην αρμόδια αρχή ή το φορέα ελέγχου πριν τα
προϊόντα διατεθούν στην αγορά ως βιολογικά προϊόντα.

4. Η ζώνη στην οποία βρίσκεται το μελισσοκομείο πρέπει να
καταγράφεται μαζί με τα στοιχεία ταυτοποίησης των κυψελών. Ο
φορέας ή η αρχή ελέγχου πρέπει να ενημερώνονται για τη
μετακίνηση των μελισσιών εντός προθεσμίας που εγκρίνεται από
την αρμόδια αρχή ή τον φορέα ελέγχου.

5. Λαμβάνεται ειδική μέριμνα για να εξασφαλιστεί η κατάλληλη
συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των μελισσοκομικών
προϊόντων. Καταγράφονται όλα τα μέτρα που λαμβάνονται για την
ικανοποίηση αυτών των απαιτήσεων.

6. Οι αφαιρέσεις των πλαισίων μελιού και οι ενέργειες συλλογής
μελιού πρέπει να καταχωρούνται στο ειδικό μητρώο του
μελισσοκομείου.

Άρθρο 79

Λειτουργία περισσότερων μονάδων παραγωγής του ίδιου
επιχειρηματία

Όταν ένας επιχειρηματίας διατηρεί περισσότερες μονάδες
παραγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1, τα άρθρα 40
και 41, οι μονάδες μη βιολογικής παραγωγής ζώων ή ζωικών
προϊόντων υπόκεινται στο σύστημα ελέγχου που ορίζεται στο
κεφάλαιο Ι και στο παρόν κεφάλαιο του παρόντος τίτλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Απαιτήσεις ελέγχου για τις μονάδες παρασκευής φυτικών
και ζωικών προϊόντων και τροφίμων τα οποία αποτελούνται

από φυτικά και ζωικά προϊόντα

Άρθρο 80

Διατάξεις ελέγχου

Όταν μία μονάδα που παρασκευάζει για δικό της λογαριασμό ή για
λογαριασμό τρίτου, συμπεριλαμβανομένων ιδίως μονάδων που
ασκούν δραστηριότητες συσκευασίας ή/και ανασυσκευασίας
παρόμοιων προϊόντων ή μονάδων που συμμετέχουν στη σήμανση
ή/και εκ νέου σήμανση αυτών των προϊόντων, η αναφερόμενη στο
άρθρο 63 παράγραφος 1 στοιχείο α) πλήρης περιγραφή της μονάδας
πρέπει να παρουσιάζει τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για
την παραλαβή, τη μεταποίηση, τη συσκευασία, τη σήμανση και την
αποθήκευση γεωργικών προϊόντων πριν και μετά την
πραγματοποίηση των εργασιών καθώς και τις διαδικασίες μεταφοράς
των προϊόντων .
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Απαιτήσεις ελέγχου για τις εισαγωγές φυτών, φυτικών
προϊόντων, ζώων, ζωικών προϊόντων και τροφίμων που
περιέχουν φυτικά ή/και ζωικά προϊόντα, ζωοτροφών,

σύνθετων ζωοτροφών και πρώτων υλών ζωοτροφών από
τρίτες χώρες

Άρθρο 81

Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται σε κάθε επιχείρηση που
δραστηριοποιείται με την ιδιότητα του εισαγωγέα ή/και του πρώτου
παραλήπτη στην εισαγωγή ή/και παραλαβή βιολογικών προϊόντων
για δικό της λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλης επιχείρησης.

Άρθρο 82

Διατάξεις ελέγχου

1. Όσον αφορά τους εισαγωγείς, η αναφερόμενη στο άρθρο 63
παράγραφος 1 στοιχείο α) πλήρης περιγραφή της μονάδας
περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις του εισαγωγέα και τις
δραστηριότητες εισαγωγής του, αναφέροντας τα σημεία εισόδου
των προϊόντων στην Κοινότητα και όλες τις άλλες εγκαταστάσεις τις
οποίες προτίθεται να χρησιμοποιήσει ο εισαγωγέας για την
αποθήκευση των εισαγομένων προϊόντων, μέχρι την παράδοσή τους
στον πρώτο παραλήπτη.

Ακόμη, η αναφερόμενη στο άρθρο 63 παράγραφος 2 δήλωση πρέπει
να περιέχει δέσμευση του εισαγωγέα που εγγυάται ότι όλες οι
εγκαταστάσεις τις οποίες θα χρησιμοποιήσει για την αποθήκευση των
προϊόντων υπόκεινται σε έλεγχο, ο οποίος διενεργείται είτε από τον
αρμόδιο φορέα ή την αρχή ελέγχου ή, όταν οι εν λόγω
εγκαταστάσεις αποθήκευσης βρίσκονται σε άλλο κράτος μέλος ή
περιφέρεια, από τον εγκεκριμένο φορέα ή αρχή ελέγχου του εν λόγω
κράτους μέλους ή περιφέρειας.

2. Στην περίπτωση του πρώτου παραλήπτη, η αναφερόμενη στο
άρθρο 63 παράγραφος 1 στοιχείο α) πλήρης περιγραφή της μονάδας
παρουσιάζει τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για παραλαβή
και αποθήκευση των προϊόντων.

3. Όταν ο εισαγωγέας και ο πρώτος παραλήπτης είναι το ίδιο
νομικό πρόσωπο και ασκεί τις δραστηριότητές του σε μία ενιαία
εγκατάσταση, οι αναφερόμενες στο δεύτερο εδάφιο της παραγρά-
φου 2 του άρθρου 63 εκθέσεις μπορούν να συντάσσονται ως ενιαία
έκθεση.

Άρθρο 83

Αποδεικτικά έγγραφα

Ο εισαγωγέας και ο πρώτος παραλήπτης τηρούν χωριστά βιβλία
αποθεμάτων και οικονομικούς λογαριασμούς, εκτός εάν λειτουργούν
σε μια ενιαία μονάδα.

Εάν το ζητήσει ο αρμόδιος φορέας ή η αρχή ελέγχου, πρέπει να
παρέχονται λεπτομερή στοιχεία για τις συμφωνίες μεταφοράς από
τον εξαγωγέα της τρίτης χώρας στον πρώτο παραλήπτη και από τις
εγκαταστάσεις ή τις αποθήκες του πρώτου παραλήπτη στους
παραλήπτες εντός της Κοινότητας.

Άρθρο 84

Στοιχεία για τις εισαγόμενες αποστολές

Ο εισαγωγέας ενημερώνει έγκαιρα την αρχή ή τον φορέα ελέγχου για
κάθε αποστολή που πρόκειται να εισαχθεί στην Κοινότητα
αναφέροντας:

α) το όνομα και τη διεύθυνση του πρώτου παραλήπτη·

β) όσα στοιχεία μπορεί ευλόγως να ζητήσει ο αρμόδιος φορέας ή
η αρχή ελέγχου,

i) στην περίπτωση προϊόντων που εισάγονται σύμφωνα με
το άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, τα
αναφερόμενα στο ίδιο άρθρο έγγραφα·

ii) στην περίπτωση των προϊόντων που εισάγονται σύμφωνα
με το άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007,
αντίγραφο του αναφερόμενου στο ίδιο άρθρο
πιστοποιητικού ελέγχου.

Εάν το ζητήσει ο φορέας ή η αρχή ελέγχου του εισαγωγέα, ο
εισαγωγέας κοινοποιεί τα αναφερόμενα στην πρώτη παράγραφο
στοιχεία στον φορέα ή την αρχή ελέγχου του πρώτου παραλήπτη.

Άρθρο 85

Επισκέψεις ελέγχου

Η αρχή η ο φορέας ελέγχου πρέπει να ελέγχουν τα αναφερόμενα στο
άρθρο 83 του παρόντος κανονισμού έγγραφα και λογαριασμούς και
το πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 1
στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 ή τα αποδεικτικά
στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 στοιχείο γ)
του ίδιου κανονισμού.

Όταν ο εισαγωγέας εκτελεί τις εργασίες εισαγωγής από διαφορετικές
μονάδες ή εγκαταστάσεις, οφείλει να διαθέσει, εάν του ζητηθεί, τις
εκθέσεις οι οποίες αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 63
παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού για καθεμία από τις
εγκαταστάσεις αυτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Απαιτήσεις ελέγχου για μονάδες που ασκούν
δραστηριότητες παραγωγής, παρασκευής ή εισαγωγής

βιολογικών προϊόντων και οι οποίες αναθέτουν σε τρίτους
μέρος ή το σύνολο αυτών των δραστηριοτήτων

Άρθρο 86

Διατάξεις ελέγχου

Σε περίπτωση ανάθεσης εργασιών σε τρίτους, η πλήρης περιγραφή
της μονάδας που αναφέρεται στο σημείο 63 παράγραφος 1
στοιχείο α) πρέπει να περιλαμβάνει:

α) κατάλογο των υπεργολάβων με περιγραφή των
δραστηριοτήτων τους και αναφορά των φορέων ή αρχών
ελέγχου στις οποίες υπάγονται·
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β) γραπτή συμφωνία των υπεργολάβων ότι η επιχείρησή τους θα
υπόκειται στο καθεστώς ελέγχου του τίτλου V του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 834/2007·

γ) όλα τα συγκεκριμένα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ
άλλων του κατάλληλου συστήματος τήρησης αποδεικτικών
εγγράφων, τα οποία πρέπει να ληφθούν στο επίπεδο της
μονάδας για να διασφαλίζεται ο έλεγχος της διαδρομής των
προϊόντων τα οποία διαθέτει ο επιχειρηματίας στην αγορά και,
κατά περίπτωση, τους προμηθευτές, πωλητές, παραλήπτες και
αγοραστές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Διατάξεις ελέγχου για τις μονάδες παρασκευής ζωοτροφών

Άρθρο 87

Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται σε κάθε μονάδα η οποία
επεξεργάζεται προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1
παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007
για δικό της λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου.

Άρθρο 88

Διατάξεις ελέγχου

1. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 63 παράγραφος 1 στοιχείο α)
πλήρης περιγραφή της μονάδας αναφέρει:

α) τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την παραλαβή,
την παρασκευή και αποθήκευση των προϊόντων τα οποία
προορίζονται για τη διατροφή των ζώων πριν και μετά τις
εργασίες·

β) τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης άλλων προϊόντων που
χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των ζωοτροφών·

γ) τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση
των προϊόντων καθαρισμού και απολύμανσης·

δ) εάν είναι απαραίτητο, περιγραφή των σύνθετων ζωοτροφών που
προτίθεται να παράγει η επιχείρηση, σύμφωνα με το άρθρο 5
παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 79/373/ΕΟΚ, και το
είδος ή την κατηγορία των ζώων για τα οποία προορίζεται η
σύνθετη ζωοτροφή·

ε) εάν είναι απαραίτητο, την ονομασία των πρώτων υλών για
ζωοτροφές που σκοπεύει να παρασκευάσει ο επιχειρηματίας.

2. Τα αναφερόμενα στο άρθρο 63 παράγραφος 1 στοιχείο β)
μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν οι επιχειρήσεις για να διασφαλίζουν
τη συμμόρφωση με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής πρέπει να
περιέχουν αναφορές στα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 μέτρα.

3. Η αρχή ή ο φορέας ελέγχου χρησιμοποιεί τα μέτρα αυτά, για να
διενεργήσει γενική αξιολόγηση των κινδύνων που συνδέονται με
κάθε μονάδα παρασκευής και για να καταρτίσει σχέδιο ελέγχου. Το

σχέδιο αυτό ελέγχου πρέπει να προβλέπει ελάχιστο αριθμό τυχαίων
δειγματοληψιών με βάση τους δυνητικούς κινδύνους.

Άρθρο 89

Αποδεικτικά έγγραφα

Για τους σκοπούς του σωστού ελέγχου των εργασιών, τα
αναφερόμενα στο άρθρο 66 αποδεικτικά έγγραφα περιέχουν στοιχεία
όσον αφορά την προέλευση, τη φύση και τις ποσότητες των πρώτων
υλών, των προσθέτων, των πωλήσεων και των τελικών προϊόντων.

Άρθρο 90

Επισκέψεις ελέγχου

Η αναφερόμενη στο άρθρο 65 επίσκεψη ελέγχου περιλαμβάνει
πλήρη φυσικό έλεγχο όλων των εγκαταστάσεων. Ακόμη, η αρχή ή ο
φορέας ελέγχου πραγματοποιούν στοχευμένες επισκέψεις βάσει
γενικής αξιολόγησης των δυνητικών κινδύνων μη συμμόρφωσης με
τους κανόνες βιολογικής παραγωγής.

Ο φορέας ή η αρχή ελέγχου δίνει ιδιαίτερη προσοχή στα κρίσιμα
σημεία ελέγχου που επισημαίνονται για τον επιχειρηματία, για να
διαπιστωθεί αν διενεργούνται σωστά οι εργασίες επιτήρησης και
ελέγχου.

Όλοι οι χώροι που χρησιμοποιούνται από τον επιχειρηματία για
άσκηση των δραστηριοτήτων του μπορούν να ελέγχονται με τη
συχνότητα που απαιτούν οι δυνητικοί κίνδυνοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

Παραβάσεις και ανταλλαγές πληροφοριών

Άρθρο 91

Μέτρα σε περίπτωση υποψίας για παραβάσεις και παρατυπίες

1. Όταν ένας επιχειρηματίας πιστεύει ή έχει υπόνοιες ότι ένα
προϊόν που έχει παραγάγει, παρασκευάσει, εισαγάγει ή παραλάβει
από άλλον επιχειρηματία δεν είναι σύμφωνο με τους κανόνες
βιολογικής παραγωγής, κινεί διαδικασίες είτε για να αφαιρέσει από
το εν λόγω προϊόν κάθε αναφορά στη μέθοδο βιολογικής παραγωγής
είτε για να διαχωρίσει και να ταυτοποιήσει το προϊόν. Μπορεί να το
μεταποιήσει ή να το συσκευάσει ή να το διαθέσει στην αγορά μόνον
αφού εξαλειφθούν οι αμφιβολίες, εκτός εάν το προϊόν διατεθεί στην
αγορά χωρίς αναφορά στη μέθοδο βιολογικής παραγωγής. Εάν
υπάρχει παρόμοια αμφιβολία, ο επιχειρηματίας ενημερώνει άμεσα
τον αρμόδιο φορέα ή την αρχή ελέγχου. Η αρχή ή ο φορέας ελέγχου
μπορεί να απαιτήσει να μην διατεθεί το προϊόν στην αγορά με
ενδείξεις βιολογικής μεθόδου παραγωγής μέχρι να βεβαιωθεί, βάσει
των πληροφοριών που λαμβάνει από τον επιχειρηματία ή από άλλες
πηγές, ότι δεν υπάρχουν πλέον αμφιβολίες.

2. Όταν η αρχή ή ο φορέας ελέγχου έχει βάσιμες υπόνοιες ότι ένας
επιχειρηματίας προτίθεται να διαθέσει στην αγορά προϊόν που δεν
είναι σύμφωνο με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής αλλά φέρει
ένδειξη βιολογικού τρόπου παραγωγής, η αρχή ή ο φορέας ελέγχου
μπορεί να ζητήσει από τον επιχειρηματία να μην διαθέσει προσωρινά
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το προϊόν στην αγορά με αυτή την ένδειξη, για χρονικό διάστημα
που ορίζει η εν λόγω αρχή ή ο φορέας ελέγχου. Πριν λάβει αυτή την
απόφαση, η αρχή ή ο φορέας ελέγχου δίνει στον επιχειρηματία την
δυνατότητα να διατυπώσει τις παρατηρήσεις του. Η απόφαση αυτή
συμπληρώνεται με την υποχρέωση να αφαιρεθεί από το προϊόν κάθε
αναφορά στη βιολογική μέθοδο παραγωγής, εάν ο φορέας ή η αρχή
ελέγχου έχει τη βεβαιότητα ότι το προϊόν δεν ικανοποιεί τις
απαιτήσεις της βιολογικής παραγωγής.

Εάν, όμως, η υπόνοια δεν επιβεβαιωθεί εντός της ορισθείσας
προθεσμίας, η αναφερόμενη στο πρώτο εδάφιο απόφαση ακυρώνεται
το αργότερο μέχρι τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας. Ο
επιχειρηματίας συνεργάζεται πλήρως με την αρμόδια αρχή ή τον
φορέα ελέγχου για να εξαλειφθεί η υπόνοια.

3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την
αποτροπή δόλιας χρήσης των ενδείξεων που αναφέρονται στον τίτλο
IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και στον τίτλο ΙΙ ή/και στο
παράρτημα ΧΙ του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 92

Ανταλλαγή πληροφοριών

1. Όταν ο επιχειρηματίας και οι υπεργολάβοι του ελέγχονται από
διαφορετικές αρχές ή φορείς ελέγχου, η αναφερόμενη στο άρθρο 63
παράγραφος 2 δήλωση πρέπει να περιλαμβάνει την συγκατάθεση του
επιχειρηματία, για λογαριασμό δικό του και των υπεργολάβων του,
να μπορούν οι διάφοροι φορείς ή αρχές ελέγχου να ανταλλάσσουν
πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες που υπόκεινται στον έλεγχό
τους και να καθορίζουν τον τρόπο αυτής της ανταλλαγής
πληροφοριών.

2. Όταν ένα κράτος μέλος διαπιστώνει, την ύπαρξη παρατυπιών ή
παραβάσεων των διατάξεων του παρόντος κανονισμού όσον αφορά
προϊόν που προέρχεται από άλλο κράτος μέλος και φέρει τις
ενδείξεις οι οποίες αναφέρονται στον τίτλο IV του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 834/2007 και στον τίτλο ΙΙΙ ή/και στο παράρτημα ΧΙ του εν
λόγω κανονισμού, ενημερώνει το κράτος μέλος το οποίο έχει ορίσει
τον αρμόδιο φορέα ή την αρχή ελέγχου και την Επιτροπή.

ΤΙΤΛΟΣ V

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Διαβίβαση πληροφοριών στην Επιτροπή

Άρθρο 93

Στατιστικά στοιχεία

1. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν πριν από την 1η Ιουλίου κάθε έτους
στην Επιτροπή τα αναφερόμενα στο άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 834/2007 ετήσια στατιστικά στοιχεία για τη βιολογική
παραγωγή, κάνοντας χρήση του μηχανογραφικού συστήματος

ηλεκτρονικών ανταλλαγών εγγράφων και πληροφοριών που διαθέτει
η Επιτροπή (ΓΔ Eurostat).

2. Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 στατιστικά στοιχεία
περιλαμβάνουν κυρίως τα ακόλουθα δεδομένα:

α) τον αριθμό των παραγωγών, μεταποιητών, εισαγωγέων και
εξαγωγέων βιολογικών προϊόντων·

β) την βιολογική παραγωγή φυτικών προϊόντων και την
καλλιεργούμενη έκταση σε διαδικασία μετατροπής και τις
καλλιεργούμενες με βιολογική μέθοδο εκτάσεις·

γ) τον αριθμό ζώων βιολογικής εκτροφής και τα βιολογικά ζωικά
προϊόντα·

δ) τα στοιχεία βιολογικής βιομηχανικής παραγωγής ανά τύπο
δραστηριότητας.

3. Για τη διαβίβαση των αναφερόμενων στις παραγράφους 1 και 2
στατιστικών στοιχείων, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν το σημείο
ενιαίας εισόδου που παρέχει η Επιτροπή (ΓΔ Eurostat).

4. Οι διατάξεις που αφορούν τα χαρακτηριστικά των στατιστικών
δεδομένων και των μεταδεδομένων καθορίζονται στο πλαίσιο του
κοινοτικού στατιστικού προγράμματος βάσει υποδειγμάτων ή
ερωτηματολογίων που είναι διαθέσιμα μέσω του συστήματος που
αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 94

Άλλες πληροφορίες

1. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή τις ακόλουθες
πληροφορίες χρησιμοποιώντας το μηχανογραφικό σύστημα
ηλεκτρονικών ανταλλαγών εγγράφων και πληροφοριών που διαθέτει
η Επιτροπή (ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης) για άλλες
πληροφορίες πλην των στατιστικών στοιχείων.

α) πριν την 1η Ιανουαρίου 2009, τα στοιχεία που αναφέρονται
στο άρθρο 35 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/
2007 και στη συνέχεια κάθε τροποποίηση, όταν υπάρχει·

β) έως την 31η Μαρτίου κάθε έτους, τα στοιχεία που αναφέρονται
στο άρθρο 35 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/
2007 όσον αφορά τις αρχές και τους φορείς ελέγχου που
εγκρίθηκαν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους·

γ) πριν την 1η Ιουλίου κάθε έτους, όλα τα άλλα στοιχεία που
απαιτούνται ή είναι απαραίτητα βάσει του παρόντος
κανονισμού.

2. Τα στοιχεία κοινοποιούνται, καταχωρούνται και
επικαιροποιούνται στο αναφερόμενο στην παράγραφο 1 σύστημα
με ευθύνη της αρμόδιας αρχής, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 35 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, από την ίδια την αρχή ή από τον
φορέα στον οποίο έχει ανατεθεί αυτή η αρμοδιότητα.
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3. Οι διατάξεις που αφορούν τα χαρακτηριστικά των δεδομένων
και των μεταδεδομένων καθορίζονται βάσει υποδειγμάτων ή
ερωτηματολογίων που είναι διαθέσιμα μέσω του συστήματος που
αναφέρεται στην παράγραφο 1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

Άρθρο 95

Μεταβατικά μέτρα

1. Για μεταβατική περίοδο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010,
επιτρέπεται η πρόσδεση των βοοειδών σε κτίρια που υπήρχαν ήδη
πριν την 24η Αυγούστου 2000, υπό τον όρο ότι παρέχεται τακτική
άσκηση και η εκτροφή γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις καλής
διαβίωσης των ζώων με άνετη στρωμνή καθώς και ατομική διαχείριση
και υπό τον όρο ότι η αρμόδια αρχή έχει εγκρίνει την εφαρμογή
αυτού του μέτρου. Η αρμόδια αρχή μπορεί να συνεχίσει να επιτρέπει
την εφαρμογή του μέτρου αυτού, μετά από αίτηση μεμονωμένων
επιχειρήσεων, για περιορισμένη χρονική περίοδο που λήγει πριν τις
31 Δεκεμβρίου 2013, υπό τον συμπληρωματικό όρο ότι οι
επισκέψεις ελέγχου που αναφέρονται στο άρθρο 65 παράγραφος 1
πραγματοποιούνται τουλάχιστον δύο φορές ετησίως.

2. Η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέψει, για μεταβατική περίοδο
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010, εξαιρέσεις αναφορικά με τις
συνθήκες σταβλισμού και τον δείκτη πυκνότητας των ζώων σε
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με βάση την παρέκκλιση η οποία
προβλέπεται στο μέρος Β, σημείο 8.5.1 του παραρτήματος Ι του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91. Οι ωφελούμενες από αυτήν την
παράταση επιχειρήσεις υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή ή τον φορέα
ελέγχου σχέδιο που περιγράφει τις ρυθμίσεις οι οποίες αποσκοπούν
στην διασφάλιση τη συμμόρφωσης με τις διατάξεις των κανόνων
βιολογικής παραγωγής μέχρι το τέλος της μεταβατικής περιόδου. Η
αρμόδια αρχή μπορεί να συνεχίσει να επιτρέπει την εφαρμογή του
μέτρου αυτού, μετά από αίτηση μεμονωμένων επιχειρήσεων, για
περιορισμένη χρονική περίοδο που λήγει πριν τις 31 Δεκεμβρίου
2013, υπό τον συμπληρωματικό όρο ότι οι επισκέψεις ελέγχου που
αναφέρονται στο άρθρο 65 παράγραφος 1 πραγματοποιούνται
τουλάχιστον δύο φορές ετησίως.

3. Για μεταβατική περίοδο που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2010, το
τελικό στάδιο πάχυνσης των προβάτων και των χοίρων
κρεατοπαραγωγής, όπως αναφέρεται στο παράρτημα Ι.Β ση-
μείο 8.3.4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91, μπορεί να
πραγματοποιείται εντός κτιρίων, υπό τον όρο ότι οι επισκέψεις
ελέγχου που αναφέρονται στο άρθρο 65 παράγραφος 1
πραγματοποιούνται τουλάχιστον δύο φορές ετησίως.

4. Ο ευνουχισμός χοιριδίων επιτρέπεται να πραγματοποιείται χωρίς
την εφαρμογή αναισθησίας ή/και αναλγησίας για μεταβατική περίοδο
που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2011.

5. Σε αναμονή της έκδοσης λεπτομερών κανόνων μεταποίησης
ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς, εφαρμόζονται οι εθνικοί κανόνες ή,
εάν δεν υφίστανται, ιδιωτικά πρότυπα αποδεκτά ή αναγνωρισμένα
από τα κράτη μέλη.

6. Για τους σκοπούς του άρθρου 12 παράγραφος 1 στοιχείο ι) του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και μέχρι να εγκριθούν οι ειδικές
ουσίες κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 στοιχείο στ) του εν λόγω
κανονισμού, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο προϊόντα
εγκεκριμένα από τις αρμόδιες αρχές.

7. Οι εγκρίσεις μη βιολογικών συστατικών γεωργικής προέλευσης
που χορηγούνται από τα κράτη μέλη δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 207/93 μπορεί να θεωρηθεί ότι χορηγούνται δυνάμει του
παρόντος κανονισμού. Ωστόσο, οι εγκρίσεις που χορηγούνται
σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 6 του εν λόγω κανονισμού
λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2009.

8. Για μεταβατική περίοδο που λήγει την 1η Ιουλίου 2010, οι
επιχειρηματίες μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν στη
σήμανση τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 για:

i) το σύστημα υπολογισμού του ποσοστού των βιολογικών
συστατικών στα τρόφιμα,

ii) τον κωδικό αριθμό ή/και την επωνυμία του φορέα ελέγχου ή
της αρχής ελέγχου.

9. Επιτρέπεται να συνεχιστεί η διάθεση στην αγορά αποθεμάτων
προϊόντων που έχουν παραχθεί, συσκευαστεί και σημανθεί πριν από
την 1η Ιανουαρίου 2009, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 2092/91, με ενδείξεις που αναφέρονται στη μέθοδο
βιολογικής παραγωγής μέχρι την εξάντληση των αποθεμάτων.

10. Επιτρέπεται να συνεχιστεί η χρησιμοποίηση υλικών
συσκευασίας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91,
για προϊόντα τα οποία διατίθενται στη αγορά και φέρουν όρους που
αναφέρονται στη βιολογική μέθοδο παραγωγής μέχρι την
1η Ιανουαρίου 2012, εφόσον κατά τα λοιπά το προϊόν πληρεί τις
απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007.

Άρθρο 96

Κατάργηση

Καταργούνται οι κανονισμοί (ΕΟΚ) αριθ. 207/93, (ΕΚ) αριθ. 223/
2003 και (ΕΚ) αριθ. 1452/2003.

Οι παραπομπές στους καταργηθέντες κανονισμούς και στον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 θεωρούνται παραπομπές στον
παρόντα κανονισμό και πρέπει να είναι σύμφωνες με τον πίνακα
αντιστοιχίας του παραρτήματος ΧΙV.

L 250/32 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2008



Άρθρο 97

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2009.

Εντούτοις, το άρθρο 27 παράγραφος 2 στοιχείο α) και το άρθρο 58 εφαρμόζονται από την 1η Ιουλίου 2010.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.

Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Λιπάσματα και βελτιωτικά του εδάφους που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1

Σημειώσεις:

A: επιτρέπονται βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 και η έγκριση ανανεώθηκε με το άρθρο 16 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 834/2007

B: που επιτρέπονται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007

Έγκριση Ονομασία Περιγραφή, απαιτήσεις σύνθεσης, όροι χρήσης

A Σύνθετα προϊόντα ή προϊόντα που
περιέχουν αποκλειστικά τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στον ακόλουθο
κατάλογο:
Κοπριά αγροτικών ζώων

Προϊόν που αποτελείται αποκλειστικά από μείγματα
περιττωμάτων ζώων και φυτική ύλη (στρωμνή ζώων).
Η προέλευση από εντατικοποιημένη εκτροφή απαγορεύεται

A Αποξηραμένη κοπριά και αφυδατωμένη
κοπριά πουλερικών

Η προέλευση από εντατικοποιημένη εκτροφή απαγορεύεται

A Κομποστοποιημένα ζωικά περιττώματα,
συμπεριλαμβανομένης της
κομποστοποιημένης κοπριάς πουλερικών
καθώς και της κοπριάς αγροτικών ζώων

Η προέλευση από εντατικοποιημένη εκτροφή απαγορεύεται

A Υγρά απεκκρίματα ζώων Χρήση μετά από ελεγχόμενη ζύμωση ή/και κατάλληλη αραίωση
Η προέλευση από εντατικοποιημένη εκτροφή απαγορεύεται

A Οικιακά απορρίμματα που έχουν υποστεί
λιπασματοποίηση ή ζύμωση

Προϊόν που παράγεται από διαχωριζόμενα οικιακά
απορρίμματα που έχουν υποστεί λιπασματοποίηση ή αναερόβια
ζύμωση για παραγωγή βιοαερίου
Οικιακά απορρίμματα μόνο φυτικής και ζωικής προέλευσης
Μόνον όταν παράγονται σε αποδεκτό από το κράτος μέλος
κλειστό και ελεγχόμενο σύστημα συλλογής.
Μέγιστη συγκέντρωση σε mg/kg ξηράς ύλης: κάδμιο: 0,7·
χαλκός 70· νικέλιο 25· μόλυβδος 45· ψευδάργυρος 200·
υδράργυρος: 0,4· 70· χρώμιο (σύνολο): 70· χρώμιο (VI): 0

A Τύρφη Χρήση που περιορίζεται στη φυτοκομία (κηπευτικά, ανθοκομία,
δενδροκομία, φυτώρια)

A Απόβλητα καλλιέργειας μανιταριών Η αρχική σύνθεση του υποστρώματος περιορίζεται στα
προϊόντα του παρόντος παραρτήματος

A Περιττώματα σκωλήκων (κομπόστα
γαιοσκωλήκων) και εντόμων

A Γκουανό

A Μείγματα φυτικών υλών που έχουν
υποστεί λιπασματοποίηση ή ζύμωση

Προϊόν που λαμβάνεται από μείγματα φυτικών υλών τα οποία
έχουν υποστεί λιπασματοποίηση ή αναερόβια ζύμωση για
παραγωγή βιοαερίου

A Τα κατωτέρω προϊόντα και υποπροϊόντα
ζωικής προέλευσης:

αιματάλευρο (ξηρό αίμα)
άλευρο οπλών
άλευρο κεράτων
οστεάλευρο ή αποζελατινοποιημένο
οστεάλευρο
ιχθυάλευρο
κρεατάλευρο
φτερά, μαλλιά και άλευρο «chiquette»
μαλλί
γούνα
τρίχωμα
γαλακτοκομικά προϊόντα

Μέγιστη συγκέντρωση σε mg/kg ξηράς ουσίας χρωμίου (VI): 0
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Έγκριση Ονομασία Περιγραφή, απαιτήσεις σύνθεσης, όροι χρήσης

A Προϊόντα και παραπροϊόντα φυτικής
προέλευσης για λιπάσματα

π.χ. ελαιούχοι σπόροι, μεμβράνες κακάου, ριζίδια βύνης

A Φύκια και προϊόντα φυκιών Εφόσον λαμβάνονται απευθείας από:
i) φυσική επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της

αφυδάτωσης, της ψύξης και της άλεσης,
ii) εκχύλιση με νερό ή με όξινα ή/και αλκαλικά διαλύματα,
iii) ζύμωση.

A Πριονίδια και θρύμματα ξύλου Από ξύλο που δεν έχει υποστεί χημική επεξεργασία μετά την
υλοτόμηση

A Κομποστοποιημένοι φλοιοί δένδρων Από ξύλο που δεν έχει υποστεί χημική επεξεργασία μετά την
υλοτόμηση

A Τέφρα ξύλου Από ξύλο που δεν έχει υποστεί χημική επεξεργασία μετά την
υλοτόμηση

A Μαλακά φυσικά φωσφορικά ορυκτά
αλεσμένα

Προϊόντα που προσδιορίζονται στο σημείο 7 του
παραρτήματος Ι.Α.2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1) όσον
αφορά τα λιπάσματα, 7
Περιεκτικότητα σε κάδμιο κατώτερη ή ίση προς 90 mg/kg
P205

A Φωσφορικό αργίλιο-ασβέστιο Προϊόν που προσδιορίζεται στο σημείο 6 του παραρτή-
ματος IA.2. του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003,
Περιεκτικότητα σε κάδμιο κατώτερη ή ίση προς 90 mg/kg
P205
Χρήση περιορισμένη στα αλκαλικά εδάφη (ph> 7,5)

A Σκωρίες αποφωσφατώσεως Προϊόν που προσδιορίζεται στο σημείο 1 του παραρτή-
ματος IA.2. του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003

A Ακατέργαστα άλατα καλίου ή καϊνίτης Προϊόν που προσδιορίζεται στο σημείο 1 του παραρτή-
ματος IA.3. του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003

A Θειικό κάλιο το οποίο περιέχει
ενδεχομένως άλας μαγνησίου

Προϊόν που παράγεται από ακατέργαστο καλιούχο άλας με
φυσική διαδικασία εκχύλισης και που είναι δυνατό να περιέχει
και άλατα μαγνησίου

A Βινάσση και εκχυλίσματα βινάσσης Εξαιρούνται οι αμμωνιακές βινάσσες

A Ανθρακικό ασβέστιο
(κρητίδα, μάργα, αλεσμένος
ασβεστόλιθος, βελτιωτικό της Βρετάνης,
φωσφορικός ασβεστόλιθος, κλπ.)

Μόνο φυσικής προέλευσης

A Ανθρακικό μαγνήσιο και ασβέστιο Μόνο φυσικής προέλευσης
π.χ. μαγνησίτης, αλεσμένο μαγνήσιο, ασβεστόλιθος

A Θειικό μαγνήσιο (κισερίτης) Μόνο φυσικής προέλευσης

A Διάλυμα χλωριούχου ασβεστίου Θεραπεία φυλλώματος μηλιών μετά τον εντοπισμό έλλειψης
ασβεστίου

A Θειικό ασβέστιο (γύψος) Προϊόντα που προσδιορίζονται στο σημείο 1 του παρατή-
ματος ΙΔ. του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003.
Μόνο φυσικής προέλευσης

A Βιομηχανική άσβεστος για παραγωγή
ζάχαρης

Υποπροϊόν παραγωγής ζάχαρης από ζαχαρότευτλα

A Βιομηχανική άσβεστος από παραγωγή
ζάχαρης

Βιομηχανική άσβεστος από παραγωγή αλατιού σε κενό

A Στοιχειακό θείο Προϊόντα που προσδιορίζονται στο παράρτημα IΔ.3 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003

A Ιχνοστοιχεία Ανόργανα μικροθρεπτικά στοιχεία που απαριθμούνται στο
μέρος Ε του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/
2003

A Χλωριούχο νάτριο Αποκλειστικά από ορυκτά άλατα.

A Σκόνη πετρωμάτων και άργιλοι

(1) ΕΕ L 304 της 20.7.2002, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Παρασιτοκτόνα — προϊόντα φυτοπροστασίας αναφερόμενα στο άρθρο 5 παράγραφος 1

Σημειώσεις:

A: τα οποία επιτρέπονται βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 και η έγκρισή τους ανανεώθηκε με το άρθρο 16 παράγραφος 3 στοιχείο γ)
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007

B: Πρόσθετες ύλες που επιτρέπονται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007

1. Ουσίες φυτικής ή ζωικής παραγωγής

Έγκριση Ονομασία Περιγραφή, απαιτήσεις σύνθεσης, όροι χρήσης

A Αζαδιραχτίνη που λαμβάνεται από την
Azadirachta indica (δένδρο Neem)

Εντομοκτόνο

A Κηρός μελισσών Παράγοντας κλαδέματος

A Ζελατίνη Εντομοκτόνο

A Υδρολυόμενες πρωτεΐνες Προσελκυστικό, μόνο σε επιτρεπόμενες εφαρμογές σε
συνδυασμό με άλλα κατάλληλα προϊόντα αυτού του καταλόγου

A Λεκιθίνη Μυκητοκτόνο

A Φυτικά έλαια (π.χ. έλαιο μέντας ή
δυόσμου, έλαιο πεύκου, έλαιο καρύου
του κυμινοειδούς)

Εντομοκτόνο, ακαρεοκτόνο, μυκητοκτόνο και αναστολέας της
βλάστησης

A Παρασκευάσματα με βάση πυρεθρίνες
που εξάγονται από το Chrysanthemum
cinerariaefolium

Εντομοκτόνο

A Κάσσια που λαμβάνονται από το Quassia
amara

Εντομοκτόνο, απωθητικός παράγων (εντομοαπωθητικό)

A Ροτενόνη που λαμβάνεται από Derris
spp, και Loncho-carpus spp και Cubé et
Terphrosia spp

Εντομοκτόνο

2. Μικροοργανισμοί που επιτρέπονται για βιολογική καταπολέμηση των παρασίτων και ασθενειών

Έγκριση Ονομασία Περιγραφή, απαιτήσεις σύνθεσης, όροι χρήσης

A Μικροοργανισμοί (βακτήρια, ιοί και
μύκητες)

3. Ουσίες που παράγονται από μικροοργανισμούς

Έγκριση Ονομασία Περιγραφή, απαιτήσεις σύνθεσης, όροι χρήσης

A Spinosad Εντομοκτόνο
Μόνο όταν λαμβάνονται μέτρα για την ελαχιστοποίηση του
κινδύνου από βασικά παράσιτα και την ελαχιστοποίηση του
κινδύνου από την ανάπτυξη αντοχής

4. Ουσίες που πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε παγίδες ή/και σε εξατμιστήρες

Έγκριση Ονομασία Περιγραφή, απαιτήσεις σύνθεσης, όροι χρήσης

A Όξινο φωσφορικό αμμώνιο Μόνο σε παγίδες
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Έγκριση Ονομασία Περιγραφή, απαιτήσεις σύνθεσης, όροι χρήσης

A Φερομόνες Προσελκυστικό, αναστολέας σεξουαλικής δράσης, μόνο σε
παγίδες και εξατμιστήρες

A Πυρεθρινοειδή (μόνο δ-μεθρίνη και
λ-κυαλοθρίνη)

Εντομοκτόνο, μόνο σε παγίδες με προσδιορισμένους
προσελκυστικούς παράγοντες Μόνο κατά των Batrocera olea και
Ceratitis capitata Wied.

5. Παρασκευάσματα επιφανειακής εφαρμογής μεταξύ των καλλιεργούμενων φυτών

Έγκριση Ονομασία Περιγραφή, απαιτήσεις σύνθεσης, όροι χρήσης

A Φωσφορικός σίδηρος [ορθοφωσφορικός
σίδηρος (III)]

Μαλακιοκτόνο

6. Άλλες ουσίες από παραδοσιακή χρήση της βιολογικής γεωργίας

Έγκριση Ονομασία Περιγραφή, απαιτήσεις σύνθεσης, όροι χρήσης

A Χαλκός υπό μορφή υδροξειδίου του
χαλκού, οξυχλωριούχου χαλκού, όξινου
θεϊκού χαλκού (τριβασικός), οξειδίου του
χαλκού, οκτανικού χαλκού

Μυκητοκτόνο
μέχρι 6 χιλιόγραμμα χαλκού ανά εκτάριο ετησίως
Για τις πολυετείς καλλιέργειες, τα κράτη μέλη μπορούν, κατά
παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου, να επιτρέψουν
υπέρβαση του ορίου των 6 χλγ. χαλκού σε ένα δεδομένο έτος,
υπό τον όρο ότι η πραγματικά χρησιμοποιούμενη συνολική
ποσότητα σε περίοδο 5 ετών, η οποία αποτελείται από αυτό το
έτος και τα προηγούμενα τέσσερα έτη, δεν υπερβαίνει τα
30 χιλιόγραμμα.

A Αιθυλένιο Ωρίμαση (αποπρασινισμός) μπανανών, ακτινιδίων και κάκι·
ωρίμαση εσπεριδοειδών μόνο ως τμήμα στρατηγικής για την
πρόληψη των ζημιών από τη μύγα των φρούτων στα
εσπεριδοειδή· ανθική επαγωγή του ανανά· αναστολή της
βλάστησης γεωμήλων και κρεμμυδιών.

A Άλατα λιπαρών οξέων με κάλιο (μαλακό
σαπούνι)

Εντομοκτόνο

A Αργιλοκάλιο (θειικό αργίλιο) (Καλινίτης) Επιβραδυντικό της ωρίμανσης

A Θειική άσβεστος (πολυθειούχο ασβέστιο) Μυκητοκτόνο, εντομοκτόνο, ακαρεοκτόνο

A Παραφινέλαιο Εντομοκτόνο, ακαρεοκτόνο

A Ορυκτέλαια Εντομοκτόνο, μυκητοκτόνο
Μόνο σε οπωροφόρα δένδρα, αμπέλια, ελαιόδενδρα και
τροπικές καλλιέργειες (όπως μπανάνες)

A Υπερμαγγανικό κάλιο Μυκητοκτόνο, βακτηριοκτόνο Μόνο σε οπωροφόρα δένδρα,
ελαιόδενδρα και αμπέλια

A Άμμος χαλαζία Εντομοαπωθητικό

A Θείο Μυκητοκτόνο, ακαρεοκτόνο, εντομοαπωθητικό

7. Άλλες ουσίες

Έγκριση Ονομασία Περιγραφή, απαιτήσεις σύνθεσης, όροι χρήσης

A Υδροξείδιο του ασβεστίου Μυκητοκτόνο
Μόνο σε οπωροφόρα δένδρα, και στα φυτώρια αυτών, για τον
έλεγχο της Nectria galligena

A Όξινο ανθρακικό κάλιο Μυκητοκτόνο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Ελάχιστο εμβαδόν κλειστών και υπαίθριων χώρων και λοιπά χαρακτηριστικά σταβλισμού για τα διάφορα είδη και
τύπους εκτροφής που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 4

1. Βοοειδή, ιπποειδή, αιγοπρόβατα και χοίροι

Εντός των κτιρίων
(καθαρό εμβαδόν διατιθέμενο για τα ζώα)

Ύπαιθρο
(χώροι άσκησης, χωρίς τους

βοσκοτόπους)

Ελάχιστο ζων βάρος
(kg) τ.μ./κεφαλή τ.μ./κεφαλή

Βοοειδή και ιπποειδή
αναπαραγωγής και πάχυνσης

μέχρι 100 1,5 1,1

μέχρι 200 2,5 1,9

μέχρι 350 4,0 3

μέχρι 350 5 και τουλάχιστον 1 τ.μ./
100 kg

3,7 και τουλάχιστον 0,75 τ.μ./
100 kg

Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής 6 4,5

Ταύροι αναπαραγωγής 10 30

Αιγοπρόβατα 1,5 ανά αιγοπρόβατο 2,5

0,35 ανά αμνοερίφιο 0,5

Χοιρομητέρες με χοιρίδια ηλικίας
έως 40 ημερών

7,5 ανά χοιρομητέρα 2,5

Χοίροι πάχυνσης μέχρι 50 0,8 0,6

μέχρι 85 1,1 0,8

μέχρι 110 1,3 1

Χοιρίδια άνω των 40 ημερών
και μέχρι 30 kg

0,6 0,4

Χοίροι αναπαραγωγής 2,5 ανά θηλυκό 1,9

6 ανά αρσενικό
Εάν οι χώροι σταυλισμού
χρησιμοποιούνται για
φυσική οχεία: 10 τ.μ./
αρσενικό χοίρο

8,0

2. Πουλερικά

Σε κλειστούς χώρους
(καθαρό εμβαδόν διαθέσιμο για τα ζώα)

Υπαίθριοι χώροι
(τ.μ. διαθέσιμου χώρου εκ περιτροπής/κεφαλή)

αριθ. ζώων/τ.μ.
cm

κούρνια/
ζώο

φωλιά

Ωοπαραγωγές όρνιθες 6 18 7 ωοπαραγωγές
όρνιθες ανά φωλιά ή,
στην περίπτωση
κοινής φωλιάς,
120 τετραγωνικά
εκατοστά ανά πτηνό

4, με την προϋπόθεση ότι τηρείται το
όριο των 170 kg αζώτου ανά εκτάριο
ετησίως

Πουλερικά πάχυνσης
(σε ακίνητα
ενδιαιτήματα)

10 με ανώτατο όριο
21 kg βάρους
ζώντος ζώου ανά
τετραγωνικό μέτρο

20
(μόνο
για τις
φραγκό-
κοτες)

4 κοτόπουλα κρέατος και φραγκόκοτες
4,5 πάπιες
10 γαλοπούλες
15 χήνες
Για όλα τα προαναφερόμενα είδη πρέπει
να τηρείται το όριο των 170 kg αζώτου
ανά εκτάριο ετησίως
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Σε κλειστούς χώρους
(καθαρό εμβαδόν διαθέσιμο για τα ζώα)

Υπαίθριοι χώροι
(τ.μ. διαθέσιμου χώρου εκ περιτροπής/κεφαλή)

αριθ. ζώων/τ.μ.
cm

κούρνια/
ζώο

φωλιά

Νεοσσοί πάχυνσης σε
κινητά ενδιαιτήματα

16 (1) 16 σε κινητές
εγκαταστάσεις
πουλερικών με
ανώτατο όριο
30 kg βάρους
ζώντος ζώου ανά
τετραγωνικό μέτρο

2,5, με την προϋπόθεση ότι τηρείται το
όριο των 170 kg αζώτου ανά εκτάριο
ετησίως

(1) Μόνο στην περίπτωση κινητών χώρων στέγασης με εμβαδό δαπέδου κατώτερο των 150 τ.μ.

18.9.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 250/39



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Μέγιστος αριθμός ζώων ανά εκτάριο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2

Κατηγορία ή είδος
Μέγιστος αριθμός ζώων ανά εκτάριο

(ισοδύναμος με 170 kg αζώτου ανά εκτάριο ετησίως)

Ιπποειδή ηλικίας άνω των 6 μηνών 2

Μόσχοι για πάχυνση 5

Άλλα βοοειδή ηλικίας κάτω του ενός έτους 5

Αρσενικά βοοειδή ηλικίας ενός έως δύο ετών 3,3

Θηλυκά βοοειδή ηλικίας ενός έως δύο ετών 3,3

Αρσενικά βοοειδή ηλικίας δύο ετών και άνω 2

Δαμάλεις για εκτροφή 2,5

Δαμάλεις για πάχυνση 2,5

Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής 2

Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής ακατάλληλες για εκμετάλλευση 2

Άλλες αγελάδες 2,5

Θηλυκά κουνέλια αναπαραγωγής 100

Προβατίνες 13,3

Αίγες 13,3

Χοιρίδια 74

Θηλυκοί χοίροι αναπαραγωγής 6,5

Χοίροι για πάχυνση 14

Άλλοι χοίροι 14

Κοτόπουλα για κρεατοπαραγωγή 580

Ωοπαραγωγές όρνιθες 230
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

αναφερόμενες στο άρθρο 22 παράγραφοι 1, 2 και 3

1. ΜΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

1.1. Σιτηρά, σπόροι, προϊόντα και υποπροϊόντα τους

— Βρώμη ως σπόροι, νιφάδες, ψιλά πίτυρα, φλοιοί και πίτυρα

— Κριθή ως σπόροι, πρωτεΐνες και ψιλά πίτυρα

— Ρύζι ως πλακούντες έκθλιψης φύτρων

— Κεχρί ως σπόροι

— Σίκαλη ως σπόροι και ψιλά πίτυρα

— Σόργο ως σπόροι

— Σίτος ως σπόροι, ψιλά πίτυρα, πίτυρα, κτηνοτροφική γλουτένη, γλουτένη και φύτρα

— Σίτος σπέλτα ως σπόροι

— Τριτικάλε ως σπόροι

— Αραβόσιτος ως σπόροι, πίτυρα, ψιλά πίτυρα, πλακούντες έκθλιψης φύτρων και γλουτένη

— Ριζίδια βύνης

— Σπόροι ζυθοποιίας

1.2. Ελαιούχοι σπόροι, ελαιούχοι καρποί, τα προϊόντα και τα υποπροϊόντα τους

— Κραμβόσπορος ως σπόροι, πλακούντες έκθλιψης και φλοιοί

— Σπέρματα σόγιας ως σπέρματαψημένα, πλακούντες έκθλιψης και φλοιοί

— Ηλιανθόσποροι ως σπόροι και πλακούντες έκθλιψης

— Βαμβάκι ως σπόροι και πλακούντες έκθλιψης

— Λιναρόσπορος ως σπόροι και πλακούντες έκθλιψης

— Σπόροι σισαμιού ως πλακούντες έκθλιψης

— Πλακούντες έκθλιψης ελαϊδος

— Κολοκυθόσπορος ως πλακούντες έκθλιψης

— Ελιές, ελαιάλευρο

— Φυτικά έλαια (από φυσική εκχύλιση)

1.3. Σπέρματα ψυχανθών, προϊόντα και υποπροϊόντα τους

— Ρεβίθια ως σπόροι, ψιλά πίτυρα και πίτυρα·

— Ρόβη ως σπόροι, ψιλά πίτυρα και πίτυρα

— Λάθυρος ως σπόροι που έχουν υποστεί θερμική κατεργασία, ψιλά πίτυρα και πίτυρα

— Μπιζέλια ως σπόροι, ψιλά πίτυρα και πίτυρα

— Κουκιά ως σπόροι, ψιλά πίτυρα και πίτυρα
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— Κύαμοι ως σπόροι, ψιλά πίτυρα και πίτυρα

— Βίκος ως σπόροι, ψιλά πίτυρα και πίτυρα

— Λούπινα ως σπόροι, ψιλά πίτυρα και πίτυρα

1.4. Κόνδυλοι, ρίζες, προϊόντα και υποπροϊόντα τους

— Πούλπα ζαχαρότευτλων

— Γεώμηλα

— Γλυκοπατάτα ως κόνδυλοι

— Πούλπα γεωμήλων (υποπροϊόν της εκχυλίσεως του αμύλου γεωμήλων)

— Άμυλο γεωμήλων

— Πρωτεΐνη γεωμήλων

— Μανιόκα

1.5. Άλλοι σπόροι και καρποί, προϊόντα και υποπροϊόντα τους

— Χαρούπια

— Λοβοί χαρουπιών και τα άλευρά τους

— Κολοκύθες

— Πούλπα εσπεριδοειδών

— Μήλα, κυδώνια, αχλάδια, ροδάκινα, σύκα, σταφύλια και οι πολτοί τους

— Κάστανα

— Πλακούντες έκθλιψης καρυδιών

— Πλακούντες έκθλιψης φουντουκιών

— Μεμβράνες και πλακούντες κακάου

— Βελανίδια.

1.6. Χονδροαλεσμένες ζωοτροφές και ινώδη υπολείμματα

— Μηδική

— Μηδικάλευρο

— Τριφύλλι

— Τριφυλλάλευρο

— Χλόη (που λαμβάνεται από κτηνοτροφικά φυτά)

— Άλευρο χλόης

— Σανός

— Ενσιρωμένη ζωοτροφή

— Άχυρο σιτηρών

— Βολβοί λαχανικών για ζωοτροφή
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1.7. Άλλα φυτά, τα προϊόντα και τα υποπροϊόντα τους

— Μελάσες

— Άλευρο φυκιών (που λαμβάνεται με ξήρανση και σύνθλιψη φυκιών και έχει υποστεί πλύση για να μειωθεί η
περιεκτικότητά του σε ιώδιο)

— Σκόνες και εκχυλίσματα φυτών

— Εκχυλίσματα φυτικών πρωτεϊνών (παρεχόμενα αποκλειστικά σε νεαρά ζώα)

— Μπαχαρικά

— Βότανα

2. ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

2.1. Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα

— Νωπό γάλα

— Γάλα σε σκόνη

— Αποκορυφωμένο γάλα, αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη

— Βουτυρόγαλα, βουτυρόγαλα σε σκόνη

— Ορός γάλακτος, ορός γάλακτος σκόνη, ορός γάλακτος σε σκόνη με χαμηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρο, πρωτεΐνη ορού
γάλακτος σε σκόνη (που εξάγεται με φυσική επεξεργασία)

— Σκόνη καζεΐνης

— Σκόνη λακτόζης

— Τυρόπηγμα και ξινόγαλα

2.2. Ψάρια και άλλα θαλάσσια ζώα, προϊόντα και υποπροϊόντα τους

Με τους ακόλουθους περιορισμούς: Προϊόντα που προέρχονται μόνο από την αειφόρο αλιεία και που χρησιμοποιούνται
μόνο για είδη άλλα εκτός από τα φυτοφάγα

— Ψάρια

— Ιχθυέλαιο και μουρουνέλαιο μη ραφιναρισμένο

— Αυτολυτικά προϊόντα ιχθύων, μαλακίων και οστρακοειδών

— Αυτολυτικά, υδρολυτικά και πρωτεολυτικά προϊόντα που λαμβάνονται με δράση ενζύμων, σε διαλυτή ή μη μορφή,
αποκλειστικά για νεαρά ζώα

— Ιχθυάλευρο

2.3. Αυγά και προϊόντα αυγών

— Αυγά και προϊόντα αυγών για τη διατροφή πουλερικών, κατά προτίμηση προερχόμενα από την ίδια εκμετάλλευση

3. ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

3.1. Νάτριο:

— ακατέργαστο θαλασσινό αλάτι

— αδρομερές ορυκτό αλάτι

— θειικό νάτριο (sodium sulphate)

— ανθρακικό νάτριο (sodium carbonate)
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— όξινο ανθρακικό νάτριο (sodium bicarbonate)

— χλωριούχο νάτριο

3.2. Κάλιο:

— χλωριούχο κάλιο

3.3. Ασβέστιο:

— οι ασβεστούχες θαλάσσιες άλγες (lithotamnion και maerl)

— κελύφη υδρόβιων ζώων (συμπεριλαμβανομένων των οστών σουπιάς)

— ανθρακικó ασβéστιο

— γαλακτικό ασβέστιο (calcium lactate)

— γλυκονικό ασβέστιο (calcium gluconate)

3.4. Φωσφόρος:

— αποφθοριωμένο φωσφορικόν μονοδιασβέστιο

— αποφθοριωμένο φωσφορικό μονοασβέστιο

— Φωσφορικό νάτριο

— Φωσφορικό άλας ασβεστίου μαγνησίου

— φωσφορικό ασβεστιονάτριο (calcium-sodium phosphate)

3.5. Μαγνήσιο:

— οξείδιο του μαγνησίου (άνυδρη μαγνησία)

— θειικό μαγνήσιο

— χλωριούχο μαγνήσιο (magnesium chloride)

— ανθρακικό μαγνήσιο (magnesium carbonate)

— φωσφορικό μαγνήσιο

3.6. Θείο:

— θειικό νάτριο (sodium sulphate)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Πρόσθετες ύλες ζωοτροφών και ορισμένες ουσίες που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων και αναφέρονται στο
άρθρο 22 παράγραφος 4

1. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

Οι απαριθμούμενες πρόσθετες ύλες πρέπει να είναι εγκεκριμένες βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1) για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων

1.1. Διατροφικές πρόσθετες ύλες

1.1.1. Βιταμίνες:

— Οι βιταμίνες που προέρχονται από πρώτες ύλες οι οποίες συνυπάρχουν εκ φύσεως στις ζωοτροφές.

— Οι συνθετικές βιταμίνες ίδιες με τις φυσικές για τα μονογαστρικά ζώα.

— Συνθετικές βιταμίνες Α, D, και Ε, πανομοιότυπες με τις φυσικές βιταμίνες για μηρυκαστικά με προηγούμενη
έγκριση των κρατών μελών, βάσει της αξιολόγησης της δυνατότητας των μηρυκαστικών βιολογικής εκτροφής να
λαμβάνουν τις απαραίτητες ποσότητες των εν λόγω βιταμινών μέσα από το σιτηρέσιό τους.

1.1.2. Ιχνοστοιχεία:

E1 Σίδηρος

ανθρακικός σίδηρος (II)

θειικός σίδηρος (II) μονοένυδρος ή/και επταένυδρος

τριοξείδιο του σιδήρου (III)

E2 ιώδιο:

ιωδικό ασβέστιο, άνυδρο

ιωδικό ασβέστιο, εξαένυδρο

ιωδιούχο νάτριο

E3 Κοβάλτιο

θειικό κοβάλτιο (II), μονοένυδρο ή/και επταένυδρο

βασικό ανθρακικό κοβάλτιο (II), μονοένυδρο

E4 Χαλκός

οξείδιο του χαλκού (II)

βασικός ανθρακικός χαλκός (II), μονοένυδρος

θειικός χαλκός (II), πενταένυδρος

E5 Μαγγάνιο

ανθρακικό μαγγάνιο (II)

οξείδιο και τριοξείδιο του μαγγανίου

θειικό μαγγάνιο (II), μονοένυδρο ή/και τετραένυδρο

E6 Ψευδάργυρος

ανθρακικός ψευδάργυρος

οξείδιο του ψευδαργύρου

θειικός ψευδάργυρος, μονοένυδρος ή/και επταένυδρος

E7 Μολυβδαίνιο

μολυβδαινικό αμμώνιο, μολυβδαινικό νάτριο

E8 Σελήνιο

σεληνικό νάτριο

σεληνιώδες νάτριο.

1.2. Ζωοτεχνικές πρόσθετες ύλες ζωοτροφών

Ένζυμα και μικροοργανισμοί
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1.3. Τεχνολογικές πρόσθετες ύλες

1.3.1. Συντηρητικά

E 200 Σορβικό οξύ
E 236 Μυρμηκικό οξύ (*)
E 260 Οξικό οξύ (*)
E 270 Γαλακτικό οξύ (*)
E 280 Προπιονικό οξύ (*)
E 330 Κιτρικό οξύ
(*) Μόνο όταν οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την επαρκή ζύμωση.

1.3.2. Αντιοξειδωτικές ουσίες

E 306 — Εκχυλίσματα φυσικής προέλευσης πλούσια σε τοκοφερόλη που χρησιμοποιούνται και ως αντιοξειδωτικά

1.3.3. Συνδετικά και αντισυσσωματωτικά μέσα

E 470 Στεατικό ασβέστιο φυσικής προέλευσης
E 551b Διοξείδιο του πυριτίου
E 551c Γη διατόμων
E 558 Μπεντονίτης — μοντμοριλονίτης
E 559 Καολινιτική άργιλος
E 560 Φυσικά μείγματα στεατίτη και χλωρίτη
E 561 Βερμικουλίτης:
E 562 Σεπιόλιθος
E 599 Περλίτης

1.3.4. Πρόσθετες ύλες ενσιρωμένων ζωοτροφών

Τα ένζυμα, οι ζύμες και τα βακτηρίδια επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως πρόσθετα ενσιρωμένων ζωοτροφών

Επιτρέπεται η χρήση γαλακτικού, μυρμηκικού, προπιονικού και οξικού οξέος στην παραγωγή ενσιρωμένων ζωοτροφών
μόνον όταν οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την επαρκή ζύμωση.

2. ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Οι απαριθμούμενες ουσίες πρέπει να έχουν εγκριθεί δυνάμει της οδηγίας 82/471/ΕΟΚ του Συμβουλίου για ορισμένα
προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως ζωοτροφές (1).

Ζυμομύκητες:

Saccharomyces cerevisiae

Saccharomyces carlsbergiensis

3. ΟΥΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΣΙΡΩΜΕΝΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

— θαλάσσιο άλας

— αδρομερές ορυκτό αλάτι

— ορός γάλακτος

— ζάχαρη

— πούλπα ζαχαροτεύτλων,

— αλεύρι σιτηρών,

— μελάσες
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

Προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 4

Προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης κτιρίων και εγκαταστάσεων ζωικής παραγωγής

— Σαπούνι καλίου και νατρίου

— Νερό και ατμός

— Γάλα ασβέστου

— Άσβεστος

— Καυστική άσβεστος

— Υποχλωριώδες νάτριο (π.χ. χλωρίνη)

— Καυστική σόδα

— Καυστική ποτάσα

— Υπεροξείδιο του υδρογόνου

— Αιθέρια έλαια φυτών

— Κιτρικό, υπεροξικό, μυρμηκικό, γαλακτικό, οξαλικό και οξικό οξύ

— Οινόπνευμα

— Νιτρικό οξύ (εξοπλισμός γαλακτοκομείων)

— Φωσφορικό οξύ (εξοπλισμός γαλακτοκομείων)

— Φορμαλδεΰδη

— Προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης των θηλών και των συσκευών Αμέλγματος

— Ανθρακικό νάτριο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

Μη βιολογικές ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή μεταποιημένων βιολογικών τροφίμων σύμφωνα με το
άρθρο 27 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Σημειώσεις:

A: επιτρέπονται δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 και η έγκριση ανανεώθηκε με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 834/2007

B: επιτρέπονται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007

ΤΜΗΜΑ A — ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΗ

Για τον υπολογισμό που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 4 στοιχείο α) σημείο ii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, τα
πρόσθετα τροφίμων που σημειώνονται με αστερίσκο στη στήλη του κωδικού πρέπει να υπολογίζονται ως συστατικά γεωργικής
προέλευσης.

Κωδικός Ονομασία

Παρασκευή τροφίμων

Ειδικοί όροιΦυτικής
προέλευσης

Ζωικής
προέλευσης

A E 153 Φυτικός άνθρακας X Κατσικίσιο τυρί με τέφρα
Τυρί Morbier

A E 160b* Ανάτο, βιξίνη,
νορβιξίνη

X Τυρί Red Leicester
Τυρί Double Gloucester
Cheddar
Τυρί Mimolette

A E 170 Ανθρακικό
ασβέστιο

X X Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για
χρώση ή εμπλουτισμό των προϊόντων με
ασβέστιο

A E 220
ή

Διοξείδιο του θείου X X Σε οίνους από φρούτα (*) χωρίς προσθήκη
ζάχαρης (όπου συμπεριλαμβάνονται ο
μηλίτης και ο απιδίτης οίνος) ή σε υδρόμελι:
50 mg (**)

E 224 Πυροθειώδες κάλιο X X Προκειμένου για μηλίτη και απιδίτη
παρασκευαζόμενους με προσθήκη ζάχαρης ή
συμπυκνωμένου χυμού μετά τη ζύμωση:
100 mg (**)

(*) Εν προκειμένω, ως «οίνοι από φρούτα»
νοούνται οι οίνοι που παράγονται από
άλλα φρούτα εκτός από σταφύλια

(**) Μέγιστη περιεκτικότητα διαθέσιμη από
όλες τις πηγές, εκφραζόμενη ως SO2 σε
mg/l

A E 250
ή

Νιτρώδες νάτριο X Προϊόντα κρέατος (1):

E 252 Νιτρικό κάλιο X Για το E 250: ενδεικτική προστιθέμενη
ποσότητα, εκφραζόμενη ως NaNO2: 80 mg/
kg
Για το E 252: ενδεικτική προστιθέμενη
ποσότητα, εκφραζόμενη ως NaNO3: 80 mg/
kg
Για το E 250: μέγιστη ποσότητα
υπολειμμάτων, εκφραζόμενη ως NaNO2:
50 mg/kg
Για το E 252: μέγιστη ποσότητα
υπολειμμάτων, εκφραζόμενη ως NaNO3:
50 mg/kg

A E 270 Γαλακτικό οξύ X X

A E 290 Διοξείδιο του
άνθρακα

X X

A E 296 Μηλικό οξύ X

A E 300 Ασκορβικό οξύ X X Προϊόντα κρέατος (2)

A E 301 Ασκορβικό νάτριο X Προϊόντα κρέατος σε συνάρτηση (2) με τα
νιτρικά άλατα και νιτρώδη άλατα
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Κωδικός Ονομασία

Παρασκευή τροφίμων

Ειδικοί όροιΦυτικής
προέλευσης

Ζωικής
προέλευσης

A E 306* Εκχύλισμα πλούσιο
σε τοκοφερόλη

X X Αντιοξειδωτικό για λίπη και έλαια

A E 322* Λεκιθίνη X X Γαλακτοκομικά προϊόντα (2)

A E 325 Γαλακτικό νάτριο X Γαλακτοκομικά προϊόντα και προϊόντα
κρέατος

A E 330 Κιτρικό οξύ X

A E 331 Κιτρικό νάτριο X

A E 333 Κιτρικό ασβέστιο X

A E 334 Τρυγικό οξύ
[L(+)–]

X

A E 335 Τρυγικό νάτριο X

A E 336 Τρυγικό κάλιο X

A E 341 (i) Δισόξινο
φωσφορικό
ασβέστιο

X Διογκωτικό για αλεύρι «που φουσκώνει μόνο
του»

A E 400 Αλγινικό οξύ X X Γαλακτοκομικά προϊόντα (2)

A E 401 Αλγινικό νάτριο X X Γαλακτοκομικά προϊόντα (2)

A E 402 Αλγινικό κάλιο X X Γαλακτοκομικά προϊόντα (2)

A E 406 Άγαρ X X Γαλακτοκομικά προϊόντα και προϊόντα
κρέατος (2)

A E 407 Καρραγινάνη X X Γαλακτοκομικά προϊόντα (2)

A E 410* Κόμμι από
χαρούπια

X X

A E 412* Κόμμι γκουάρ X X

A E 414* Αραβικό κόμμι X X

A E 415 Ξανθανικό κόμμι X X

A E 422 Γλυκερόλη
(γλυκερίνη)

X Για εκχυλίσματα φυτών

A E 440(i) * Πηκτίνη X X Γαλακτοκομικά προϊόντα (2)

A E 464 Υδροξυπροπυλο-
μεθυλο-κυτταρίνη

X X Υλικό εγκλεισμού για κάψουλες

A E 500 Ανθρακικά άλατα
νατρίου

X X «Dulce de leche» (3) και βούτυρο όξινου
ανθογάλακτος και ξινοτύρι (2)

A E 501 Ανθρακικό κάλιο X

A E 503 Ανθρακικό
αμμώνιο

X

A E 504 Ανθρακικό
μαγνήσιο

X

A E 509 Χλωριούχο
ασβέστιο

X Πήξη γάλακτος

A E 516 Θειικό ασβέστιο X Φορέας

A E 524 Υδροξείδιο του
νατρίου

X Επιφανειακή κατεργασία «Laugengebäck»

A E 551 Διοξείδιο του
πυριτίου

X Αντισυσσωματωτικό μέσο για βότανα και
καρυκεύματα

18.9.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 250/49



Κωδικός Ονομασία

Παρασκευή τροφίμων

Ειδικοί όροιΦυτικής
προέλευσης

Ζωικής
προέλευσης

A E 553b Τάλκης X X Επίχρισμα για προϊόντα κρέατος

A E 938 Αργό X X

A E 939 Ήλιο X X

A E 941 Άζωτο X X

A E 948 Οξυγόνο X X

(1) Ο περιορισμός αυτός αφορά μόνο τα ζωικά προϊόντα.
(2) Το εν λόγω πρόσθετο μπορεί να χρησιμοποιείται μόνον εφόσον έχει καταδειχθεί με τρόπο που ικανοποιεί την αρμόδια αρχή ότι δεν υπάρχει

τεχνολογική εναλλακτική λύση, η οποία παρέχει τα ίδια υγειονομικά εχέγγυα ή/και καθιστά δυνατή τη διατήρηση των ειδικών χαρακτηριστικών
του προϊόντος.

(3) Το «Dulce de leche» ή «Confiture de lait» αναφέρεται σε μια μαλακή, εύγευστη, καφέ κρέμα, που παράγεται από ζαχαρούχο πηγμένο γάλα.
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ΤΜΗΜΑ B — ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Σημειώσεις:

A: επιτρέπονται δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 και η έγκριση ανανεώθηκε με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007

B: επιτρέπονται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007

Ονομασία
Παρασκευή

τροφίμων φυτικής
προέλευσης

Παρασκευή
τροφίμων ζωικής
προέλευσης

Ειδικοί όροι

A Νερό X X Πόσιμο νερό υπό την έννοια της
οδηγίας 98/83/ΕΚ του
Συμβουλίου

A Χλωριούχο ασβέστιο X Πηκτικό μέσο

A Ανθρακικό ασβέστιο X

A Υδροξείδιο του ασβεστίου X

A Θειικό ασβέστιο X Πηκτικό μέσο

A Χλωριούχο μαγνήσιο (ή nigari) X Πηκτικό μέσο

A Ανθρακικό κάλιο X Ξήρανση σταφυλιών

A Ανθρακικό νάτριο X Παραγωγή ζάχαρης και σακχάρων

A Γαλακτικό οξύ X Για τη ρύθμιση του pH της άλμης
κατά την παραγωγή τυρού (1)

A Κιτρικό οξύ X X Για τη ρύθμιση του pH της άλμης
κατά την παραγωγή τυρού (1)
Παραγωγή ελαίων και υδρόλυση
αμύλου

A Υδροξείδιο του νατρίου X Παραγωγή ζάχαρης, παραγωγή
ελαίου από κραμβόσπορο
(Brassica spp)

A Θειικό οξύ X X Παραγωγή ζελατίνης (1)
Παραγωγή ζάχαρης και
σακχάρων (2)

A Υδροχλωρικό οξύ X Παραγωγή ζελατίνης
Για τη ρύθμιση του pH της άλμης
στην επεξεργασία των τυρών
Gouda-, Edam και Maasdammer,
Boerenkaas, Friese και Leidse
Nagelkaas

A Υδροξείδιο του αμμωνίου X Παραγωγή ζελατίνης

A Υπεροξείδιο του υδρογόνου X Παραγωγή ζελατίνης

A Διοξείδιο του άνθρακα X X

A Άζωτο X X

A Αιθανόλη X X Διαλύτης

A Ταννίνη X Βοηθητικό μέσο διήθησης

A Ωοαλβουμίνη X

A Καζεΐνη X

A Ζελατίνη X

A Ιχθυόκολλα X

A Φυτικά έλαια X X Λιπαντικό, αντικολλητικό ή
αντιαφριστικό
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Ονομασία
Παρασκευή

τροφίμων φυτικής
προέλευσης

Παρασκευή
τροφίμων ζωικής
προέλευσης

Ειδικοί όροι

A Πήκτωμα ή κολλοειδές διάλυμα
διοξειδίου του πυριτίου

X

A Ενεργός άνθρακας X

A Τάλκης X Σύμφωνα με ειδικά κριτήρια
καθαρότητας για το συμπλήρωμα
διατροφής E 553Β

A Μπεντονίτης X X Κολλητικό μέσο για το υδρόμελι
Σύμφωνα με ειδικά κριτήρια
καθαρότητας για το συμπλήρωμα
διατροφής E 558

A Καολίνης X X Πρόπολης (1)
Σύμφωνα με ειδικά κριτήρια
καθαρότητας για το συμπλήρωμα
διατροφής E 559

A Κυτταρίνη X X Παραγωγή ζελατίνης (1)

A Γη διατόμων X X Παραγωγή ζελατίνης (1)

A Περλίτης X X Παραγωγή ζελατίνης (1)

A Κελύφη φουντουκιών X

A Ρυζάλευρο X

A Κηρός μελισσών X Αντικολλητικό

A Καρναουβικός κηρός X Αντικολλητικό

(1) Ο περιορισμός αυτός αφορά μόνο τα ζωικά προϊόντα.
(2) Ο περιορισμός αυτός αφορά μόνο τα φυτικά προϊόντα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

Συστατικά γεωργικής προέλευσης που δεν έχουν παραχθεί με βιολογική μέθοδο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 28

1. ΜΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΧΘΕΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1.1. Εδώδιμοι καρποί, κάρυα και σπόροι

— Βελανίδια Quercus spp

— Καρύδια κόλα Cola acuminata

— Πράσινα φραγκοστάφυλα Ribes uva-crispa

— Μαρακούγια (φρούτο του πάθους) Passiflora edulis

— Σμέουρα (αποξηραμένα) Rubus idaeus

— Κόκκινα φραγκοστάφυλα (αποξηραμένα) Ribes rubrum

1.2. Εδώδιμα μπαχαρικά και βότανα

— Πιπέρι (περουβιανό) Schinus molle L.

— Σπόροι κοχλιαρίου Armoracia rusticana

— Γαλάγγα Alpinia officinarum

— Άνθη ατρακτυλίδος Carthamus tinctorius

— Νεροκάρδαμο Nasturtium officinale

1.3. Διάφορα:

Φύκια, συμπεριλαμβανομένων των φυκιών, των οποίων η χρήση επιτρέπεται σε κλασικά παρασκευάσματα τροφίμων.

2. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

2.1. Λίπη και έλαια, ραφιναρισμένα ή μη, αλλά μη χημικά τροποποιημένα, τα οποία προέρχονται από άλλα φυτά εκτός
από:

— Κακάο Theobroma cacao

— Κοκοφοίνικα Cocos nucifera

— Ελιά Olea europaea

— Ηλιοτρόπιο Helianthus annuus

— Φοίνικας Elaeis guineensis

— Κράμβη Brassica napus, rapa

— Κνήκος Carthamus tinctorius

— Σουσάμι Sesamum indicum

— Σόγια Glycine max

2.2. Τα ακόλουθα σάκχαρα, άμυλα και άλλα προϊόντα από σιτηρά και βολβούς:

— Φρουκτόζη

— Ριζόχαρτο

— Λεπτά φύλλα άζυμου άρτου

— Άμυλο από ρύζι και κηρώδη αραβόσιτο μη χημικά τροποποιημένο.
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2.3. Διάφορα:

— Πρωτεϊνούχα μπιζέλια Pisum spp.

— Ρούμι: που παράγεται μόνον από χυμό ζαχαρότευτλων.

— Απόσταγμα κερασιών (kirsch) που παρασκευάζεται με βάση τα φρούτα και τα αρωματικά που αναφέρονται στο άρ-
θρο 27 παράγραφος 1 στοιχείο γ).

3. ΖΩΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ:

Υδρόβιοι οργανισμοί που δεν προέρχονται από υδατοκαλλιέργεια και των οποίων η χρήση επιτρέπεται σε κλασικά
παρασκευάσματα τροφίμων.

— Ζελατίνη

— Ορρός γάλακτος σε σκόνη «herasuola»

— Έντερα για παρασκευή αλλαντικών
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I

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 889/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 5ης Σεπτεμβρίου 2008

σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του
Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων όσον αφορά τον

βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των προϊόντων

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου, της
28ης Ιουνίου 2007, για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση
των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 2092/91 (1), και ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 4, το
άρθρο 11 παράγραφος 2, το άρθρο 12 παράγραφος 3, το άρθρο 14
παράγραφος 2, το άρθρο 16 παράγραφος 3 στοιχείο γ), το
άρθρο 17 παράγραφος 2 και το άρθρο 18 παράγραφος 5, το
άρθρο 19 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο, το άρθρο 21
παράγραφος 2, το άρθρο 22 παράγραφος 1, το άρθρο 24
παράγραφος 3, το άρθρο 25 παράγραφος 3, το άρθρο 26, το
άρθρο 28 παράγραφος 6, το άρθρο 29 παράγραφος 3 και το
άρθρο 38 στοιχεία α), β), γ) και ε) και το άρθρο 40,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και ιδίως οι τίτλοι III, IV
και V θεσπίζουν τις βασικές απαιτήσεις όσον αφορά την
παραγωγή, την επισήμανση και τον έλεγχο των βιολογικών
προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής. Πρέπει να
θεσπιστούν οι κανόνες εφαρμογής αυτών των απαιτήσεων.

(2) Απαιτείται περισσότερος χρόνος για την επεξεργασία των νέων
λεπτομερών κανόνων παραγωγής όσον αφορά ορισμένα είδη
ζώων, τη βιολογική υδατοκαλλιέργεια, τα φύκια και τις ζύμες
που χρησιμοποιούνται ως τρόφιμα ή ζωοτροφές σε κοινοτικό
επίπεδο, η οποία πρέπει συνεπώς να γίνει σε μεταγενέστερο
στάδιο. Πρέπει, άρα, να εξαιρεθούν αυτά τα προϊόντα από το
πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Εντούτοις, σε
ορισμένα είδη ζώων, στα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας και τα
φύκια πρέπει να εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι
κοινοτικοί κανόνες παραγωγής, ελέγχου και επισήμανσης,
σύμφωνα με το άρθρο 42 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/
2007.

(3) Κρίνεται σκόπιμο να διατυπωθούν ορισμένοι ορισμοί για να
αποφευχθούν οι ασάφειες και να διασφαλιστεί η ενιαία
εφαρμογή των κανόνων βιολογικής παραγωγής.

(4) Η βιολογική φυτική παραγωγή βασίζεται στην θρέψη των
φυτών κατ’ εξοχήν μέσω του εδαφικού οικοσυστήματος. Κατά

συνέπεια, πρέπει να απαγορευτεί η υδροπονική καλλιέργεια
κατά την οποία τα φυτά αναπτύσσονται έχοντας τις ρίζες τους
σε αδρανές θρεπτικό μέσο με διαλυτές ανόργανες και θρεπτικές
ουσίες.

(5) Η βιολογική φυτική παραγωγή απαιτεί ποικίλες καλλιεργητικές
πρακτικές και περιορισμένη χρήση λιπασμάτων και βελτιωτικών
του εδάφους χαμηλής διαλυτότητας και, ως εκ τούτου, οι εν
λόγω πρακτικές πρέπει να προσδιορίζονται. Συγκεκριμένα,
πρέπει να καθοριστούν οι όροι χρησιμοποίησης ορισμένων μη
συνθετικών προϊόντων.

(6) Πρέπει να περιοριστεί σημαντικά η χρήση φυτοφαρμάκων με
δυνητικές βλαβερές επιπτώσεις στο περιβάλλον ή με
αποτέλεσμα την παρουσία καταλοίπων στα γεωργικά προϊόντα.
Πρέπει να λαμβάνονται κατά προτίμηση προληπτικά μέτρα για
την καταπολέμηση των παρασίτων, των ασθενειών και των
ζιζανίων. Ακόμα, πρέπει να καθοριστούν οι όροι
χρησιμοποίησης ορισμένων προϊόντων φυτοπροστασίας.

(7) Για τους σκοπούς της βιολογικής γεωργίας εγκρίθηκε η
χρησιμοποίηση ορισμένων προϊόντων φυτοπροστασίας,
λιπασμάτων, βελτιωτικών του εδάφους και ορισμένων μη
βιολογικών πρώτων υλών ζωοτροφών, πρόσθετων υλών
ζωοτροφών και βοηθητικών μέσων επεξεργασίας, καθώς και
ορισμένων προϊόντων καθαρισμού και απολύμανσης, βάσει του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του Συμβουλίου και με
σαφώς προσδιορισμένους όρους. Για να διασφαλιστεί η
συνέχεια της βιολογικής γεωργίας, πρέπει να εξακολουθήσει
να ισχύει η έγκριση της χρησιμοποίησης των εν λόγω
προϊόντων και ουσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 16 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 834/2007. Επιπλέον, για λόγους σαφήνειας, πρέπει να
περιληφθούν στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού τα
προϊόντα και οι ουσίες που είχαν εγκριθεί βάσει του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91. Στους καταλόγους αυτούς
είναι δυνατό να προστεθούν στο μέλλον, με διαφορετική
νομική βάση, και άλλα προϊόντα και ουσίες, ιδίως βάσει του
άρθρου 16 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/
2007. Πρέπει, συνεπώς, να προσδιοριστεί το χωριστό καθεστώς
κάθε κατηγορίας προϊόντων και ουσιών με τη βοήθεια ενός
συμβόλου στον κατάλογο των προϊόντων.
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(8) Ένα ολοκληρωμένο σύστημα βιολογικής γεωργίας απαιτεί η
ζωική παραγωγή να είναι συνδεδεμένη με τη γη, όπου η
παραγόμενη κόπρος χρησιμοποιείται ως λίπασμα για την
καλλιέργεια των φυτών. Επειδή η κτηνοτροφία είναι άρρηκτα
συνδεδεμένη με την διαχείριση της γεωργικής γης, πρέπει να
προβλεφθεί η απαγόρευση της κτηνοτροφίας εκτός εδάφους.
Στην βιολογική κτηνοτροφία, η επιλογή φυλών πρέπει να
λαμβάνει υπόψη την ικανότητα προσαρμογής τους στις τοπικές
συνθήκες, τη ζωτικότητά τους και την αντοχή τους σε
ασθένειες και πρέπει να ενθαρρύνεται η ευρεία βιοποικιλότητα.

(9) Ορισμένες φορές, οι επιχειρήσεις ενδέχεται να αντιμετωπίζουν
δυσκολίες προμήθειας ζώων αναπαραγωγής βιολογικής
εκτροφής από ένα περιορισμένο απόθεμα γονιδίων, γεγονός
που θα μπορούσε να εμποδίσει την ανάπτυξη του τομέα. Για
τον λόγο αυτό, πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα εισαγωγής
στην εκμετάλλευση περιορισμένου αριθμού ζώων μη
βιολογικής εκτροφής για τους σκοπούς της αναπαραγωγής.

(10) Η βιολογική κτηνοτροφία πρέπει να διασφαλίζει την
ικανοποίηση των ιδιαίτερων αναγκών της συμπεριφοράς των
ζώων. Ως προς αυτό, οι συνθήκες σταβλισμού όλων των ειδών
ζώων πρέπει να ικανοποιούν τις ανάγκες των ζώων όσον αφορά
τον αερισμό, τον φωτισμό, τον διαθέσιμο χώρο και την άνεση
και πρέπει, κατά συνέπεια, να διατίθεται επαρκής χώρος που θα
παρέχει ελευθερία κίνησης του κάθε ζώου και θα επιτρέπει την
ανάπτυξη της φυσικής κοινωνικής συμπεριφοράς του ζώου.
Πρέπει να θεσπιστούν ειδικές συνθήκες σταβλισμού και
μέθοδοι εκτροφής για ορισμένα είδη ζώων, περιλαμβανομένων
των μελισσών. Αυτές οι ειδικές συνθήκες σταβλισμού πρέπει να
εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο όσον αφορά την καλή
μεταχείριση των ζώων, η οποία αποτελεί προτεραιότητα για
τη βιολογική κτηνοτροφία και υπερβαίνει ενδεχομένως τα
κοινοτικά πρότυπα για την καλή μεταχείριση των ζώων τα
οποία εφαρμόζονται στην κτηνοτροφία γενικά. Με βάση τις
πρακτικές βιολογικής κτηνοτροφίας πρέπει να απαγορεύεται η
υπερβολικά ταχεία εκτροφή πουλερικών. Συνεπώς, πρέπει να
θεσπισθούν ειδικές διατάξεις αποτροπής μεθόδων εντατικής
εκτροφής. Ειδικότερα, τα πουλερικά πρέπει είτε να εκτρέφονται
μέχρι να φθάσουν σε μια ελάχιστη ηλικία είτε να προέρχονται
από στελέχη πουλερικών βραδείας ανάπτυξης, έτσι ώστε να μην
παρέχονται κίνητρα για την χρησιμοποίηση μεθόδων εντατικής
εκτροφής σε καμία από τις δύο περιπτώσεις.

(11) Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα ζώα πρέπει να έχουν μόνιμη
πρόσβαση σε υπαίθριες εκτάσεις βοσκής, εφόσον το επιτρέπουν
οι καιρικές συνθήκες, και αυτές οι υπαίθριες εκτάσεις θα πρέπει
κατά βάση να οργανώνονται στο πλαίσιο κατάλληλου
συστήματος εναλλαγής.

(12) Για να αποτραπεί η περιβαλλοντική ρύπανση των φυσικών
πόρων, ιδίως του εδάφους και των υδάτων, από θρεπτικές
ουσίες, πρέπει να καθοριστεί ένα ανώτατο όριο
χρησιμοποιούμενης κόπρου ανά εκτάριο και πυκνότητας ζώων
ανά εκτάριο. Το όριο αυτό πρέπει να σχετίζεται με την
περιεκτικότητα της κοπριάς σε άζωτο.

(13) Πρέπει να απαγορευθούν οι ακρωτηριασμοί που επιφέρουν
άγχος, βλάβη, ασθένεια ή ταλαιπωρία στα ζώα. Ορισμένες,
ωστόσο, επεμβάσεις που είναι απαραίτητες για ορισμένους
τύπους παραγωγής και για την ασφάλεια των ζώων και των
ανθρώπων μπορεί να επιτρέπονται με συγκεκριμένους
περιορισμούς.

(14) Τα ζώα πρέπει να τρέφονται με χλόη, χορτονομή και
ζωοτροφές που παράγονται σύμφωνα με τους κανόνες της
βιολογικής γεωργίας και προέρχονται κατά προτίμηση από την
ίδια εκμετάλλευση, με βάση τις φυσιολογικές ανάγκες τους.
Επιπλέον, για να ικανοποιηθούν οι βασικές διατροφικές
ανάγκες των ζώων, ενδέχεται να απαιτηθεί η χρησιμοποίηση
ορισμένων ανόργανων ουσιών, ιχνοστοιχείων και βιταμινών με
σαφώς προσδιορισμένους όρους.

(15) Επειδή εκτιμάται ότι θα εξακολουθήσουν να υφίστανται οι
τρέχουσες περιφερειακές διαφορές ως προς την δυνατότητα να
λαμβάνουν τα μηρυκαστικά ζώα βιολογικής εκτροφής τις
ζωτικά απαραίτητες βιταμίνες A, D και E μέσω της τροφής
τους, λόγω των κλιματικών συνθηκών και των διαθέσιμων
πηγών ζωοτροφών, θα πρέπει να επιτραπεί η χρήση αυτών των
βιταμινών για τα μηρυκαστικά.

(16) Η μέριμνα για την υγεία των ζώων πρέπει να βασίζεται κυρίως
στην πρόληψη των ασθενειών. Πρέπει ακόμη να λαμβάνονται
ειδικά μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης.

(17) Απαγορεύεται η προληπτική χορήγηση συνθετικών αλλο-
παθητικών φαρμακευτικών σκευασμάτων στην βιολογική
κτηνοτροφία. Εντούτοις, σε περίπτωση ασθένειας ή τραύματος
ενός ζώου που απαιτεί άμεση θεραπευτική αγωγή, η
χρησιμοποίηση συνθετικών αλλοπαθητικών φαρμακευτικών
σκευασμάτων πρέπει να περιορίζεται στο απολύτως
απαραίτητο. Επιπλέον, για να διασφαλιστεί η πληρότητα της
βιολογικής παραγωγής προς όφελος των καταναλωτών, πρέπει
να λαμβάνονται περιοριστικά μέτρα, όπως ο διπλασιασμός της
περιόδου απόσυρσης μετά την χρησιμοποίηση χημικά
συνθετικών αλλοπαθητικών φαρμακευτικών σκευασμάτων.

(18) Πρέπει να θεσπιστούν ειδικοί κανόνες πρόληψης των ασθενειών
και κτηνιατρικής αγωγής στην μελισσοκομία.

(19) Οι επιχειρήσεις παραγωγής ζωοτροφών ή τροφίμων πρέπει να
ακολουθούν τις ενδεδειγμένες διαδικασίες με βάση το
συστηματικό προσδιορισμό των κρίσιμων σταδίων
μεταποίησης, για να εξασφαλιστεί ότι τα παραγόμενα
μεταποιημένα προϊόντα είναι σύμφωνα με τους κανόνες
βιολογικής παραγωγής.

(20) Είναι απαραίτητη η χρησιμοποίηση ορισμένων μη βιολογικών
προϊόντων και ουσιών για να διασφαλιστεί η παραγωγή
ορισμένων μεταποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών
βιολογικής παραγωγής. Απαιτείται περισσότερος χρόνος για
την εναρμόνιση των κανόνων επεξεργασίας του οίνου σε
κοινοτικό επίπεδο. Συνεπώς, τα προαναφερθέντα προϊόντα
πρέπει να εξαιρεθούν όσον αφορά την επεξεργασία οίνου
μέχρις ότου καθορισθούν ειδικοί κανόνες σε μελλοντικό
στάδιο.

(21) Για τους σκοπούς της μεταποίησης βιολογικών τροφίμων, ο
κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ενέκρινε, με σαφώς
προσδιορισμένους όρους, την χρησιμοποίηση ορισμένων
βοηθητικών μέσων επεξεργασίας και μη βιολογικών συστατικών
γεωργικής προέλευσης. Για να εξασφαλιστεί η συνέχεια της
βιολογικής γεωργίας, πρέπει να εξακολουθήσει να επιτρέπεται
η χρησιμοποίηση των εν λόγω προϊόντων και ουσιών σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 21 παράγραφος 2 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 834/2007. Για λόγους σαφήνειας, πρέπει ακόμη να
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περιληφθούν στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού τα
προϊόντα και οι ουσίες που είχαν εγκριθεί βάσει του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91. Στους καταλόγους αυτούς
μπορούν να προστεθούν στο μέλλον και άλλα προϊόντα και
ουσίες σύμφωνα με διαφορετική νομική βάση, συγκεκριμένα το
άρθρο 21 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/
2007. Πρέπει, λοιπόν, να προσδιοριστεί το διακριτό καθεστώς
κάθε κατηγορίας προϊόντων και ουσιών με την προσθήκη ενός
συμβόλου στον κατάλογο.

(22) Υπό ορισμένους όρους, επιτρέπεται η ταυτόχρονη συλλογή και
μεταφορά βιολογικών και μη βιολογικών προϊόντων. Πρέπει να
θεσπιστούν ειδικές διατάξεις για τον σωστό διαχωρισμό των
βιολογικών και των μη βιολογικών προϊόντων κατά τον
χειρισμό τους και για να αποτραπεί κάθε ανάμειξή τους.

(23) Για την μετατροπή από την συμβατική στην βιολογική γεωργία
απαιτούνται ορισμένες περίοδοι προσαρμογής όλων των
χρησιμοποιούμενων μέσων. Πρέπει να καθοριστούν ειδικά
χρονικά διαστήματα για τους διάφορους τομείς παραγωγής σε
συνάρτηση με τον προηγούμενο τύπο της παραγωγής.

(24) Βάσει του άρθρου 22 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007,
πρέπει να καθοριστούν ειδικοί όροι εφαρμογής των
προβλεπόμενων στο ίδιο άρθρο εξαιρέσεων. Αυτοί οι κανόνες
πρέπει να καθοριστούν σε συνάρτηση με τη μη διαθεσιμότητα
ζώων βιολογικής παραγωγής, ζωοτροφών, κεριού μελισσών,
σπόρων για σπορά και κονδύλων γεωμήλων προς φύτευση και
οργανικών συστατικών καθώς και με ειδικά προβλήματα που
συνδέονται με τη διαχείριση του ζωικού κεφαλαίου και
συνθήκες καταστροφών.

(25) Οι γεωγραφικές και διαρθρωτικές διαφορές ως προς τις
γεωργικές και κλιματικές δυσκολίες ενδέχεται να εμποδίζουν
την ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής σε ορισμένες
περιοχές και για τον λόγο αυτό απαιτούνται εξαιρέσεις για
ορισμένες πρακτικές όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των
κτιρίων σταβλισμού των ζώων και των εγκαταστάσεων.
Συνεπώς, πρέπει να επιτρέπεται η πρόσδεση των ζώων σε
γεωργικές εκμεταλλεύσεις μικρού μεγέθους, υπό σαφώς
προσδιορισμένες συνθήκες που σχετίζονται με την γεωγραφική
τους θέση και διαρθρωτικές δυσκολίες, ιδίως σε ορεινές
περιοχές, και αυτό μόνο όταν δεν είναι εφικτός ο ομαδικός
σταβλισμός των ζώων με βάση τις ανάγκες της συμπεριφοράς
τους.

(26) Για να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη σε πρώτο στάδιο ενός τομέα
βιολογικής κτηνοτροφίας, χορηγήθηκαν ορισμένες παρεκ-
κλίσεις προσωρινού χαρακτήρα όσον αφορά την πρόσδεση
ζώων, τις συνθήκες σταβλισμού και τον δείκτη πυκνότητας των
ζώων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91. Οι
παρεκκλίσεις αυτές πρέπει να διατηρηθούν, σε μεταβατική
βάση, μέχρι την ημερομηνία λήξεώς τους για να μην
διαταραχθεί ο τομέας της βιολογικής γεωργίας.

(27) Λαμβανομένης υπόψη της σημασίας της επικονίασης στον
τομέα της βιολογικής μελισσοκομίας, πρέπει να προβλεφθούν

παρεκκλίσεις που επιτρέπουν την παράλληλη παραγωγή
βιολογικών και μη βιολογικών προϊόντων μελισσοκομίας στην
ίδια εκμετάλλευση.

(28) Σε ορισμένες περιστάσεις, οι κάτοχοι εκμεταλλεύσεων ενδέχεται
να αντιμετωπίζουν δυσκολίες να προμηθευτούν ζώα βιολογικής
εκτροφής και βιολογικές ζωοτροφές και, ως εκ τούτου, πρέπει
να επιτραπεί η χρησιμοποίηση περιορισμένου αριθμού μη
βιολογικών εισροών σε περιορισμένες ποσότητες.

(29) Οι παραγωγοί που εφαρμόζουν μεθόδους βιολογικής
παραγωγής έχουν καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για την
ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής σπόρων και
πολλαπλασιαστικού υλικού με στόχο να δημιουργηθεί ένα
μεγάλο φάσμα φυτικών ποικιλιών για τις οποίες υπάρχουν
βιολογικοί σπόροι και αγενές φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό.
Παρόλα αυτά, για πολλά είδη δεν υπάρχουν ακόμη αρκετοί
σπόροι βιολογικής παραγωγής και αγενές φυτικό
πολλαπλασιαστικό υλικό και, σε αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει
να επιτρέπεται η χρησιμοποίηση μη βιολογικών σπόρων και
φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού.

(30) Για τον εφοδιασμό των επιχειρήσεων με βιολογικούς σπόρους
για σπορά και σπόρους γεωμήλων, κάθε κράτος μέλος πρέπει
να διασφαλίζει ότι υπάρχει βάση δεδομένων η οποία
περιλαμβάνει τις ποικιλίες βιολογικών σπόρων για σπορά και
κονδύλων γεωμήλων προς φύτευση που είναι διαθέσιμοι στην
αγορά.

(31) Η διαχείριση ενηλίκων βοοειδών μπορεί να θέτει σε κίνδυνο τον
εκτροφέα και άλλα πρόσωπα που χειρίζονται τα ζώα. Για τον
λόγο αυτό, πρέπει να προβλεφθούν παρεκκλίσεις κατά το
τελικό στάδιο πάχυνσης των θηλαστικών, ιδίως των βοοειδών.

(32) Οι καταστροφικές περιστάσεις ή η εξάπλωση ασθενειών των
ζώων ή των φυτών μπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη
βιολογική παραγωγή των περιοχών στις οποίες συμβαίνουν.
Πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλιστεί η
διατήρηση ή η αποκατάσταση της γεωργικής δραστηριότητας.
Πρέπει, συνεπώς, να επιτραπεί, για περιορισμένο διάστημα, η
χρησιμοποίηση ζώων μη βιολογικής εκτροφής ή μη βιολογικών
σπόρων για σπορά στις περιοχές που πλήττονται.

(33) Σύμφωνα με τα άρθρα 24 παράγραφος 3 και 25 παράγραφος 3
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, πρέπει να θεσπιστούν
ειδικά κριτήρια σχετικά με την εμφάνιση, τη σύνθεση, το
μέγεθος και το σχέδιο του κοινοτικού λογότυπου καθώς και
την παρουσίαση και τη σύνθεση του κωδικού της αρχής
ελέγχου ή του φορέα ελέγχου και της αναφοράς του τόπου
στον οποίο έχει παραχθεί το γεωργικό προϊόν.

(34) Σύμφωνα με το άρθρο 26 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/
2007, πρέπει να καθοριστούν ειδικές απαιτήσεις για την
επισήμανση των βιολογικών ζωοτροφών, λαμβανομένων υπόψη
των ποικιλιών και της σύνθεσης των ζωοτροφών και των
οριζόντιων διατάξεων επισήμανσης που εφαρμόζονται στις
ζωοτροφές.
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(35) Εκτός από το σύστημα ελέγχου του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/
2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της
συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και
τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή
διαβίωση των ζώων (2), πρέπει να θεσπιστούν και ειδικά μέτρα
ελέγχου, ειδικότερα λεπτομερείς απαιτήσεις για όλα τα στάδια
παραγωγής, επεξεργασίας και διανομής βιολογικών προϊόντων.

(36) Τα κοινοποιούμενα στοιχεία από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή
πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούνται άμεσα και όσο το
δυνατό αποτελεσματικότερα για τη διαχείριση των στατιστικών
δεδομένων και των στοιχείων αναφοράς. Για την επίτευξη του
στόχου αυτού, όλες οι πληροφορίες πρέπει να είναι διαθέσιμες
ή να κοινοποιούνται μεταξύ των κρατών μελών και της
Επιτροπής σε ηλεκτρονική ή ψηφιακή μορφή.

(37) Οι ανταλλαγές πληροφοριών και εγγράφων μεταξύ της
Επιτροπής και των κρατών μελών και η παροχή και η
κοινοποίηση πληροφοριών από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή
γενικά πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά ή σε ψηφιακή μορφή.
Για να βελτιωθούν ο τρόπος και ο βαθμός χρησιμοποίησης
αυτών των ανταλλαγών πληροφοριών σχετικά με τους κανόνες
της βιολογικής παραγωγής, είναι απαραίτητο να προσ-
αρμοστούν τα υφιστάμενα ή να δημιουργηθούν νέα
μηχανογραφικά συστήματα. Πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις
από την Επιτροπή προς το σκοπό αυτό και να εφαρμοστούν
αφού ενημερωθούν τα κράτη μέλη μέσω της επιτροπής
βιολογικής παραγωγής.

(38) Οι όροι επεξεργασίας των πληροφοριών από αυτά τα
μηχανογραφικά συστήματα και η μορφή και το περιεχόμενο
των κοινοποιούμενων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/
2007 εγγράφων πρέπει να προσαρμόζονται συχνά, σύμφωνα
με τις τροποποιήσεις των εφαρμοστέων κανόνων ή των
απαιτήσεων διαχείρισης. Είναι επίσης απαραίτητη η
ομοιόμορφη παρουσίαση των εγγράφων που αποστέλλονται
από τα κράτη μέλη. Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, να
απλουστευθούν οι διαδικασίες και να εξασφαλιστεί η άμεση
λειτουργία αυτών των ηλεκτρονικών συστημάτων, πρέπει να
καθοριστούν η μορφή και το περιεχόμενο των εγγράφων βάσει
υποδειγμάτων ή ερωτηματολογίων, τα οποία πρέπει να
προσαρμόζονται και να επικαιροποιούνται από την Επιτροπή,
αφού προηγουμένως ενημερώνεται η επιτροπή βιολογικής
παραγωγής.

(39) Πρέπει να θεσπισθούν μεταβατικά μέτρα για ορισμένες
διατάξεις που θεσπίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2092/
91 για να μην τεθεί σε κίνδυνο η συνέχεια της γεωργικής
παραγωγής.

(40) Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 207/93 της Επιτροπής, της
29ης Ιανουαρίου 1993, για τον καθορισμό του περιεχομένου
του παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91
περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων
και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη
διατροφής και για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων για την
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 παράγραφος 4 του εν
λόγω κανονισμού (3), ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1452/2003 της
Επιτροπής, της 14ης Αυγούστου 2003, για διατήρηση της
παρέκκλισης που προβλέπεται από το άρθρο 6 παράγραφος 3
στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 του
Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες ποικιλίες σπόρων προς
σπορά και το πολλαπλασιαστικό υλικό και την καθιέρωση
διαδικαστικών κανόνων και κριτηρίων σχετικά με αυτή την
παρέκκλιση (4) και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2003 της
Επιτροπής, της 5ης Φεβρουαρίου 2003, για τις απαιτήσεις
στον τομέα της επισήμανσης τις συναφείς με τον βιολογικό
τρόπο παραγωγής ζωοτροφών, σύνθετων ζωοτροφών και
πρώτων υλών ζωοτροφών και για τροποποίηση του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 (5) πρέπει να καταργηθούν και να
αντικατασταθούν από νέο κανονισμό.

(41) Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 καταργείται από τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 με ημερομηνία εφαρμογής την
1η Ιανουαρίου 2009. Ορισμένες από τις διατάξεις του,
ωστόσο, πρέπει να συνεχίσουν να εφαρμόζονται, με ορισμένες
προσαρμογές, και πρέπει, συνεπώς, να προσαρμοστούν στο
πλαίσιο του παρόντος κανονισμού. Για λόγους σαφήνειας, είναι
απαραίτητο να δηλωθεί η αντιστοιχία ανάμεσα σε εκείνες τις
διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 και τις
διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

(42) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της κανονιστικής επιτροπής βιολογικής
παραγωγής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
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(2) ΕΕ L 165 της 30.4.2004, σ. 1, όπως διορθώθηκε με την ΕΕ L 191 της
28.5.2004, σ. 1.

(3) ΕΕ L 25 της 2.2.1993, σ. 5.
(4) ΕΕ L 206 της 15.8.2003, σ. 17.
(5) ΕΕ L 31 της 6.2.2000, σ. 3.
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ΤΙΤΛΟΣ Ι

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ειδικούς κανόνες για τη βιολογική
παραγωγή, την επισήμανση και τον έλεγχο των προϊόντων τα οποία
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 834/2007.

2. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στα ακόλουθα προϊόντα:

α) προϊόντα υδατοκαλλιέργειας·

β) φύκια·

γ) είδη ζώων, εκτός από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 7·

δ) ζύμες που χρησιμοποιούνται ως τρόφιμα ή ζωοτροφές.

Εντούτοις, οι τίτλοι ΙΙ, ΙΙΙ και ο τίτλος IV εφαρμόζονται κατ’
αναλογία στα προϊόντα τα οποία αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και
γ) του πρώτου εδαφίου μέχρι να θεσπιστούν λεπτομερείς κανόνες
παραγωγής των προϊόντων αυτών βάσει του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 834/2007.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Συμπληρωματικά προς τους ορισμούς του άρθρου 2 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, για τους σκοπούς του παρόντος
κανονισμού εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) «μη βιολογικό»: προϊόντα που δεν προέρχονται από ή δεν
συνδέονται με τρόπο παραγωγής σύμφωνο με τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 834/2007 και τον παρόντα κανονισμό·

β) «κτηνιατρικά φάρμακα»: τα προϊόντα που ορίζονται στο
άρθρο 1 παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/82/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6) σχετικά
με τον κοινοτικό κώδικα κτηνιατρικών φαρμάκων·

γ) «εισαγωγέας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο εσωτερικό της
Κοινότητας που παρουσιάζει φορτίο εμπορεύματος για
ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα, είτε αυτοπροσώπως
είτε μέσω αντιπροσώπου·

δ) «πρώτος παραλήπτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο
παραδίδεται το εισαγόμενο φορτίο και το οποίο λαμβάνει το
προϊόν για περαιτέρω επεξεργασία ή/και για διάθεση στην
αγορά·

ε) «εκμετάλλευση»: όλες οι μονάδες παραγωγής που λειτουργούν
υπό ενιαία διαχείριση με στόχο την παραγωγή γεωργικών
προϊόντων·

στ) «μονάδα παραγωγής»: όλα τα στοιχεία ενεργητικού που
χρησιμοποιούνται για ένα τομέα παραγωγής, όπως
εγκαταστάσεις παραγωγής, αγροτεμάχια, βοσκότοποι,
υπαίθριοι χώροι, κτίρια σταβλισμού των ζώων, κτίρια

αποθήκευσης των προϊόντων, φυτικών προϊόντων, ζωικών
προϊόντων, πρώτων υλών και κάθε άλλης εισροής που
συνδέεται με αυτό τον συγκεκριμένο τομέα παραγωγής·

ζ) «υδροπονική παραγωγή»: η μέθοδος καλλιέργειας φυτών με τις
ρίζες τους σε ανόργανο θρεπτικό διάλυμα μόνο ή σε αδρανές
μέσο, όπως ο περλίτης, το χαλίκι ή οι ορυκτές ίνες, στο οποίο
προστίθεται θρεπτικό διάλυμα·

η) «κτηνιατρική αγωγή»: όλα τα στάδια μιας θεραπευτικής ή
προληπτικής αγωγής για την καταπολέμηση μιας ειδικής
νόσου·

θ) «ζωοτροφές σε μετατροπή»: οι ζωοτροφές που παράγονται κατά
την περίοδο μετατροπής από την συμβατική προς τη βιολογική
παραγωγή, εξαιρουμένων των ζωοτροφών που συγκομίζονται
κατά τους δώδεκα μήνες μετά την έναρξη της μετατροπής,
όπως αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο α) του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007.

ΤΙΤΛΟΣ II

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ,
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Φυτική παραγωγή

Άρθρο 3

Διαχείριση του εδάφους και λίπανση

1. Όταν οι διατροφικές ανάγκες των φυτών δεν είναι δυνατόν να
ικανοποιηθούν με τα μέτρα τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 12
παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/
2007, στην βιολογική παραγωγή μπορούν να χρησιμοποιηθούν
μόνο τα αναφερόμενα στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού
λιπάσματα και βελτιωτικά του εδάφους και μόνο στο βαθμό που
είναι απαραίτητα. Οι επιχειρήσεις διατηρούν έγγραφα που
αποδεικνύουν την ανάγκη χρησιμοποίησης του προϊόντος.

2. Η συνολική ποσότητα ζωικής κόπρου, όπως ορίζεται στην
οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου (7) για την προστασία των
υδάτων από την νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης, που
διασπείρεται στην εκμετάλλευση πρέπει να μην υπερβαίνει τα
170 χιλιόγραμμα αζώτου ετησίως ανά εκτάριο χρησιμοποιήσιμης
γεωργικής γης. Το όριο αυτό ισχύει μόνο στην χρήση κοπριάς
αγροκτήματος, αποξηραμένης κοπριάς αγροκτήματος και
αφυδατωμένης κοπριάς πουλερικών, κομποστοποιημένων ζωικών
περιττωμάτων, περιλαμβανομένων της κόπρου πουλερικών, της
κομποστοποιημένης ζωικής κοπριάς και των υγρών ζωικών
περιττωμάτων.

3. Οι εκμεταλλεύσεις βιολογικής παραγωγής μπορούν να
συνάπτουν γραπτές συμφωνίες συνεργασίας αποκλειστικά με άλλες
εκμεταλλεύσεις και επιχειρήσεις οι οποίες συμμορφώνονται με τους
κανόνες βιολογικής παραγωγής, με σκοπό τη διασπορά
πλεονάζουσας κόπρου βιολογικής παραγωγής. Το ανώτατο όριο
που αναφέρεται στην παράγραφο 2 υπολογίζεται βάσει του συνόλου
των μονάδων βιολογικής παραγωγής που συμμετέχουν σε αυτή την
συνεργασία.
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4. Επιτρέπεται η χρήση των κατάλληλων παρασκευασμάτων
μικροοργανισμών για τη βελτίωση της συνολικής κατάστασης του
εδάφους ή της διαθεσιμότητας θρεπτικών ουσιών στο έδαφος ή στις
καλλιέργειες.

5. Για την ενεργοποίηση των οργανικών λιπασμάτων επιτρέπεται να
χρησιμοποιούνται κατάλληλα παρασκευάσματα με βάση φυτά ή
παρασκευάσματα μικροοργανισμών.

Άρθρο 4

Απαγόρευση της υδροπονικής παραγωγής

Απαγορεύεται η υδροπονική παραγωγή.

Άρθρο 5

Διαχείριση παρασίτων, ασθενειών και ζιζανίων

1. Όταν δεν είναι δυνατή η επαρκής προστασία των φυτών από
επιβλαβείς οργανισμούς και ασθένειες με την λήψη των μέτρων τα
οποία προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), γ)
και ζ) και σύμφωνα με το άρθρο 12 στοιχείο η) του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 834/2007, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο προϊόντα
που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού, στη
βιολογική γεωργία. Οι επιχειρήσεις τηρούν έγγραφα που
αποδεικνύουν την ανάγκη χρησιμοποίησης του προϊόντος.

2. Για προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε παγίδες και διανομείς, με
εξαίρεση τις συσκευές φερομόνης, οι παγίδες ή/και διανομείς δεν
εκλύουν τις ουσίες στο περιβάλλον και αποτρέπουν την επαφή
ανάμεσα στις ουσίες και τις καλλιέργειες. Μετά την χρήση,
πραγματοποιείται ασφαλής συλλογή και διάθεση των παγίδων.

Άρθρο 6

Ειδικοί κανόνες παραγωγής μανιταριών

Για την παραγωγή μανιταριών επιτρέπεται η χρησιμοποίηση
υποστρωμάτων εδάφους, εφόσον αυτά αποτελούνται μόνο από τα
ακόλουθα συστατικά:

α) κοπριά αγροκτήματος και ζωικά περιττώματα:

i) είτε από εκμεταλλεύσεις που εφαρμόζουν την μέθοδο
βιολογικής παραγωγής,

ii) είτε αναφέρονται στο παράρτημα Ι, μόνο όταν το
αναφερόμενο στο σημείο i) προϊόν δεν είναι διαθέσιμο
και υπό τον όρο ότι δεν υπερβαίνουν το 25 % του
βάρους των συνολικών συστατικών του υποστρώματος,
εκτός από το υλικό επικάλυψης και πρόσθετο νερό, πριν
από την κομποστοποίηση.

β) προϊόντα γεωργικής προέλευσης, εκτός από αυτά που
αναφέρονται στο σημείο α), από εκμεταλλεύσεις που
εφαρμόζουν μέθοδο βιολογικής παραγωγής·

γ) τύρφη που δεν έχει υποστεί χημική επεξεργασία·

δ) ξύλο που δεν έχει υποστεί επεξεργασία με χημικά προϊόντα
μετά την υλοτόμηση·

ε) ανόργανα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα Ι, νερό
και χώμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Ζωική παραγωγή

Άρθρο 7

Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν κεφάλαιο ορίζει λεπτομερείς κανόνες παραγωγής για τα
ακόλουθα είδη: βοοειδή, περιλαμβανομένων των ειδών bubalus και
bison, ιπποειδή, χοιροειδή, προβατοειδή, αιγοειδή, πουλερικά (είδη
που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ) και μέλισσες.

Τ μ ή μ α 1

Προ έ λ ε υ σ η τω ν ζώω ν

Άρθρο 8

Καταγωγή ζώων βιολογικής εκτροφής

1. Κατά την επιλογή φυλών ή τύπων ζώων, πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη η ικανότητα προσαρμογής των ζώων στις τοπικές συνθήκες, η
ζωτικότητά τους και η αντοχή τους σε ασθένειες. Ακόμη, πρέπει να
επιλέγονται φυλές ή τύποι ζώων κατά τρόπο που να αποφεύγονται
ειδικές ασθένειες ή προβλήματα υγείας τα οποία συνδέονται με
ορισμένες φυλές ή τύπους που χρησιμοποιούνται στην εντατική
παραγωγή, όπως το σύνδρομο του στρες των χοίρων, το σύνδρομο
PSE (ωχρότητα, μαλακότητα, εξίδρωση), το σύνδρομο αιφνίδιου
θανάτου, οι αυτόματες αποβολές και η δυστοκία που απαιτεί
καισαρική τομή. Πρέπει να προτιμώνται οι αυτόχθονες φυλές και
τύποι ζώων.

2. Για τις μέλισσες, πρέπει να προτιμάται η χρησιμοποίηση του
είδους Apis mellifera και των τοπικών οικοτύπων τους.

Άρθρο 9

Καταγωγή ζώων μη βιολογικής εκτροφής

1. Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii)
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, τα ζώα μη βιολογικής
εκτροφής επιτρέπεται να εισάγονται για λόγους αναπαραγωγής σε
μια εκμετάλλευση, μόνο όταν δεν υφίσταται επαρκής αριθμός ζώων
βιολογικής εκτροφής και με την επιφύλαξη των όρων που
προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 5 του παρόντος άρθρου.

2. Κατά την πρώτη συγκρότηση μιας αγέλης ή κοπαδιού, η
εκτροφή των νεαρών θηλαστικών μη βιολογικής εκτροφής πρέπει να
είναι σύμφωνη με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής αμέσως μετά
τον απογαλακτισμό τους. Ακόμη, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι
περιορισμοί από την ημέρα εισαγωγής των ζώων στην αγέλη:

α) τα βουβάλια, οι μόσχοι και τα πουλάρια πρέπει να είναι ηλικίας
κατώτερης των 6 μηνών·

β) οι αμνοί και τα ερίφια πρέπει να είναι ηλικίας κατώτερης των
60 ημερών·

γ) το βάρος των χοιριδίων πρέπει να είναι κατώτερο των
35 χιλιογράμμων.

L 250/8 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2008



3. Τα ενήλικα αρσενικά και τα άτοκα θηλυκά θηλαστικά μη
βιολογικής εκτροφής, για τους σκοπούς της ανανέωσης μιας αγέλης
ή ενός κοπαδιού, πρέπει να εκτρέφονται στη συνέχεια σύμφωνα με
τους κανόνες βιολογικής παραγωγής. Ακόμη, ο αριθμός θηλυκών
θηλαστικών υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς ετησίως:

α) δεν δύναται να υπερβαίνει το 10 % των ενηλίκων ιπποειδών ή
βοοειδών, περιλαμβανομένων των ειδών bubalus και bison, και
το 20 % του πληθυσμού των ενηλίκων χοιροειδών,
προβατοειδών και αιγοειδών, ως θηλυκά άτοκα ζώα·

β) για τις μονάδες παραγωγής με λιγότερα από 10 ιπποειδή ή
βοοειδή, ή με λιγότερα από πέντε χοιροειδή, προβατοειδή ή
αιγοειδή, η προαναφερόμενη ανανέωση του πληθυσμού
περιορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε ένα ζώο ετησίως.

Η διάταξη της παρούσας παραγράφου θα αναθεωρηθεί το 2012 με
σκοπό να καταργηθεί σταδιακά.

4. Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 ποσοστά είναι δυνατόν να
αυξηθούν έως το 40 %, εφόσον υπάρχει προηγούμενη άδεια της
αρμόδιας αρχής στις ακόλουθες ειδικές περιπτώσεις:

α) σημαντικής επέκτασης της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης·

β) αλλαγής φυλής·

γ) έναρξης νέας κτηνοτροφικής δραστηριότητας·

δ) απειλής εξαφάνισης φυλών από την κτηνοτροφία, όπως
αναφέρεται στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1974/2006 της Επιτροπής (8) σε αυτή την περίπτωση
τα ζώα αυτών των φυλών δεν πρέπει να είναι υποχρεωτικά
άτοκα.

5. Για την ανασύσταση των μελισσιών, επιτρέπεται να
αντικαθίστανται το 10 % ετησίως των βασιλισσών και των σμηνών
από βασίλισσες και σμήνη μη βιολογικής εκτροφής στη μονάδα
βιολογικής παραγωγής, υπό τον όρο ότι οι βασίλισσες και τα σμήνη
τοποθετούνται σε κυψέλες με κηρήθρες ή φύλλα κηρηθρών που
προέρχονται από μονάδες βιολογικής παραγωγής.

Τ μ ή μ α 2

Συ ν θ ή κ ε ς σ τ αβλ ι σ μ ο ύ κ α ι κ τ η ν ο τ ρ οφ ι κ έ ς
π ρ α κ τ ι κ έ ς

Άρθρο 10

Κανόνες σχετικά με τις συνθήκες σταβλισμού

1. Η μόνωση, η θέρμανση και ο αερισμός του κτιρίου πρέπει να
εξασφαλίζουν ότι η κυκλοφορία του αέρα, το επίπεδο της σκόνης, η
θερμοκρασία, η σχετική υγρασία της ατμόσφαιρας και η
συγκέντρωση αερίων διατηρούνται εντός ορίων μη επιβλαβών για
τα ζώα. Τα κτίρια πρέπει να επιτρέπουν την είσοδο άφθονου φυσικού
αερισμού και φωτός.

2. Τα κτίρια για τα ζώα δεν είναι υποχρεωτικά σε περιοχές με
κατάλληλες κλιματικές συνθήκες που επιτρέπουν την υπαίθρια
διαβίωση των ζώων.

3. Η πυκνότητα των ζώων εντός των ενδιαιτημάτων πρέπει να
επιτρέπει την άνεση, την καλή διαβίωση και να ικανοποιεί τις ειδικές
ανάγκες των ζώων που σχετίζονται κυρίως με τα είδη, τη φυλή και
την ηλικία των ζώων. Πρέπει να λαμβάνει επίσης υπόψη τις ανάγκες
της συμπεριφοράς των ζώων που εξαρτώνται ιδίως από το μέγεθος
της ομάδας και το φύλο των ζώων. Η πυκνότητα πρέπει να
ανταποκρίνεται στις ανάγκες άνετης διαβίωσης των ζώων,
παρέχοντας σε αυτά επαρκή χώρο για φυσική στάση, να ξαπλώνουν
με ευκολία, να κυλιούνται, να περιποιούνται τον εαυτό τους, να
λαμβάνουν όλες τις φυσικές στάσεις και να κάνουν όλες τις φυσικές
κινήσεις, όπως να τεντώνονται και να φτερουγίζουν.

4. Το ελάχιστο εμβαδόν εντός των κτιρίων και των υπαίθριων
χώρων και τα λοιπά χαρακτηριστικά σταβλισμού για τα διάφορα είδη
και τις κατηγορίες ζώων καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ.

Άρθρο 11

Ειδικές συνθήκες σταβλισμού και κτηνοτροφικές πρακτικές για
τα θηλαστικά

1. Το δάπεδο των ενδιαιτημάτων των ζώων πρέπει να είναι ομαλό
αλλά όχι ολισθηρό. Το μισό τουλάχιστον εμβαδόν του δαπέδου
πρέπει να είναι συνεχές, δηλαδή όχι υπό μορφή γρίλιας ή δικτυωτού.

2. Τα ενδιαιτήματα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με άνετο, καθαρό
και στεγνό χώρο ωοτοκίας/ανάπαυσης, επαρκών διαστάσεων,
αποτελούμενο από στερεή κατασκευή χωρίς δάπεδο υπό μορφή
γρίλιας. Ο χώρος ανάπαυσης πρέπει να περιέχει άφθονο στεγνό υλικό
κατάκλισης με στρωμνή. Η στρωμνή πρέπει να περιλαμβάνει άχυρο ή
άλλο κατάλληλο φυσικό υλικό. Η στρωμνή είναι δυνατό να
βελτιώνεται και να εμπλουτίζεται με οποιοδήποτε ανόργανο προϊόν
του παραρτήματος Ι.

3. Παρά τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 3 της οδηγίας
91/629/ΕΚ του Συμβουλίου (9) , απαγορεύεται ο σταβλισμός των
μόσχων σε ατομικούς χώρους μετά την ηλικία της μίας εβδομάδας.

4. Παρά τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 8 της οδηγίας
91/630 του Συμβουλίου (10) , οι θηλυκοί χοίροι πρέπει να
διατηρούνται σε ομάδες, εκτός από τα τελευταία στάδια της
κυήσεως και την περίοδο του θηλασμού.

5. Απαγορεύεται ο σταβλισμός χοιριδίων σε επίπεδα δάπεδα ή σε
κλωβούς χοιριδίων.

6. Οι χώροι άσκησης πρέπει να επιτρέπουν στους χοίρους να
κοπρίζουν και να σκάβουν με το ρύγχος τους. Για να έχουν τη
δυνατότητα τα ζώα να σκάβουν με το ρύγχος τους, μπορούν να
χρησιμοποιούνται διάφορα υποστρώματα.
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Άρθρο 12

Ειδικοί όροι σταβλισμού και πρακτικές εκτροφής πουλερικών

1. Τα πουλερικά δεν πρέπει να διατηρούνται σε κλωβούς.

2. Τα νηκτικά πτηνά πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ρυάκι, τεχνητή
λίμνη ή γούρνα, όποτε το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες και οι
συνθήκες υγιεινής, ώστε να ικανοποιούνται οι ειδικές ανάγκες του
είδους και οι απαιτήσεις καλής διαβίωσης των ζώων.

3. Τα ενδιαιτήματα όλων των πουλερικών πρέπει να πληρούν τους
ακόλουθους όρους:

α) τουλάχιστον το ένα τρίτο του εμβαδού του δαπέδου πρέπει να
είναι συμπαγές, δηλαδή όχι σε μορφή γρίλιας ή δικτυωτού, και
να καλύπτεται με στρωμνή από άχυρα, ροκανίδια, άμμο ή
τύρφη·

β) στα ενδιαιτήματα των ωοπαραγωγών ορνίθων, ένα επαρκώς
μεγάλο τμήμα του δαπέδου στο οποίο έχουν πρόσβαση οι
όρνιθες πρέπει να είναι διαθέσιμο για τη συλλογή των
περιττωμάτων των πτηνών·

γ) πρέπει να διαθέτουν κούρνιες μεγέθους και αριθμού ανάλογου
προς το μέγεθος του σμήνους και των πτηνών, όπως ορίζεται
στο παράρτημα ΙΙΙ·

δ) πρέπει να διαθέτουν ανοίγματα εισόδου/εξόδου μεγέθους
επαρκούς για τα πτηνά, και συνολικού μήκους τουλάχιστον
4 μέτρων ανά 100 τετραγωνικά μέτρα εμβαδού του διαθέσιμου
για τα πτηνά ενδιαιτήματος·

ε) σε κάθε ενδιαίτημα πουλερικών δεν μπορεί να στεγάζονται
περισσότερα από:

i) 4 800 κοτόπουλα,

ii) 3 000 ωοπαραγωγές όρνιθες,

iii) 5 200 φραγκόκοτες,

iv) 4 000 θηλυκές πάπιες Βαρβαρίας ή Πεκίνου ή
3 200 αρσενικές πάπιες Βαρβαρίας ή Πεκίνου ή άλλες
πάπιες,

v) 2 500 καπόνια, χήνες ή γαλοπούλες·

στ) σε κάθε μονάδα παραγωγής, η συνολική χρησιμοποιήσιμη
επιφάνεια ορνιθώνων για κρεατοπαραγωγή δεν πρέπει να
υπερβαίνει τα 1 600 τετραγωνικά μέτρα·

ζ) οι ορνιθώνες πρέπει να είναι κατασκευασμένοι με τρόπο που να
επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση όλων των πτηνών σε υπαίθριο
χώρο.

4. Στην περίπτωση των ωοπαραγωγών ορνίθων, ο φυσικός
φωτισμός επιτρέπεται να συμπληρώνεται με τεχνητά μέσα για να
εξασφαλίζεται φωτισμός επί 16 το πολύ ώρες ημερησίως με οκτάωρη
τουλάχιστον συνεχή νυκτερινή περίοδο ανάπαυσης χωρίς τεχνητό
φωτισμό.

5. Για να αποτραπεί η χρησιμοποίηση μεθόδων εντατικής
εκτροφής, τα πουλερικά πρέπει να εκτρέφονται είτε μέχρις ότου
αποκτήσουν μια ελάχιστη ηλικία είτε να προέρχονται από φυλές
πουλερικών βραδείας ανάπτυξης. Όταν ο παραγωγός δεν
χρησιμοποιεί φυλές πουλερικών βραδείας ανάπτυξης, η ελάχιστη
ηλικία σφαγής είναι η ακόλουθη:

α) 81 ημέρες για τα κοτόπουλα,

β) 150 ημέρες για τα καπόνια,

γ) 49 ημέρες για τις πάπιες Πεκίνου,

δ) 70 ημέρες για τις θηλυκές πάπιες Βαρβαρίας,

ε) 84 ημέρες για τις αρσενικές πάπιες Βαρβαρίας,

στ) 92 ημέρες για τις κοινές πλατύρρυγχες πάπιες (Mallard),

ζ) 94 ημέρες για τις φραγκόκοτες,

η) 140 ημέρες για τις αρσενικές γαλοπούλες και τις χήνες που
προορίζονται για ψήσιμο (roasting geese),

θ) 100 ημέρες για τις θηλυκές γαλοπούλες.

Η αρμόδια αρχή πρέπει να ορίσει τα κριτήρια για τις φυλές βραδείας
ανάπτυξης ή να συντάσσει κατάλογο αυτών των φυλών και παρέχει
τις πληροφορίες αυτές στους επιχειρηματίες, σε άλλα κράτη μέλη και
στην Επιτροπή.

Άρθρο 13

Ειδικές απαιτήσεις και όροι για τους χώρους άσκησης της
μελισσοκομίας

1. Τα μελισσοκομεία πρέπει να είναι εγκατεστημένα κατά τέτοιο
τρόπο ώστε, σε ακτίνα 3 χιλιομέτρων από τη θέση του
μελισσοκομείου, οι πηγές νέκταρος και γύρης να αποτελούνται
κυρίως από βιολογικές καλλιέργειες ή/και αυτοφυή βλάστηση ή/και
καλλιέργειες στις οποίες εφαρμόζονται μέθοδοι παραγωγής
περιορισμένων περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ισοδύναμες με αυτές
που περιγράφονται στο άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/
2005 του Συμβουλίου (11) ή στο άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1257/1999 του Συμβουλίου (12) οι οποίες δεν μπορούν να
επηρεάσουν τον χαρακτηρισμό της μελισσοκομικής παραγωγής ως
βιολογικής. Οι ανωτέρω απαιτήσεις δεν ισχύουν για περιοχές όπου
δεν υπάρχει ανθοφορία ή όταν οι μέλισσες βρίσκονται σε
διαχείμανση.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν περιφέρειες ή περιοχές στις
οποίες δεν είναι δυνατό να ασκηθεί μελισσοκομία σύμφωνη με τους
κανόνες της βιολογικής παραγωγής.

3. Οι κυψέλες πρέπει να κατασκευάζονται βασικά από φυσικά
υλικά που δεν παρουσιάζουν κίνδυνο μόλυνσης του περιβάλλοντος
ή των προϊόντων της μελισσοκομίας.
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4. Το κερί για τις νέες κηρήθρες πρέπει να προέρχεται από μονάδες
βιολογικής παραγωγής.

5. Με την επιφύλαξη του άρθρου 25, εντός των κυψελών
χρησιμοποιούνται μόνο φυσικά προϊόντα όπως πρόπολη, κερί και
φυτικά έλαια.

6. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση συνθετικών χημικών απω-
θητικών κατά τη διάρκεια των ενεργειών συλλογής μελιού.

7. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση κηρηθρών που περιέχουν γόνο
για εξαγωγή μελιού.

Άρθρο 14

Πρόσβαση σε υπαίθριους χώρους

1. Οι υπαίθριοι χώροι μπορεί να είναι εν μέρει καλυμμένοι.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο iii)
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, τα φυτοφάγα ζώα πρέπει να
έχουν πρόσβαση σε βοσκότοπους για βοσκή όποτε το επιτρέπουν οι
συνθήκες.

3. Όταν τα φυτοφάγα ζώα έχουν πρόσβαση σε βοσκότοπο κατά
την περίοδο βοσκής και όταν το σύστημα χειμερινού σταβλισμού
παρέχει ελευθερία κινήσεων στα ζώα, επιτρέπεται η εξαίρεση από την
υποχρέωση εξασφάλισης υπαίθριων χώρων για τα ζώα κατά τους
χειμερινούς μήνες.

4. Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 2, οι ταύροι ηλικίας άνω
του ενός έτους πρέπει να έχουν πρόσβαση σε βοσκότοπο ή σε
υπαίθριο χώρο.

5. Τα πουλερικά πρέπει να έχουν πρόσβαση σε υπαίθριο χώρο
τουλάχιστον κατά το ένα τρίτο της διάρκειας ζωής τους.

6. Οι υπαίθριοι χώροι για τα πουλερικά πρέπει να καλύπτονται
κυρίως με βλάστηση, να διαθέτουν εγκαταστάσεις προστασίας και να
παρέχουν στα πουλερικά ευχερή πρόσβαση σε επαρκή αριθμό
ποτιστρών και ταγιστρών.

7. Όταν τα πουλερικά διατηρούνται σε κλειστούς χώρους λόγω
περιορισμών ή υποχρεώσεων που επιβάλλονται βάσει της κοινοτικής
νομοθεσίας, πρέπει να έχουν διαρκή πρόσβαση σε επαρκείς
ποσότητες ακατέργαστης χορτονομής και σε κατάλληλα υλικά για
να ικανοποιούνται οι ηθολογικές ανάγκες τους.

Άρθρο 15

Δείκτης πυκνότητας

1. Ο συνολικός δείκτης πυκνότητας των ζώων δεν πρέπει να
υπερβαίνει το όριο των 170 χιλιόγραμμων αζώτου ετησίως ανά
εκτάριο γεωργικής γης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3
παράγραφος 2.

2. Για τον καθορισμό του προαναφερόμενου ενδεδειγμένου δείκτη
πυκνότητας των ζώων, η αρμόδια αρχή πρέπει να καθορίζει τις
μονάδες ζώων που ισοδυναμούν με το προαναφερόμενο όριο

λαμβάνοντας ως κατευθυντήρια οδηγία τους αριθμούς που ορίζονται
στο παράρτημα IV ή τις συναφείς εθνικές διατάξεις που έχουν
εκδοθεί βάσει της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ.

Άρθρο 16

Απαγόρευση της βιολογικής εκτροφής

Απαγορεύεται η βιολογική εκτροφή κατά την οποία ο
επιχειρηματίας-κτηνοτρόφος δεν έχει ιδιόκτητες εκτάσεις και δεν
διαχειρίζεται τη γεωργική γη ή/και δεν έχει συνάψει γραπτή
συμφωνία συνεργασίας με άλλο επιχειρηματία σύμφωνα με το
άρθρο 3 παράγραφος 3.

Άρθρο 17

Ταυτόχρονη παραγωγή βιολογικών και μη βιολογικών ζωικών
προϊόντων

1. Επιτρέπεται η παρουσία ζώων μη βιολογικής εκτροφής στην
εκμετάλλευση, υπό τον όρο ότι αυτά εκτρέφονται σε μονάδες των
οποίων τα κτίρια και αγροτεμάχια είναι σαφώς διαχωρισμένα από τις
μονάδες που τηρούν τους κανόνες βιολογικής παραγωγής και ότι τα
ζώα αυτά ανήκουν σε διαφορετικό είδος.

2. Τα ζώα μη βιολογικής εκτροφής μπορούν να χρησιμοποιούν
βιολογικούς βοσκότοπους για περιορισμένο διάστημα κάθε έτος, υπό
τον όρο ότι τα ζώα αυτά προέρχονται από σύστημα εκτροφής που
ορίζεται στην παράγραφο 3 στοιχείο β) και ότι τα ζώα βιολογικής
εκτροφής δεν είναι παρόντα στο βοσκότοπο την ίδια χρονική στιγμή.

3. Τα ζώα βιολογικής εκτροφής επιτρέπεται να βοσκούν σε
κοινόκτητες γαίες υπό τον όρο ότι:

α) η γη να μην έχει υποστεί, επί τρία τουλάχιστον έτη, χειρισμούς
με μη επιτρεπόμενα προϊόντα για βιολογική παραγωγή·

β) τα ζώα μη βιολογικής εκτροφής που χρησιμοποιούν αυτή τη γη
προέρχονται από σύστημα κτηνοτροφίας, κατά την έννοια του
άρθρου 36 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 ή του
άρθρου 22 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999·

γ) τα ζωικά προϊόντα που παράγονται από ζώα βιολογικής
εκτροφής, ενόσω χρησιμοποιούν τις εν λόγω γαίες δεν πρέπει
να θεωρούνται προϊόντα βιολογικής κτηνοτροφίας, εκτός εάν
είναι δυνατό να αποδειχθεί ότι υπήρξε επαρκής διαχωρισμός
από τα ζώα μη βιολογικής εκτροφής.

4. Κατά την περίοδο της εποχικής μετακίνησης, τα ζώα επιτρέπεται
να βοσκούν σε μη βιολογικές εκτάσεις όταν μετακινούνται πεζή από
ένα βοσκότοπο σε άλλο. Η κατανάλωση μη βιολογικών ζωοτροφών,
με τη βόσκηση χλόης ή άλλων φυτών, στη διάρκεια της περιόδου
αυτής δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10 % του συνολικού σιτηρεσίου
ανά έτος. Το εν λόγω αριθμητικό στοιχείο υπολογίζεται ως ποσοστό
της ξηράς ουσίας των ζωοτροφών γεωργικής προέλευσης.

5. Οι κτηνοτροφικές επιχειρήσεις πρέπει να διατηρούν έγγραφα
που αποδεικνύουν την τήρηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
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Άρθρο 18

Διαχείριση των ζώων

1. Ενέργειες όπως η τοποθέτηση ελαστικών ιμάντων στις ουρές των
προβάτων, η κοπή της ουράς, η κοπή των οδόντων, του ράμφους ή
των κεράτων δεν πρέπει να αποτελούν συνήθη πρακτική στη
βιολογική κτηνοτροφία. Εντούτοις, η αρμόδια αρχή μπορεί να
εγκρίνει, κατά περίπτωση, ορισμένες από αυτές τις πρακτικές για
λόγους ασφάλειας ή εάν αυτές αποσκοπούν στη βελτίωση της
υγείας, των συνθηκών διαβίωσης ή της υγιεινής των ζώων.

Τα ζώα πρέπει να υποφέρουν όσο το δυνατόν λιγότερο με τη
χορήγηση της κατάλληλης αναισθησίας και/ή αναλγησίας και η
επέμβαση πρέπει να πραγματοποιείται μόνο στην πλέον κατάλληλη
ηλικία από ειδικευμένο προσωπικό.

2. Ο χειρουργικός ευνουχισμός επιτρέπεται προκειμένου να
διατηρηθεί η ποιότητα των προϊόντων και οι παραδοσιακές πρακτικές
παραγωγής, αλλά μόνο με τους όρους που ορίζονται στο δεύτερο
εδάφιο της παραγράφου 1.

3. Απαγορεύονται οι ακρωτηριασμοί όπως η κορυφοτομή των
φτερών των βασιλισσών μελισσών.

4. Η φόρτωση και εκφόρτωση ζώων πρέπει πραγματοποιούνται
χωρίς τη χρησιμοποίηση κανενός είδους ηλεκτρικής διέγερσης για
τον εξαναγκασμό των ζώων. Απαγορεύεται η χρήση αλλοπαθητικών
ηρεμιστικών πριν ή κατά τη μεταφορά.

Τ μ ή μ α 3

Ζωο τ ροφ έ ς

Άρθρο 19

Ζωοτροφές από την ίδια εκμετάλλευση ή από άλλες
εκμεταλλεύσεις βιολογικής παραγωγής

1. Όσον αφορά τα φυτοφάγα ζώα, εξαιρουμένης της περιόδου
εποχικής διαχείμασης, με την επιφύλαξη του άρθρου 17
παράγραφος 4, τουλάχιστον το 50 % των ζωοτροφών πρέπει να
προέρχεται από την ίδια κτηνοτροφική μονάδα ή, όταν αυτό δεν είναι
εφικτό, παράγεται σε συνεργασία με άλλα αγροκτήματα βιολογικής
παραγωγής κατά προτίμηση στην ίδια περιοχή.

2. Όσον αφορά τις μέλισσες, στο τέλος της περιόδου παραγωγής,
πρέπει να διατηρούνται στις κυψέλες επαρκή αποθέματα μελιού και
γύρης για την επιβίωση των μελισσιών τον χειμώνα.

3. Η τεχνητή διατροφή των μελισσιών επιτρέπεται μόνο αν
απειλείται η επιβίωσή τους λόγω των κλιματικών συνθηκών και
μόνο κατά το διάστημα μεταξύ της τελευταίας εσοδείας μελιού και
15 ημέρες πριν από την έναρξη της επόμενης περιόδου έκκρισης
νέκταρος ή μελιτώματος. Η εκτροφή πρέπει να πραγματοποιείται με
βιολογικό μέλι, βιολογικό σιρόπι ζάχαρης ή βιολογική ζάχαρη.

Άρθρο 20

Διατροφή που καλύπτει τις διατροφικές ανάγκες των ζώων

1. Όλα τα νεαρά θηλαστικά πρέπει να τρέφονται κατά προτίμηση
με μητρικό γάλα σε σχέση με το φυσικό γάλα, για περίοδο

τουλάχιστον τριών μηνών για τα βοοειδή, περιλαμβανομένων των
ειδών bubalus και bison, και των ιπποειδών, 45 ημερών για τα
αιγοπρόβατα και 40 ημερών για τους χοίρους.

2. Τα συστήματα εκτροφής των φυτοφάγων πρέπει να βασίζονται
στην μέγιστη δυνατή χρησιμοποίηση βοσκής ανάλογα με τους
διαθέσιμους βοσκότοπους στις διάφορες περιόδους του έτους.
Τουλάχιστον 60 % της ξηράς ουσίας του ημερήσιου σιτηρέσιου των
φυτοφάγων πρέπει να αποτελείται από χονδροαλεσμένη, νωπή ή
αποξηραμένη ή ενσιρωμένη ζωοτροφή. Αυτό το ποσοστό επιτρέπεται
να μειωθεί σε 50 % για τα ζώα γαλακτοπαραγωγής για μέγιστη
περίοδο τριών μηνών στην αρχή της γαλακτοπαραγωγής.

3. Στο ημερήσιο σιτηρέσιο των χοίρων και των πουλερικών πρέπει
να προστίθεται χονδροαλεσμένη, νωπή, αποξηραμένη ή ενσιρωμένη
ζωοτροφή.

4. Απαγορεύεται η εκτροφή των ζώων υπό συνθήκες διατροφής ή
άλλες που να προάγουν την ανάπτυξη αναιμίας.

5. Οι πρακτικές πάχυνσης πρέπει να είναι αναστρέψιμες σε
οποιοδήποτε στάδιο της εκτροφής. Απαγορεύεται η καταναγκαστική
διατροφή.

Άρθρο 21

Ζωοτροφές σε μετατροπή

1. Μέχρι το 30 % της σύστασης των σιτηρεσίων, κατά μέσο όρο,
επιτρέπεται να περιέχει ζωοτροφές σε μετατροπή. Όταν οι ζωοτροφές
σε μετατροπή προέρχονται από μονάδα που ανήκει στην ίδια
εκμετάλλευση, το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξάνεται σε 60 %.

2. Μέχρι το 20 % της συνολικής μέσης ποσότητας ζωοτροφών που
χορηγείται στα ζώα μπορεί να προέρχεται από βόσκηση ή από την
συγκομιδή μόνιμων βοσκοτόπων ή από αγροτεμάχια με πολυετή
κτηνοτροφικά φυτά κατά το πρώτο έτος της μετατροπής τους, υπό
τον όρο ότι αποτελούν τμήμα της ίδιας εκμετάλλευσης και δεν ήταν
μέρος μονάδας βιολογικής παραγωγής αυτής της εκμετάλλευσης τα
τελευταία πέντε έτη. Όταν χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα ζωοτροφές
σε μετατροπή και ζωοτροφές από αγροτεμάχια κατά το πρώτο έτος
της μετατροπής τους, το συνδυασμένο συνολικό ποσοστό των
ζωοτροφών αυτών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα ανώτατα ποσοστά που
καθορίζονται στην παράγραφο 1.

3. Τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1 και 2 ποσοστά
υπολογίζονται ετησίως σε εκατοστιαία ποσοστά επί της ξηράς
ουσίας ζωοτροφών φυτικής προέλευσης.

Άρθρο 22

Προϊόντα και ουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 14
παράγραφος 1 στοιχείο δ) (σημείο iv) του κανονισμού (ΕΚ)

αριθ. 834/2007

1. Μη βιολογικές πρώτες ύλες φυτικής και ζωικής προέλευσης
επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στη βιολογική παραγωγή, μόνο εάν
τηρούνται οι περιορισμοί που αναφέρονται στο άρθρο 43 και μόνο
εάν αναφέρονται στο παράρτημα V και τηρούνται οι περιορισμοί του
παραρτήματος αυτού.
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2. Βιολογικές πρώτες ύλες ζωοτροφών ζωικής προέλευσης και
πρώτες ύλες ζωοτροφών ανόργανης προέλευσης επιτρέπεται να
χρησιμοποιούνται στη βιολογική παραγωγή μόνο αν απαριθμούνται
στο παράρτημα V και τηρούνται οι περιορισμοί που ορίζονται σε
αυτό.

3. Προϊόντα και υποπροϊόντα της αλιείας επιτρέπεται να
χρησιμοποιούνται στη βιολογική παραγωγή μόνο εάν απαριθμούνται
στο παράρτημα V και τηρούνται οι περιορισμοί που ορίζονται σε
αυτό.

4. Οι πρόσθετες ύλες ζωοτροφών, ορισμένα προϊόντα που
χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων και τα βοηθητικά
μέσα επεξεργασίας επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στη βιολογική
παραγωγή μόνο εάν απαριθμούνται στο παράρτημα VI και τηρούνται
οι οριζόμενοι σε αυτό περιορισμοί.

Τ μ ή μ α 4

Πρόληψη ασθ ε ν ε ι ώ ν κ α ι κ τ η ν ι α τ ρ ι κ ή α γωγ ή

Άρθρο 23

Πρόληψη ασθενειών

1. Απαγορεύεται χρήση αλλοπαθητικών συνθετικών χημικών
κτηνιατρικών φαρμάκων ή αντιβιοτικών για προληπτική αγωγή, με
την επιφύλαξη του άρθρου 24 παράγραφος 3.

2. Απαγορεύεται η χρήση ουσιών για την προώθηση της
ανάπτυξης ή της παραγωγής, (περιλαμβανομένων αντιβιοτικών,
κοκκιδιοστατικών και άλλων τεχνητών βοηθημάτων για την
προώθηση της ανάπτυξης) και χρήση ορμονών ή παρόμοιων ουσιών
για τον έλεγχο της αναπαραγωγής ή για άλλους σκοπούς (π.χ.
πρόκληση ή συγχρονισμός οίστρου).

3. Όταν τα ζώα προέρχονται από μονάδες μη βιολογικής
εκτροφής, επιτρέπεται να εφαρμόζονται ειδικά μέτρα, όπως εξετάσεις
πρώιμης διάγνωσης ή περίοδοι απομόνωσης των ζώων, σε συνάρτηση
με τις τοπικές συνθήκες.

4. Τα ενδιαιτήματα, οι κλωβοί, ο εξοπλισμός και τα εργαλεία
πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται κατάλληλα, ώστε να
προλαμβάνονται οι επιμολύνσεις και η ανάπτυξη παθογόνων
οργανισμών. Τα κόπρανα, τα ούρα και οι αχρησιμοποίητες
ζωοτροφές πρέπει να απομακρύνονται όσο συχνά απαιτείται για να
ελαχιστοποιούνται οι οσμές και να αποτρέπεται η προσέκλυση
εντόμων ή τρωκτικών.

Για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 14 παράγραφος 1
στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, μόνο τα
απαριθμούμενα στο παράρτημα VII προϊόντα επιτρέπεται να
χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό και την απολύμανση των
κτηνοτροφικών κτιρίων και εγκαταστάσεων των ζώων και των
εργαλείων. Τα τρωκτικοκτόνα (που πρέπει να χρησιμοποιούνται
μόνο μέσα σε παγίδες) και τα προϊόντα που απαριθμούνται στο
παράρτημα ΙΙ επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για την εξάλειψη
εντόμων και άλλων επιβλαβών οργανισμών στα κτίρια και τις άλλες
εγκαταστάσεις σταβλισμού των ζώων.

5. Τα κτίρια πρέπει να εκκενώνονται από τα ζώα μεταξύ της
εκτροφής δύο παρτίδων πουλερικών. Στο ενδιάμεσο, τα κτίρια και ο

εξοπλισμός τους πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται.
Επιπλέον, μετά την εκτροφή κάθε παρτίδας πουλερικών, πρέπει να
τηρείται κενό διάστημα για τους υπαίθριους χώρους για να
αναπτύσσεται βλάστηση. Τα κράτη μέλη καθορίζουν την περίοδο
κατά την οποία οι εξωτερικοί χώροι πρέπει να παραμένουν κενοί. Η
κτηνοτροφική επιχείρηση τηρεί αποδεικτικά στοιχεία για την
εφαρμογή αυτής της περιόδου. Οι απαιτήσεις αυτές δεν
εφαρμόζονται όπου τα πουλερικά δεν εκτρέφονται σε παρτίδες, δεν
κρατούνται σε ειδικούς υπαίθριους χώρους και κυκλοφορούν
ελεύθερα όλη την ημέρα.

Άρθρο 24

Κτηνιατρική αγωγή

1. Όταν, παρά τα προληπτικά μέτρα για τη διασφάλιση της υγείας
των ζώων, τα οποία καθορίζονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1
στοιχείο ε) σημείο i) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, τα ζώα
ασθενούν ή τραυματίζονται, πρέπει να τους παρέχονται αμέσως
φροντίδες, εάν είναι απαραίτητο σε συνθήκες απομόνωσης και στον
κατάλληλο στεγασμένο χώρο.

2. Πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά προτίμηση φυτοθεραπευτικά
προϊόντα, ομοιοπαθητικά προϊόντα, ιχνοστοιχεία και προϊόντα που
απαριθμούνται στο παράρτημα V, τμήμα 3 και στο παράρτημα VI,
τμήμα 1.1, έναντι των αλλοπαθητικών συνθετικών χημικών
κτηνιατρικών φαρμάκων ή των αντιβιοτικών, υπό τον όρο ότι έχουν
πραγματικό θεραπευτικό αποτέλεσμα για το συγκεκριμένο είδος
ζώου και την παθολογική κατάσταση για την οποία χορηγούνται.

3. Εάν η εφαρμογή των αναφερόμενων στις παραγράφους 1 και 2
μέτρων δεν είναι αποτελεσματική για την καταπολέμηση της
ασθένειας ή του τραύματος και η θεραπεία είναι απολύτως
απαραίτητη για να μην υποφέρει το ζώο, επιτρέπεται η χορήγηση
αλλοπαθητικών συνθετικών χημικών κτηνιατρικών φαρμάκων ή
αντιβιοτικών υπό την ευθύνη κτηνιάτρου.

4. Με εξαίρεση τους εμβολιασμούς, τις αντιπαρασιτικές αγωγές και
τα υποχρεωτικά προγράμματα εκρίζωσης ασθενειών, όταν ένα ζώο ή
ομάδα ζώων υποβάλλονται σε περισσότερες από τρεις θεραπευτικές
αγωγές με χημικά συνθετικά αλλοπαθητικά κτηνιατρικά φάρμακα ή
αντιβιοτικά σε διάστημα 12 μηνών, ή σε περισσότερες από μία
θεραπευτικές αγωγές, εάν ο παραγωγικός κύκλος ζωής τους είναι
μικρότερος του ενός έτους, απαγορεύεται αυτά τα ζώα ή τα προϊόντα
που παράγονται από αυτά να πωλούνται ως βιολογικά προϊόντα και
τα ζώα υπόκεινται στις προβλεπόμενες στο άρθρο 38 παράγραφος 1
περιόδους μετατροπής.

Πρέπει να τηρούνται μητρώα αποδεικτικών στοιχείων για την
εμφάνιση τέτοιων περιστάσεων για τον φορέα ελέγχου ή την αρχή
ελέγχου.

5. Η περίοδος αναμονής μεταξύ της τελευταίας χορήγησης
αλλοπαθητικών κτηνιατρικών φαρμάκων σε ένα ζώο υπό κανονικές
συνθήκες χρήσης και της παραγωγής βιολογικώς παραγόμενων
τροφίμων από τα ζώα αυτά πρέπει να είναι διπλάσια από τη νόμιμη
περίοδο αναμονής η οποία ορίζεται στο άρθρο 11 της οδηγίας
2001/82/ΕΚ ή, σε περίπτωση που η περίοδος αυτή δεν
προσδιορίζεται, είναι 48 ώρες.
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Άρθρο 25

Ειδικοί κανόνες πρόληψης ασθενειών και κτηνιατρικής αγωγής
στη μελισσοκομία

1. Για την προστασία των πλαισίων, κυψελών και κηρηθρών, ιδίως
έναντι επιβλαβών οργανισμών, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται
μόνο τρωκτικοκτόνα (πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε παγίδες)
και τα απαριθμούμενα στο παράρτημα ΙΙ ενδεδειγμένα προϊόντα.

2. Επιτρέπεται η φυσική επεξεργασία για την απολύμανση των
μελισσιών, όπως με ατμό ή γυμνή φλόγα.

3. Η πρακτική της εξόντωσης του αρσενικού γόνου επιτρέπεται
μόνο για την περιστολή της βαρροϊκής ακαρίασης (Varroa destructor).

4. Εάν, παρ' όλα τα προληπτικά μέτρα, τα μελίσσια ασθενήσουν ή
μολυνθούν, πρέπει να υποβάλλονται άμεσα σε θεραπευτική αγωγή
και επιτρέπεται να τοποθετούνται, εάν είναι απαραίτητο, σε
μελισσοκομικές εγκαταστάσεις απομόνωσης.

5. Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται κτηνιατρικά φάρμακα στη
βιολογική μελισσοκομία, όταν η αντίστοιχη χρήση επιτρέπεται στο
κράτος μέλος με βάση τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις ή με εθνικές
διατάξεις σύμφωνες με την κοινοτική νομοθεσία.

6. Επιτρέπεται η χρήση μυρμηκικού οξέος, γαλακτικού οξέος,
οξικού οξέος και οξαλικού οξέος καθώς και μενθόλης, θυμόλης,
ευκαλυπτόλης ή καμφοράς σε περιπτώσεις βαρροϊκής ακαρίασης
(Varroa destructor).

7. Σε περίπτωση αγωγής με αλλοπαθητικά συνθετικά χημικά
προϊόντα, τα μελίσσια στα οποία εφαρμόζεται η αγωγή πρέπει να
απομονώνονται κατά τη διάρκεια της εν λόγω αγωγής και όλο το
κερί πρέπει να αντικαθίσταται με κερί που προέρχεται από βιολογική
μελισσοκομία. Στη συνέχεια, τα μελίσσια αυτά θα υπόκεινται σε
περίοδο μετατροπής διάρκειας ενός έτους που ορίζεται στο άρθρο 38
παράγραφος 3.

8. Οι απαιτήσεις της παραγράφου 7 δεν εφαρμόζονται στα
αναφερόμενα στην παράγραφο 6 προϊόντα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Μεταποιημένα προϊόντα

Άρθρο 26

Κανόνες παραγωγής μεταποιημένων ζωοτροφών και τροφίμων

1. Πρόσθετα, βοηθητικά μέσα επεξεργασίας και άλλες ουσίες και
συστατικά που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία τροφίμων ή
ζωοτροφών και κάθε εφαρμοζόμενη μέθοδος επεξεργασίας, όπως ο
καπνισμός πρέπει να τηρούν τις αρχές της ορθής πρακτικής κατά την
παραγωγή.

2. Οι επιχειρήσεις παραγωγής μεταποιημένων ζωοτροφών ή
τροφίμων καθιερώνουν και επικαιροποιούν τις ενδεδειγμένες

διαδικασίες βάσει συστηματικού εντοπισμού των κρίσιμων σταδίων
μεταποίησης.

3. Η εφαρμογή των αναφερόμενων στην παράγραφο 2 διαδικασιών
πρέπει να εγγυάται ανά πάσα στιγμή ότι τα παραγόμενα
μεταποιημένα προϊόντα τηρούν τους κανόνες βιολογικής παραγωγής.

4. Οι επιχειρήσεις πρέπει να συμμορφώνονται και να εφαρμόζουν
τις αναφερόμενες στην παράγραφο 2 διαδικασίες. Συγκεκριμένα, οι
επιχειρήσεις πρέπει να:

α) λαμβάνουν μέτρα προφύλαξης για να αποτραπεί ο κίνδυνος
μόλυνσης από μη επιτρεπόμενες ουσίες ή προϊόντα·

β) εφαρμόζουν τα κατάλληλα μέτρα καθαρισμού, παρακολουθούν
την αποτελεσματικότητά τους και καταγράφουν τις εργασίες
αυτές·

γ) εγγυώνται ότι τα μη βιολογικά προϊόντα δεν διατίθενται στην
αγορά με ένδειξη που περιέχει αναφορά σε βιολογική μέθοδο
παραγωγής.

5. Επιπλέον των διατάξεων των παραγράφων 2 και 4, όταν στην
εξεταζόμενη μονάδα επεξεργασίας παρασκευάζονται ή
αποθηκεύονται μη βιολογικά προϊόντα, ο επιχειρηματίας:

α) πραγματοποιεί τις εργασίες αδιάκοπα μέχρι να ολοκληρωθεί η
πλήρης σειρά, σε χωριστό τόπο ή χρονική στιγμή από
παρόμοιες εργασίες οι οποίες πραγματοποιούνται σε μη
βιολογικά προϊόντα·

β) αποθηκεύει τα βιολογικά προϊόντα, πριν και μετά τις εργασίες,
σε χωριστό τόπο ή χρόνο από τα μη βιολογικά προϊόντα·

γ) ενημερώνει την αρχή ελέγχου ή το φορέα ελέγχου για τις
εργασίες και τηρεί ενημερωμένο μητρώο όλων των εργασιών
και των ποσοτήτων που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία·

δ) λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίζεται η
ταυτοποίηση των παρτίδων και να αποτρέπονται οι προσμίξεις
ή ανταλλαγές με μη βιολογικά προϊόντα·

ε) πραγματοποιεί εργασίες σε βιολογικά προϊόντα μόνο αφού
προηγουμένως έχει προβεί στον απαραίτητο καθαρισμό του
εξοπλισμού παραγωγής.

Άρθρο 27

Χρησιμοποίηση ορισμένων προϊόντων και ουσιών στη
μεταποίηση τροφίμων

1. Για τους σκοπούς του άρθρου 19 παράγραφος 2 στοιχείο β)
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, επιτρέπεται να
χρησιμοποιούνται μόνο οι ακόλουθες ουσίες κατά τη μεταποίηση
βιολογικών τροφίμων, με εξαίρεση τον οίνο.

α) οι ουσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα VIII του
παρόντος κανονισμού·
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β) παρασκευάσματα μικροοργανισμών και ενζύμων που συνήθως
χρησιμοποιούνται στη μεταποίηση τροφίμων·

γ) ουσίες και προϊόντα που ορίζονται στο άρθρο 1, παράγραφος 2
στοιχείο β) περίπτωση i) και παράγραφος 2 στοιχείο γ) της
οδηγίας 88/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου (13) και αναγράφονται
ως φυσικές αρτυματικές ουσίες ή φυσικά αρτυματικά
παρασκευάσματα, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1
στοιχείο δ) και παράγραφος 2 της ίδιας οδηγίας·

δ) χρωστικές ουσίες για τη σφράγιση του κρέατος και του
κελύφους αυγών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2
παράγραφος 8 και του άρθρου 2 παράγραφος 9 αντίστοιχα
της οδηγίας 94/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (14)

ε) πόσιμο νερό και άλας (με βασικά συστατικά το χλωριούχο
νάτριο ή το χλωριούχο κάλιο) που χρησιμοποιείται συνήθως
στη μεταποίηση τροφίμων·

στ) ανόργανες ουσίες (συμπεριλαμβανομένων των ιχνοστοιχείων),
βιταμίνες, αμινοξέα και μικροθρεπτικά στοιχεία που
επιτρέπονται μόνο εάν επιβάλλεται η χρήση τους στις τροφές
στις οποίες είναι ενσωματωμένες.

2. Για τους σκοπούς του υπολογισμού που αναφέρεται στο
άρθρο 23 παράγραφος 4 στοιχείο α) περίπτωση ii) του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 834/2007,

α) τα πρόσθετα τροφίμων που απαριθμούνται στο παράρτημα VIII
και επισημαίνονται με αστερίσκο στη στήλη του κωδικού του
πρόσθετου τροφίμου, υπολογίζονται ως συστατικά γεωργικής
προέλευσης·

β) τα παρασκευάσματα και οι ουσίες που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 στοιχεία β), γ), δ), ε) και στ) του παρόντος
άρθρου και δεν επισημαίνονται με αστερίσκο στη στήλη του
κωδικού του πρόσθετου τροφίμου, δεν υπολογίζονται ως
συστατικά γεωργικής προέλευσης.

3. Η χρήση των ακόλουθων ουσιών που αναφέρονται στο
παράρτημα VIII θα επανεξεταστεί πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2010:

α) νιτρώδες νάτριο και νιτρικό κάλιο στο τμήμα Α.1 ενόψει της
απόσυρσης αυτών των συμπληρωμάτων διατροφής·

β) διοξείδιο του θείου και πυροθειώδες κάλιο του τμήματος Α.1·

γ) υδροχλωρικό οξύ στο τμήμα Β για την επεξεργασία των τυριών
Gouda, Edam και Maasdammer, Boerenkaas, Friese, και
Leidse Nagelkaas.

Κατά την αναφερόμενη στο στοιχείο α) επανεξέταση θα
συνεκτιμηθούν οι προσπάθειες των κρατών μελών να εξασφαλίσουν
ακίνδυνες εναλλακτικές ουσίες αντί των νιτρωδών/νιτρικών και να
υλοποιήσουν εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με τις εναλλακτικές
μεθόδους μεταποίησης και υγιεινής για τους μεταποιητές/
παρασκευαστές βιολογικού κρέατος.

Άρθρο 28

Χρησιμοποίηση ορισμένων μη βιολογικών συστατικών
γεωργικής προέλευσης στην μεταποίηση τροφίμων

Για τους σκοπούς του άρθρου 19 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, τα μη βιολογικά γεωργικά
συστατικά που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΧ του παρόντος
κανονισμού επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία
βιολογικών τροφίμων.

Άρθρο 29

Έγκριση μη βιολογικών συστατικών γεωργικής προέλευσης
από τα κράτη μέλη

1. Όταν ένα συστατικό γεωργικής προέλευσης δεν περιλαμβάνεται
στο παράρτημα ΙΧ του παρόντος κανονισμού, το συστατικό αυτό
επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) η επιχείρηση έχει κοινοποιήσει στην αρμόδια αρχή του κράτους
μέλους όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία ότι το
εξεταζόμενο συστατικό δεν παράγεται σε επαρκείς ποσότητες
στην Κοινότητα σύμφωνα με τους κανόνες βιολογικής
παραγωγής ή δεν είναι δυνατό να εισαχθεί από τρίτες χώρες·

β) η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους έχει επιτρέψει προσωρινά
την χρησιμοποίησή του, για μέγιστη περίοδο 12 μηνών, αφού
προηγουμένως επαληθεύσει ότι η επιχείρηση έχει
πραγματοποιήσει τις απαραίτητες επαφές με προμηθευτές στην
Κοινότητα για να βεβαιωθεί ότι τα εν λόγω συστατικά δεν είναι
διαθέσιμα με τις απαιτούμενες ποιοτικές προδιαγραφές·

γ) δεν έχει ληφθεί απόφαση ανάκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις
των παραγράφων 3 ή 4, μιας εκδοθείσας άδειας όσον αφορά το
εν λόγω συστατικό.

Το κράτος μέλος μπορεί να παρατείνει την προβλεπόμενη στο
στοιχείο β) έγκριση κατ’ ανώτατο όριο τρεις φορές για διάστημα 12
μηνών την κάθε φορά.

2. Όταν χορηγήσει την αναφερόμενη στην παράγραφο 1 έγκριση,
το κράτος μέλος κοινοποιεί άμεσα στα άλλα κράτη μέλη και στην
Επιτροπή τα ακόλουθα στοιχεία:

α) την ημερομηνία χορήγησης της έγκρισης και, σε περίπτωση
παράτασης της έγκρισης, την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης
έγκρισης·

β) την επωνυμία, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και, κατά
περίπτωση, φαξ και ηλεκτρονική διεύθυνση του κατόχου της
έγκρισης· το όνομα και τη διεύθυνση του υπεύθυνου
επικοινωνίας της αρχής η οποία χορήγησε την άδεια·

γ) την ονομασία και, εάν είναι απαραίτητο, την πλήρη περιγραφή
και τις ποιοτικές προδιαγραφές του συστατικού γεωργικής
προέλευσης·
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δ) τον τύπο των προϊόντων για την παρασκευή των οποίων είναι
απαραίτητο το ζητούμενο συστατικό·

ε) τις αιτούμενες ποσότητες και την αιτιολόγηση των ποσοτήτων
αυτών·

στ) τους λόγους της έλλειψης του συστατικού και την εκτιμώμενη
διάρκειά της·

ζ) την ημερομηνία αποστολής της εν λόγω κοινοποίησης από το
κράτος μέλος στα άλλα κράτη μέλη και στην Επιτροπή. Η
Επιτροπή ή/και τα κράτη μέλη μπορούν να κοινοποιήσουν τις
πληροφορίες αυτές στο κοινό.

3. Εάν ένα κράτος μέλος υποβάλει στοιχεία στην Επιτροπή και στο
κράτος μέλος που εξέδωσε την άδεια που αποδεικνύουν ότι
υπάρχουν διαθέσιμες ποσότητες κατά την περίοδο της έλλειψης,
το κράτος μέλος εξετάζει την ανάκληση της έγκρισης ή τη μείωση
της προβλεφθείσας περιόδου ισχύος και ενημερώνει την Επιτροπή
και τα άλλα κράτη μέλη για τα μέτρα που έχει λάβει ή προτίθεται να
λάβει, εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που
έλαβε την πληροφορία.

4. Με αίτηση ενός κράτους μέλους ή με πρωτοβουλία της
Επιτροπής, το θέμα παραπέμπεται για εξέταση στην επιτροπή του
άρθρου 37 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007. Σύμφωνα με τη
διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου,
μπορεί να αποφασιστεί η ανάκληση ήδη εκδοθείσας άδειας ή
τροποποίηση της περιόδου ισχύος της ή, κατά περίπτωση, να
περιληφθεί το εξεταζόμενο συστατικό στο παράρτημα ΙΧ του
παρόντος κανονισμού.

5. Σε περίπτωση παράτασης της άδειας, όπως αναφέρεται στο
δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, εφαρμόζονται οι διαδικασίας
των παραγράφων 2 και 3.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Συλλογή, συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση
προϊόντων

Άρθρο 30

Συλλογή προϊόντων και μεταφορά στις μονάδες επεξεργασίας

Οι επιχειρήσεις μπορούν να πραγματοποιούν ταυτόχρονη συλλογή
βιολογικών και μη βιολογικών προϊόντων, μόνο εφόσον λαμβάνονται
τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη κάθε πιθανής ανάμιξης ή
ανταλλαγής με μη βιολογικά προϊόντα και για να διασφαλιστεί η
ταυτοποίηση των βιολογικών προϊόντων. Η επιχείρηση διατηρεί τα
στοιχεία που αφορούν τις ημερομηνίες, ώρες, και το δίκτυο
συλλογής και την ημέρα και ώρα παραλαβής των προϊόντων στη
διάθεση του αρμόδιου φορέα ή της αρχής ελέγχου.

Άρθρο 31

Συσκευασία και μεταφορά προϊόντων σε άλλες επιχειρήσεις ή
μονάδες

1. Οι επιχειρήσεις εξασφαλίζουν ότι τα βιολογικά προϊόντα
μεταφέρονται σε άλλες μονάδες, περιλαμβανομένων των

επιχειρήσεων χονδρικού και λιανικού εμπορίου, μόνο στην
κατάλληλη συσκευασία, σε κλειστά κιβώτια ή οχήματα με τρόπο
που να μην είναι δυνατή η αντικατάσταση του περιεχομένου χωρίς
παραβίαση ή φθορά της σφραγίδας και με την ύπαρξη ετικέτας που
αναφέρει, με την επιφύλαξη όλων των άλλων ενδείξεων που
απαιτούνται από το νόμο:

α) την επωνυμία και διεύθυνση της επιχείρησης και, εάν διαφέρει,
του ιδιοκτήτη ή του πωλητή του προϊόντος·

β) την ονομασία του προϊόντος ή περιγραφή της σύνθετης
ζωοτροφής που συνοδεύεται με αναφορά στη μέθοδο
βιολογικής παραγωγής·

γ) την επωνυμία ή/και τον κωδικό του φορέα ή της αρχής
ελέγχου, στον οποίο υπάγεται η επιχείρηση και

δ) κατά περίπτωση, το σήμα ταυτοποίησης της παρτίδας,
σύμφωνα με σύστημα σήμανσης το οποίο είτε εγκρίνεται σε
εθνικό επίπεδο είτε εγκρίνεται από τον φορέα ή την αρχή
ελέγχου και επιτρέπει τη συσχέτιση της παρτίδας με τα
αναφερόμενα στο άρθρο 66 αποδεικτικά έγγραφα.

Τα στοιχεία που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) του πρώτου
εδαφίου επιτρέπεται να αναγράφονται και σε συνοδευτικό έγγραφο,
εάν το έγγραφο αυτό μπορεί να συσχετισθεί αδιαμφισβήτητα με τη
συσκευασία, το εμπορευματοκιβώτιο ή το όχημα μεταφοράς του
προϊόντος. Το εν λόγω συνοδευτικό έγγραφο περιέχει τα στοιχεία
του προμηθευτή ή/και του μεταφορέα.

2. Δεν απαιτείται το κλείσιμο της συσκευασίας, των κιβωτίων ή των
οχημάτων όταν:

α) η μεταφορά πραγματοποιείται απευθείας μεταξύ μίας
επιχείρησης και μίας άλλης επιχείρησης που αμφότερες
υπόκεινται στο σύστημα βιολογικού ελέγχου και

β) τα προϊόντα συνοδεύονται με έγγραφο που αναφέρει τα
απαιτούμενα στην παράγραφο 1 στοιχεία και

γ) τόσο ο αποστολέας όσο και ο παραλήπτης πρέπει να τηρούν
μητρώα που καταγράφουν αυτές τις μεταφορές και είναι
διαθέσιμα για τον φορέα ελέγχου ή την αρχή ελέγχου αυτών
των μεταφορών.

Άρθρο 32

Ειδικοί κανόνες μεταφοράς ζωοτροφών σε άλλες μονάδες
παραγωγής/παρασκευής ή εγκαταστάσεις αποθήκευσης

Συμπληρωματικά με τις διατάξεις του άρθρου 31, κατά τη μεταφορά
ζωοτροφών σε άλλες μονάδες παραγωγής ή παρασκευής ή
εγκαταστάσεις αποθήκευσης, οι επιχειρήσεις πρέπει να εξασφαλίζουν
την τήρηση των ακόλουθων όρων:

α) κατά τη μεταφορά, εφαρμόζεται αποτελεσματικός φυσικός
διαχωρισμός των βιολογικών ζωοτροφών, των ζωοτροφών σε
μετατροπή και των μη βιολογικών ζωοτροφών·
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β) τα οχήματα ή/και τα εμπορευματοκιβώτια που έχουν μεταφέρει
μη βιολογικά προϊόντα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά
βιολογικών προϊόντων υπό τον όρο ότι:

i) έχουν ληφθεί τα δοκιμασμένης αποτελεσματικότητας
κατάλληλα μέτρα καθαρισμού πριν την έναρξη της
μεταφοράς των βιολογικών προϊόντων· οι επιχειρήσεις
καταγράφουν αυτές τις εργασίες,

ii) λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα, σε συνάρτηση
με τους κινδύνους οι οποίοι αξιολογούνται σύμφωνα με
το άρθρο 88 παράγραφος 3 και, εάν είναι απαραίτητο, οι
επιχειρήσεις εγγυώνται ότι μη βιολογικά προϊόντα δεν
είναι δυνατόν να διατεθούν στην αγορά με ένδειξη που
αναφέρεται σε βιολογική παραγωγή,

iii) οι επιχειρήσεις τηρούν μητρώα όπου καταγράφονται
αυτές οι μεταφορικές εργασίες, τα οποία είναι διαθέσιμα
στον φορέα ελέγχου ή την αρχή ελέγχου·

γ) η μεταφορά των τελικών βιολογικών ζωοτροφών
πραγματοποιείται χωριστά ή σε διαφορετικό χρόνο από τη
μεταφορά άλλων τελικών προϊόντων·

δ) καταγράφονται η ποσότητα των προϊόντων κατά την έναρξη
της μεταφοράς και η ποσότητα της κάθε παράδοσης κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας παράδοσης.

Άρθρο 33

Παραλαβή προϊόντων από άλλες μονάδες και επιχειρήσεις

Κατά την παραλαβή ενός βιολογικού προϊόντος, ο επιχειρηματίας
ελέγχει το κλείσιμο της συσκευασίας ή του εμπορευματοκιβωτίου,
όταν αυτό απαιτείται, και την ύπαρξη των αναφερόμενων στο
άρθρο 31 ενδείξεων.

Ο επιχειρηματίας αντιπαραβάλλει τις πληροφορίες της
αναφερόμενης στο άρθρο 31 σήμανσης με τα στοιχεία των
συνοδευτικών εγγράφων. Το αποτέλεσμα των επαληθεύσεων αυτών
καταγράφεται επακριβώς στα αναφερόμενα στο άρθρο 66
αποδεικτικά έγγραφα.

Άρθρο 34

Ειδικοί κανόνες παραλαβής προϊόντων από τρίτη χώρα

Τα βιολογικά προϊόντα εισάγονται από τρίτη χώρα στην κατάλληλη
συσκευασία ή σε εμπορευματοκιβώτια που έχουν κλεισθεί κατά
τρόπο που να αποκλείεται η αντικατάσταση του περιεχομένου και
αναγράφουν τα στοιχεία ταυτότητας του εξαγωγέα και όλες τις
άλλες ενδείξεις και αριθμούς που επιτρέπουν την ταυτοποίηση της
παρτίδας και συνοδεύονται με το πιστοποιητικό ελέγχου για τις
εισαγωγές από τρίτες χώρες.

Κατά την παραλαβή ενός εισαγόμενου από τρίτη χώρα βιολογικού
προϊόντος, ο πρώτος παραλήπτης ελέγχει το κλείσιμο της
συσκευασίας ή του εμπορευματοκιβωτίου και, εάν τα προϊόντα
εισάγονται σύμφωνα με το άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/
2007, ελέγχει αν το αναφερόμενο στο ίδιο άρθρο πιστοποιητικό

καλύπτει τον τύπο του προϊόντος της αποστολής. Το αποτέλεσμα
αυτού του ελέγχου καταγράφεται επακριβώς στα αναφερόμενα στο
άρθρο 66 του παρόντος κανονισμού αποδεικτικά έγγραφα.

Άρθρο 35

Αποθήκευση προϊόντων

1. Η διαχείριση των χώρων αποθήκευσης των προϊόντων πρέπει να
εξασφαλίζει τη δυνατότητα ταυτοποίησης των παρτίδων και να
αποτρέπει κάθε ανάμειξη με ή επιμόλυνση από προϊόντα ή/και ουσίες
που δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής.
Πρέπει να είναι δυνατή ταυτοποίηση των βιολογικών προϊόντων ανά
πάσα στιγμή.

2. Όσον αφορά τις μονάδες παραγωγής βιολογικών φυτικών και
ζωικών προϊόντων, απαγορεύεται να αποθηκεύονται στη μονάδα
παραγωγής άλλες πρώτες ύλες πέρα από τις επιτρεπόμενες βάσει του
παρόντος κανονισμού.

3. Επιτρέπεται η αποθήκευση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις
αλλοπαθητικών κτηνιατρικών φαρμάκων και αντιβιοτικών, υπό τον
όρο ότι έχουν συνταγογραφηθεί από κτηνίατρο σε σχέση με
θεραπευτική αγωγή που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1
στοιχείο ε) περίπτωση ii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, ότι
αποθηκεύονται σε ελεγχόμενο χώρο και καταγράφονται στο
αναφερόμενο στο άρθρο 76 του παρόντος κανονισμού μητρώο
των ζώων.

4. Σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις χειρίζονται ταυτόχρονα μη
βιολογικά προϊόντα και βιολογικά προϊόντα και τα τελευταία
αποθηκεύονται σε χώρους στους οποίους αποθηκεύονται και άλλα
γεωργικά προϊόντα ή τρόφιμα:

α) τα βιολογικά προϊόντα διατηρούνται χωριστά από τα άλλα
γεωργικά προϊόντα ή/και τρόφιμα·

β) λαμβάνονται όλα τα μέτρα για να είναι δυνατή η ταυτοποίηση
των αποστολών και να αποφεύγονται οι αναμείξεις ή
ανταλλαγές με μη βιολογικά προϊόντα·

γ) έχει διενεργηθεί ο κατάλληλος καθαρισμός, η
αποτελεσματικότητα του οποίου έχει ελεγχθεί, πριν
πραγματοποιηθεί η αποθήκευση των βιολογικών προϊόντων· ο
επιχειρηματίας καταγράφει τις εργασίες αυτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Κανόνες μετατροπής της παραγωγής

Άρθρο 36

Φυτά και φυτικά προϊόντα

1. Για να μπορούν να θεωρούνται βιολογικά τα φυτά και τα φυτικά
προϊόντα πρέπει να έχουν εφαρμοστεί στα αγροτεμάχια οι κανόνες
παραγωγής που αναφέρονται στα άρθρα 9, 10, 11 και 12 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και στο κεφάλαιο 1 του παρόντος
κανονισμού και, κατά περίπτωση, οι έκτακτοι κανόνες παραγωγής
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του κεφαλαίου 6 του παρόντος κανονισμού για μια περίοδο
μετατροπής τουλάχιστον δύο ετών πριν την σπορά ή, στην περίπτωση
των λιβαδιών ή πολυετών καλλιεργειών χορτονομής, τουλάχιστον
δύο έτη πριν από τη χρησιμοποίησή τους ως ζωοτροφές βιολογικής
παραγωγής ή, στην περίπτωση πολυετών καλλιεργειών εκτός από τις
καλλιέργειες κτηνοτροφικών φυτών, τουλάχιστον τρία έτη πριν από
την πρώτη συγκομιδή βιολογικών προϊόντων.

2. Η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει να αναγνωρίσει
αναδρομικά ότι αποτελεί μέρος της περιόδου μετατροπής
οποιαδήποτε προηγούμενη περίοδος κατά την οποία:

α) στα αγροτεμάχια εφαρμόστηκαν μέτρα ενός προγράμματος
που εφαρμόστηκε βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/99
του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 ή
άλλου επίσημου προγράμματος, υπό τον όρο ότι τα εν λόγω
μέτρα εξασφαλίζουν ότι στα αγροτεμάχια αυτά δεν
χρησιμοποιήθηκαν μη επιτρεπόμενα προϊόντα για τη βιολογική
παραγωγή· ή

β) τα αγροτεμάχια ήταν φυσικές ή γεωργικές εκτάσεις στις οποίες
δεν χρησιμοποιήθηκαν μη επιτρεπόμενα προϊόντα για τη
βιολογική παραγωγή.

Η περίοδος που αναφέρεται στο στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου
μπορεί να ληφθεί υπόψη αναδρομικά μόνο εφόσον έχουν δοθεί στην
αρμόδια αρχή ικανοποιητικές αποδείξεις βάσει των οποίων
βεβαιώνεται ότι έχουν ικανοποιηθεί οι καθορισμένοι όροι για
περίοδο τουλάχιστον τριών ετών.

3. Η αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει, σε συγκεκριμένες
περιπτώσεις, όταν το έδαφος έχει μολυνθεί από προϊόντα
απαγορευμένα για τη βιολογική παραγωγή, να παρατείνει τη
διάρκεια της προβλεπόμενης στην παράγραφο 1 περιόδου
μετατροπής.

4. Σε αγροτεμάχια που έχουν ήδη μετατραπεί ή ήταν σε διαδικασία
μετατροπής και στα οποία χρησιμοποιείται προϊόν που δεν
επιτρέπεται για τη βιολογική παραγωγή, τα κράτη μέλη μπορεί να
μειώσουν τη διάρκεια της αναφερόμενης στην παράγραφο 1
περιόδου μετατροπής στις ακόλουθες δύο περιπτώσεις:

α) σε αγροτεμάχια στα οποία έχει χρησιμοποιηθεί προϊόν μη
επιτρεπόμενο για βιολογική παραγωγή στο πλαίσιο ενός
υποχρεωτικού μέτρου εξάλειψης μιας ασθένειας ή παρασίτου
το οποίο επιβάλλεται από την αρμόδια αρχή του κράτους
μέλους·

β) σε αγροτεμάχια στα οποία έχει χρησιμοποιηθεί προϊόν μη
επιτρεπόμενο για τη βιολογική παραγωγή στο πλαίσιο
επιστημονικών δοκιμών εγκεκριμένων από την αρμόδια αρχή
του κράτους μέλους.

Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στα στοιχεία α) και β) του
πρώτου εδαφίου, για τον καθορισμό της διάρκειας της περιόδου
μετατροπής λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες:

α) η διεργασία αποδόμησης του εν λόγω προϊόντος πρέπει να
διασφαλίζει ότι, στο τέλος της περιόδου μετατροπής, το

επίπεδο των καταλοίπων στο έδαφος θα είναι ασήμαντο και,
στην περίπτωση πολυετούς καλλιέργειας, στο φυτό·

β) η συγκομιδή μετά τη χρησιμοποίηση του φυτοφαρμάκου δεν
είναι δυνατόν να πωληθεί με ένδειξη βιολογικής μεθόδου
παραγωγής.

Το οικείο κράτος μέλος ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και την
Επιτροπή για την απόφασή του να επιβάλει την εφαρμογή
υποχρεωτικών μέτρων.

Άρθρο 37

Ειδικοί κανόνες μετατροπής γαιών για την παραγωγή
βιολογικών ζωικών προϊόντων

1. Οι αναφερόμενοι στο άρθρο 36 του παρόντος κανονισμού
κανόνες μετατροπής εφαρμόζονται σε ολόκληρη την έκταση της
μονάδας παραγωγής στην οποία παράγονται ζωοτροφές.

2. Παρά την διάταξη της παραγράφου 1, η περίοδος μετατροπής
μπορεί να μειωθεί σε ένα έτος για τους βοσκότοπους και τους
υπαίθριους χώρους που χρησιμοποιούνται από μη φυτοφάγα είδη
ζώων. Η περίοδος αυτή μπορεί να μειωθεί σε έξι μήνες όταν στην εν
λόγω έκταση δεν έχουν χρησιμοποιηθεί κατά το τελευταίο έτος
προϊόντα μη εγκεκριμένα για τη βιολογική παραγωγή.

Άρθρο 38

Ζώα και ζωικά προϊόντα

1. Σε περίπτωση που μη βιολογικά ζώα έχουν εισαχθεί σε μία
εκμετάλλευση σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 στοιχείο α)
σημείο ii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και του άρθρου 9
και/ή του άρθρου 42 του εν λόγω κανονισμού και εάν πρόκειται τα
ζωικά προϊόντα να πουληθούν ως βιολογικά προϊόντα, πρέπει να
έχουν εφαρμοσθεί οι κανόνες παραγωγής που αναφέρονται στα
άρθρα 9, 10, 11 και 14 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και
του κεφαλαίου 2 του τίτλου ΙΙ και, κατά περίπτωση, του άρθρου 42
του παρόντος κανονισμού, για περίοδο τουλάχιστον:

α) 12 μηνών προκειμένου για ιπποειδή και βοοειδή
κρεατοπαραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των ειδών bubalus
και bison, και σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον κατά τρία
τέταρτα της ζωής τους·

β) 6 μηνών προκειμένου για μικρά μηρυκαστικά και χοίρους και
ζώα γαλακτοπαραγωγής·

γ) 10 εβδομάδων για τα πουλερικά κρεατοπαραγωγής που έχουν
εισαχθεί πριν από την τρίτη ημέρα της ζωής τους·

δ) 6 εβδομάδων προκειμένου για πουλερικά ωοπαραγωγής.

2. Εάν υπάρχουν μη βιολογικά ζώα σε μία εκμετάλλευση κατά την
έναρξη της περιόδου μετατροπής, σύμφωνα με το άρθρο 14
παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο iii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/
2007, τα προϊόντα τους μπορούν να θεωρούνται βιολογικά σε
περίπτωση ταυτόχρονης μετατροπής ολόκληρης της μονάδας
παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των ζώων, των βοσκοτόπων
ή/και της γης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ζωοτροφής.
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Η συνολική συνδυασμένη περίοδος μετατροπής για τα υπάρχοντα
ζώα και τους απογόνους τους, τους βοσκοτόπους ή/και τη γη που
χρησιμοποιείται για την παραγωγή ζωοτροφής μπορεί να μειωθεί σε
24 μήνες, εάν τα ζώα τρέφονται κυρίως με προϊόντα που
προέρχονται από την ίδια μονάδα παραγωγής.

3. Τα προϊόντα μελισσοκομίας μπορεί να πωλούνται με αναφορές
σε βιολογικές μεθόδους παραγωγής μόνο εφόσον έχουν τηρηθεί επί
ένα τουλάχιστον έτος οι κανόνες βιολογικής παραγωγής.

4. Η περίοδος μετατροπής για τα μελίσσια δεν εφαρμόζεται στην
περίπτωση της εφαρμογής του άρθρου 9 παράγραφος 5 του
παρόντος κανονισμού.

5. Κατά την περίοδο μετατροπής το κερί πρέπει να αντικαθίσταται
με κερί που προέρχεται από βιολογική μελισσοκομία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Έκτακτοι κανόνες παραγωγής

Τ μ ή μ α 1

Έκ τα κ τ ο ι κ α ν ό ν ε ς π α ρα γωγ ή ς π ο υ σ υ ν δ έ ο ν τ α ι
μ ε τ ο υ ς κ λ ι μ α τ ι κ ο ύ ς , γ εω γ ραφ ι κ ο ύ ς ή

δ ι α ρ θ ρω τ ι κ ο ύ ς π ε ρ ι ο ρ ι σ μ ο ύ ς , σ ύμφω να μ ε τ ο
ά ρθρο 22 π αρά γ ραφο ς 2 σ τ ο ι χ ε ί ο α ) τ ο υ

κ α ν ο ν ι σ μ ο ύ (ΕΚ ) αρ ι θ . 8 3 4 / 2 007

Άρθρο 39

Πρόσδεση των ζώων

Όταν ισχύουν οι συνθήκες που ορίζονται στο άρθρο 22
παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007,
οι αρμόδιες αρχές μπορούν να εγκρίνουν την πρόσδεση των
βοοειδών σε μικρές εκμεταλλεύσεις, εάν δεν είναι δυνατό να
διατηρούνται τα βοοειδή σε ομάδες που να ικανοποιούν τις ανάγκες
της συμπεριφοράς τους, υπό τον όρο ότι έχουν πρόσβαση σε
βοσκότοπους κατά την περίοδο βοσκής, σύμφωνα με το άρθρο 14
παράγραφος 2, και τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα πρόσβαση
σε υπαίθριους χώρους όταν η βόσκηση δεν είναι δυνατή.

Άρθρο 40

Παράλληλη παραγωγή

1. Όταν ισχύουν οι συνθήκες που ορίζονται στο άρθρο 22
παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007,
ένας παραγωγός μπορεί να διατηρεί μονάδες βιολογικής και μη
βιολογικής παραγωγής στην ίδια περιοχή:

α) σε περίπτωση που οι παραγωγοί πολυετών καλλιεργειών, για
την οποία απαιτείται περίοδος καλλιέργειας τουλάχιστον τριών
ετών, όταν δεν είναι δυνατή η εύκολη διαφοροποίηση των
ποικιλιών, υπό τον όρο ότι τηρούνται οι ακόλουθοι όροι:

i) η εν λόγω παραγωγή πραγματοποιείται στο πλαίσιο
σχεδίου μετατροπής, για το οποίο ο παραγωγός
δεσμεύεται επίσημα και το οποίο προβλέπει την έναρξη
της μετατροπής σε βιολογική παραγωγή του τελευταίου

μέρους των εν λόγω εκτάσεων, στο συντομότερο δυνατό
διάστημα, το οποίο κατά κανένα τρόπο δεν είναι δυνατό
να υπερβαίνει τα πέντε έτη,

ii) έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλιστεί ο
αδιάλειπτος διαχωρισμός των προϊόντων που προέρχονται
από την κάθε μία από αυτές τις μονάδες,

iii) ο αρμόδιος φορέας ή η αρχή ελέγχου ενημερώνεται
τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη συγκομιδή του
καθενός από αυτά τα προϊόντα,

iv) όταν ολοκληρωθεί η συγκομιδή, ο παραγωγός ενημερώνει
τον αρμόδιο φορέα ή η αρχή ελέγχου για τις ακριβείς
ποσότητες της συγκομιδής στις εν λόγω μονάδες και τα
μέτρα που ελήφθησαν για τον διαχωρισμό των προϊόντων,

v) το σχέδιο μετατροπής και τα μέτρα ελέγχου τα οποία
αναφέρονται στο κεφάλαιο 1 και 2 του Τίτλου IV έχουν
εγκριθεί από την αρμόδια αρχή. Η έγκριση αυτή πρέπει
να επικυρώνεται κάθε έτος μετά την έναρξη του σχεδίου
μετατροπής·

β) όσον αφορά τις εκτάσεις που προορίζονται για γεωργική
έρευνα ή τυπική εκπαίδευση, με την έγκριση των αρμόδιων
αρχών των κρατών μελών και υπό την προϋπόθεση ότι
πληρούνται οι όροι που αναφέρονται στο στοιχείο α) ση-
μεία ii), iii), iv) και στο σχετικό μέρος του σημείου v)·

γ) όταν πρόκειται για την παραγωγή σπόρων για σπορά, αγενούς
πολλαπλασιαστικού υλικού και μοσχευμάτων και υπό την
προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι που αναφέρονται στο
στοιχείο α) σημεα ii), iii), iv) και στο σχετικό μέρος του σημείου
v)·

δ) στην περίπτωση λειμώνων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά
για τη βόσκηση.

2. Η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέψει σε εκμεταλλεύσεις που
πραγματοποιούν γεωργική έρευνα ή τυπική εκπαίδευση να
εκτρέφουν ζώα βιολογικής και μη βιολογικής εκτροφής των ίδιων
ειδών, όταν πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

α) έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα, τα οποία έχουν
κοινοποιηθεί προηγουμένως στον αρμόδιο φορέα ή την αρχή
ελέγχου, για να εξασφαλιστεί ο αδιάλειπτος διαχωρισμός
μεταξύ των ζώων, των ζωικών προϊόντων, της κόπρου και των
ζωοτροφών της κάθε μιας από αυτές τις μονάδες·

β) ο παραγωγός ενημερώνει εκ των προτέρων τον αρμόδιο φορέα
αρχή ελέγχου για κάθε παράδοση ή πώληση των ζώων ή ζωικών
προϊόντων·

γ) ο επιχειρηματίας ανακοινώνει στον φορέα ή στην αρχή ελέγχου
τις ακριβείς ποσότητες που παρήχθησαν στις μονάδες καθώς
και όλα τα χαρακτηριστικά τα οποία επιτρέπουν την
ταυτοποίηση των προϊόντων και επιβεβαιώνει ότι έχουν
εφαρμοστεί τα μέτρα διαχωρισμού των προϊόντων.
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Άρθρο 41

Διαχείριση μονάδων μελισσοκομίας για επικονίαση

Όταν ισχύουν οι όροι του άρθρου 22 παράγραφος 2 στοιχείο α) του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, για τις εργασίες επικονίασης ένας
επιχειρηματίας μπορεί να διατηρεί βιολογικές και μη βιολογικές
μελισσοκομικές μονάδες στην ίδια εκμετάλλευση, υπό την
προϋπόθεση ότι πληρούνται όλες οι απαιτήσεις των κανόνων
βιολογικής παραγωγής, με εξαίρεση τις διατάξεις για τη θέση των
μελισσιών. Στην περίπτωση αυτή το προϊόν δεν είναι δυνατόν να
πωλείται ως βιολογικό.

Ο επιχειρηματίας τηρεί αποδεικτικά στοιχεία για τους σκοπούς αυτής
της διάταξης.

Τ μ ή μ α 2

Έκ τα κ τ ο ι κ α ν ό ν ε ς π α ρα γωγ ή ς σ ε σ χ έ σ η μ ε τ η
μ η δ ι α θ ε σ ι μ ό τ η τ α β ι ο λ ο γ ι κώ ν γ εωρ γ ι κώ ν

ε ι σ ρ οώ ν σ ύμφω να μ ε τ ο ά ρθρο 22
π αρά γ ραφο ς 2 σ τ ο ι χ ε ί ο β ) τ ο υ κ α ν ο ν ι σ μ ο ύ

(ΕΚ ) αρ ι θ . 8 3 4 / 2 007

Άρθρο 42

Χρησιμοποίηση ζώων μη βιολογικής εκτροφής

Όταν πληρούνται οι όροι του άρθρου 22 παράγραφος 2 στοιχείο β)
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και με προηγούμενη έγκριση
της αρμόδιας αρχής,

α) για την πρώτη συγκρότηση, την ανανέωση ή την ανασύσταση
σμήνους πουλερικών, όταν δεν υπάρχει επαρκής ποσότητα
βιολογικά εκτρεφόμενων πουλερικών, επιτρέπεται η εισαγωγή
πουλερικών μη βιολογικής εκτροφής σε μονάδα βιολογικής
παραγωγής πουλερικών, υπό τον όρο ότι οι πουλάδες που
προορίζονται για την παραγωγή αυγών και οι νεοσσοί που
προορίζονται για κρεατοπαραγωγή είναι ηλικίας μικρότερης
των τριών ημερών·

β) επιτρέπεται να εισάγονται σε μονάδα βιολογικής παραγωγής
μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011 πουλάδες μη βιολογικής
εκτροφής για την παραγωγή αυγών, ηλικίας μικρότερης των
18 εβδομάδων, όταν δεν υπάρχει διαθεσιμότητα βιολογικά
εκτρεφόμενων πουλάδων και υπό την προϋπόθεση ότι
τηρούνται οι σχετικές διατάξεις που ορίζονται στο τμήμα 3
και 4 του κεφαλαίου 2.

Άρθρο 43

Χρησιμοποίηση μη βιολογικών ζωοτροφών γεωργικής
προέλευσης

Όταν ισχύουν οι όροι του άρθρου 22 παράγραφος 2 στοιχείο β) του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση
περιορισμένης ποσότητας μη βιολογικών ζωοτροφών φυτικής ή
ζωικής προέλευσης, όταν οι κάτοχοι εκμεταλλεύσεων δεν δύνανται
να προμηθευτούν ζωοτροφές αποκλειστικά βιολογικής παραγωγής.
Το μέγιστο ποσοστό επιτρεπόμενης μη βιολογικής ζωοτροφής σε
περίοδο 12 μηνών για είδη ζώων πλην των φυτοφάγων είναι:

α) 10 % κατά την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2009 έως
31 Δεκεμβρίου 2009·

β) 5 % κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2010 έως τις
31 Δεκεμβρίου 2011.

Τα ποσοστά υπολογίζονται ετησίως ως ποσοστά ξηράς ουσίας των
ζωοτροφών γεωργικής προέλευσης. Το επιτρεπόμενο ανώτατο
ποσοστό μη βιολογικής ζωοτροφής στο ημερήσιο σιτηρέσιο είναι
25 % υπολογιζόμενο ως ποσοστό ξηρής ουσίας.

Ο επιχειρηματίας τηρεί αποδεικτικά στοιχεία για την ανάγκη χρήσης
αυτής της διάταξης.

Άρθρο 44

Χρησιμοποίηση μη βιολογικού κεριού μελισσών

Σε περίπτωση νέων εγκαταστάσεων ή κατά τη διάρκεια μετατροπής,
επιτρέπεται η χρησιμοποίηση μη βιολογικού κεριού μελισσών μόνο:

α) αν δεν υπάρχει διαθέσιμο στην αγορά κερί μελισσών
βιολογικής εκτροφής·

β) όταν αποδεικνύεται ότι το κερί δεν έχει μολυνθεί με ουσίες οι
οποίες δεν επιτρέπονται για βιολογική παραγωγή και

γ) υπό τον όρο ότι αυτό προέρχεται από απολεπίσματα κηρηθρών.

Άρθρο 45

Χρησιμοποίηση σπόρων προς σπορά και αγενούς
πολλαπλασιαστικού υλικού μη βιολογικής παραγωγής

1. Όταν ισχύουν οι όροι του άρθρου 22 παράγραφος 2 στοιχείο β)
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007,

α) επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σπόροι για σπορά και αγενές
πολλαπλασιαστικό υλικό από μονάδα παραγωγής σε
διαδικασία μετατροπής προς τη βιολογική γεωργία·

β) όταν δεν εφαρμόζεται το στοιχείο α), τα κράτη μέλη μπορούν
να επιτρέψουν τη χρησιμοποίηση μη βιολογικών σπόρων για
σπορά ή αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού, εάν δεν
υπάρχουν διαθέσιμα βιολογικά προϊόντα. Εντούτοις, για τη
χρησιμοποίηση μη βιολογικών σπόρων προς σπορά και
κονδύλων γεωμήλων προς φύτευση εφαρμόζονται οι
ακόλουθες παράγραφοι 2 έως 9.

2. Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μη βιολογικοί σπόροι για
σπορά και κόνδυλοι γεωμήλων προς φύτευση, υπό τον όρο οι σπόροι
για σπορά ή οι κόνδυλοι γεωμήλων προς φύτευση δεν υποβάλλονται
σε επεξεργασία με άλλα προϊόντα φυτοπροστασίας πέρα από τα
επιτρεπόμενα για την επεξεργασία σπόρων προς σπορά σύμφωνα με
το άρθρο 5 παράγραφος 1, εκτός εάν η χημική επεξεργασία ζητείται
από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους βάσει των διατάξεων της
οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου (15) για φυτοϋγειονομικούς
σκοπούς, για όλες τις ποικιλίες ενός συγκεκριμένου είδους στην
περιοχή στην οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν οι σπόροι για
σπορά ή οι κόνδυλοι γεωμήλων.
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3. Τα είδη για τα οποία έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη επαρκών
ποσοτήτων σπόρων για σπορά ή κονδύλων γεωμήλων προς φύτευση
και για σημαντικό αριθμό ποικιλιών σε όλα τα μέρη της Κοινότητας
ορίζονται στο παράρτημα Χ.

Για τα είδη που αναφέρονται στο παράρτημα Χ δεν είναι δυνατό να
χορηγούνται άδειες βάσει της παραγράφου 1 στοιχείο β), εκτός εάν
αυτές αιτιολογούνται από έναν από τους λόγους οι οποίοι
αναφέρονται στην παράγραφο 5 στοιχείο δ).

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να αναθέτουν την ευθύνη χορήγησης
της αναφερόμενης στην παράγραφο 1 στοιχείο β) άδειας σε άλλη
δημόσια υπηρεσία υπό την εποπτεία τους ή στις αρμόδιες αρχές ή
φορείς ελέγχου που αναφέρονται στο άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 834/2007.

5. Η άδεια χρησιμοποίησης σπόρων προς σπορά και κονδύλων
γεωμήλων προς φύτευση που δεν παράγονται με βιολογική μέθοδο
μπορεί να χορηγηθεί μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν καμία ποικιλία του είδους που επιθυμεί να προμηθευθεί ο
χρήστης δεν είναι καταχωρημένη στην προβλεπόμενη στο
άρθρο 48 βάση δεδομένων·

β) όταν κανένας προμηθευτής, δηλαδή επιχειρηματίας που
διαθέτει σπόρους για σπορά ή κονδύλους γεωμήλων για
φύτευση σε άλλους επιχειρηματίες, δεν είναι σε θέση να
προμηθεύσει τους σπόρους ή τους κονδύλους γεωμήλων πριν
τη σπορά ή τη φύτευση, σε περιπτώσεις όπου ο χρήστης έχει
παραγγείλει τους σπόρους ή τους κονδύλους γεωμήλων σε
εύλογο χρόνο·

γ) όταν η ποικιλία την οποία επιθυμεί να προμηθευθεί ο χρήστης
δεν είναι καταχωρημένη στην αναφερόμενη στο άρθρο 48 βάση
δεδομένων και ο χρήστης είναι σε θέση να αποδείξει ότι καμία
από τις άλλες καταχωρημένες ποικιλίες του ιδίου είδους δεν
είναι κατάλληλη και, ως εκ τούτου, η χορήγηση της έγκρισης
είναι σημαντική για την δική του παραγωγή·

δ) όταν πρόκειται για λόγους που εξυπηρετούν την έρευνα και τις
δοκιμές μικρής κλίμακας ή για λόγους διατήρησης που έχουν
εγκριθεί από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους.

6. Η άδεια πρέπει να χορηγείται πριν από την σπορά.

7. Η άδεια πρέπει να χορηγείται μόνο σε μεμονωμένους χρήστες
και μόνο για μία καλλιεργητική περίοδο, ενώ η αρμόδια αρχή ή ο
φορέας που χορηγεί τις άδειες πρέπει να καταγράφει τις
επιτρεπόμενες ποσότητες σπόρων για σπορά ή κονδύλων γεωμήλων
για φύτευση.

8. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 7, η αρμόδια αρχή του
κράτους μέλους μπορεί να χορηγήσει γενική άδεια για όλους τους
χρήστες:

α) για ένα συγκεκριμένο είδος και εφόσον τηρείται ο όρος της
παραγράφου 5 στοιχείο α)·

β) για μια συγκεκριμένη ποικιλία και εφόσον πληρούνται οι όροι
που ορίζονται στην παράγραφο 5 στοιχείο γ).

Οι αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο άδειες πρέπει να αναγράφονται
με ευκρίνεια στην αναφερόμενη στο άρθρο 48 βάση δεδομένων.

9. Η άδεια μπορεί να χορηγηθεί μόνο κατά τη διάρκεια των
περιόδων για τις οποίες έχει ήδη επικαιροποιηθεί η βάση δεδομένων
σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 3.

Τ μ ή μ α 3

Έκ τα κ τ ο ι κ α ν ό ν ε ς π α ρα γωγ ή ς π ο υ σ υ ν δ έ ο ν τ α ι
μ ε ε ι δ ι κ ά π ρ οβλ ήμα τ α δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς τ η ς

β ι ο λ ο γ ι κ ή ς κ τ η ν ο τ ρ οφ ί α ς σ ύ μφω να μ ε τ ο
ά ρθρο 22 π αρά γ ραφο ς 2 σ τ ο ι χ ε ί ο δ ) τ ο υ

κ α ν ο ν ι σ μ ο ύ (ΕΚ ) αρ ι θ . 8 3 4 / 2 007

Άρθρο 46

Ειδικά προβλήματα διαχείρισης βιολογικού ζωικού κεφαλαίου

Το τελικό στάδιο πάχυνσης ενηλίκων βοοειδών κρεατοπαραγωγής
μπορεί να πραγματοποιείται εντός κτιρίων, υπό τον όρο ότι αυτή η
περίοδος εσωτερικής εκτροφής δεν υπερβαίνει το ένα πέμπτο της
διάρκειας ζωής των ζώων και σε καμία περίπτωση τους τρεις μήνες.

Τ μ ή μ α 4

Έκ τα κ τ ο ι κ α ν ό ν ε ς π α ρα γωγ ή ς σ ε π ε ρ ι π τώσ ε ι ς
κ α τ α σ τ ρ οφώ ν σ ύμφω να μ ε τ ο ά ρθρο 22

π αρά γ ραφο ς 2 σ τ ο ι χ ε ί ο σ τ ) τ ο υ κ α ν ο ν ι σ μ ο ύ
(ΕΚ ) αρ ι θ . 8 3 4 / 2 007

Άρθρο 47

Περιπτώσεις καταστροφών

Η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέψει σε προσωρινή βάση:

α) σε περίπτωση υψηλής θνησιμότητας ζώων που προκαλείται από
λόγους υγείας ή καταστροφικών συνθηκών, την ανανέωση ή
ανασύσταση της αγέλης ή του σμήνους με ζώα μη βιολογικής
εκτροφής, όταν δεν υπάρχουν ζώα βιολογικής εκτροφής·

β) σε περίπτωση υψηλής θνησιμότητας μελισσών που προκαλείται
από λόγους υγείας ή καταστροφικών συνθηκών, την
ανασύσταση των μελισσιών με μέλισσες μη βιολογικής
εκτροφής, όταν δεν υπάρχουν βιολογικά μελίσσια·

γ) τη χρησιμοποίηση μη βιολογικών ζωοτροφών για περιορισμένο
διάστημα και για συγκεκριμένη περιοχή από μεμονωμένους
επιχειρηματίες, σε περίπτωση απώλειας της παραγωγής
χορτονομής ή όταν επιβάλλονται περιορισμοί, ιδίως λόγω
έκτακτων μετεωρολογικών συνθηκών, εκδήλωσης μολυ-
σματικών ασθενειών, μόλυνσης με τοξικές ουσίες ή εξαιτίας
πυρκαγιών·

δ) την εκτροφή των μελισσών με βιολογικό μέλι, βιολογική
ζάχαρη ή βιολογικό σιρόπι ζάχαρης σε περίπτωση
παρατεταμένων έκτακτων καιρικών συνθηκών ή καταστροφικών
συνθηκών που εμποδίζουν την παραγωγή νέκταρ ή
μελιτώματος.
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Με έγκριση της αρμόδιας αρχής, κάθε επιχείρηση τηρεί έγγραφα που
αποδεικνύουν τη χρήση των ανωτέρω παρεκκλίσεων. Τα κράτη μέλη
αλληλοενημερώνονται και ανακοινώνουν στην Επιτροπή τις
παρεκκλίσεις που έχουν χορηγήσει βάσει του στοιχείου γ) του
πρώτου εδαφίου εντός ενός μηνός από την έγκριση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Βάση δεδομένων για τους σπόρους

Άρθρο 48

Βάση δεδομένων

1. Κάθε κράτος μέλος οφείλει να δημιουργήσει ηλεκτρονική βάση
δεδομένων για την καταγραφή των ποικιλιών για τις οποίες υπάρχουν
στο έδαφός τους διαθέσιμοι σπόροι για σπορά ή κόνδυλοι γεωμήλων
προς φύτευση που λαμβάνονται με τη μέθοδο της βιολογικής
παραγωγής.

2. Τη βάση δεδομένων διαχειρίζεται είτε η αρμόδια αρχή του
κράτους μέλους ή αρχή ή φορέας που ορίζεται γι' αυτόν το σκοπό
από το κράτος μέλος, η οποία στη συνέχεια θα αποκαλείται «ο
διαχειριστής της βάσης δεδομένων». Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης
να ορίζουν μια αρχή ή ιδιωτικό οργανισμό ενός άλλου κράτους
μέλους.

3. Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή και στα άλλα
κράτη μέλη την αρχή ή τον ιδιωτικό οργανισμό που έχει ορίσει
διαχειριστή της βάσης δεδομένων.

Άρθρο 49

Καταχώρηση

1. Οι ποικιλίες των οποίων οι σπόροι για σπορά ή οι σπόροι
γεωμήλων για φύτευση παράγονται με τη βιολογική μέθοδο και είναι
διαθέσιμες καταχωρούνται στην αναφερόμενη στο άρθρο 48 βάση
δεδομένων μετά από αίτηση του προμηθευτή.

2. Κάθε ποικιλία που δεν έχει καταγραφεί στη βάση δεδομένων θα
θεωρείται ως μη διαθέσιμη σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 5.

3. Κάθε κράτος μέλος ορίζει την περίοδο του έτους κατά την οποία
πρέπει να πραγματοποιείται η τακτική επικαιροποίηση της βάσης
δεδομένων για κάθε είδος ή ομάδα ειδών που καλλιεργούνται στο
έδαφός του. Η βάση δεδομένων περιέχει στοιχεία που αφορούν αυτή
την απόφαση.

Άρθρο 50

Όροι καταχώρησης

1. Για την καταχώρηση ο προμηθευτής οφείλει:

α) να αποδείξει ότι ο ίδιος ή ο τελευταίος επιχειρηματίας, στις
περιπτώσεις που ο προμηθευτής ασχολείται μόνο με
προσυσκευασμένους σπόρους για σπορά ή κονδύλους
γεωμήλων για φύτευση, έχουν υποβληθεί στο σύστημα που
αναφέρεται στο άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 834/
2007·

β) να αποδείξει ότι ο σπόρος για σπορά ή οι κόνδυλοι γεωμήλων
προς φύτευση που πρόκειται να διατεθούν στην αγορά
πληρούν τις γενικές απαιτήσεις που ισχύουν για τους σπόρους
προς σπορά και τους σπόρους γεωμήλων για φύτευση·

γ) να διαθέτει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του
άρθρου 51 του παρόντος κανονισμού και να τις καταγράφει
μετά από αίτηση του διαχειριστή της βάσης δεδομένων ή κάθε
φορά που είναι απαραίτητη αυτή η επικαιροποίηση για να
διασφαλίζεται η αξιοπιστία των στοιχείων.

2. Ο διαχειριστής της βάσης δεδομένων μπορεί, με την έγκριση της
αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους, να απορρίψει την αίτηση ενός
προμηθευτή ή να διαγράψει μια προηγούμενη καταχώρηση, εάν ο
προμηθευτής δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της παραγρά-
φου 1.

Άρθρο 51

Καταχωρούμενες πληροφορίες

1. Για κάθε καταγεγραμμένη ποικιλία και για κάθε προμηθευτή, η
αναφερόμενη στο άρθρο 48 βάση δεδομένων πρέπει να περιέχει
τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) την επιστημονική ονομασία του είδους και την ονομασία της
ποικιλίας·

β) το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του προμηθευτή ή του
αντιπροσώπου του·

γ) τον τόπο στον οποίο ο προμηθευτής μπορεί να παραδώσει τους
σπόρους ή τους κονδύλους μέσα στο διάστημα που απαιτείται
συνήθως για την παράδοση·

δ) τη χώρα ή την περιφέρεια στην οποία έχει δοκιμαστεί η ποικιλία
και εγκριθεί για να καταχωρηθεί στους κοινούς καταλόγους
ποικιλιών ειδών γεωργικών φυτών και ειδών κηπευτικών,
σύμφωνα με τις διατάξεις των οδηγιών του Συμβουλίου
2002/53/ΕΚ περί του κοινού καταλόγου ποικιλιών
καλλιεργούμενων φυτικών ειδών (16) και 2002/55/ΕΚ περί
εμπορίας σπόρων προς σπορά κηπευτικών (17)·

ε) την ημερομηνία από την οποία θα είναι διαθέσιμοι οι σπόροι
για σπορά ή οι κόνδυλοι γεωμήλων προς φύτευση·

στ) την επωνυμία ή/και τον κωδικό της αρχής ή του φορέα ελέγχου
που είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο του επιχειρηματία, όπως
προβλέπεται στο άρθρο 27 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/
2007.

2. Ο προμηθευτής ενημερώνει άμεσα τον διαχειριστή της βάσης
δεδομένων σε περίπτωση που δεν είναι πλέον διαθέσιμη κάποια από
τις καταχωρηθείσες ποικιλίες. Οι τροποποιήσεις καταγράφονται στη
βάση δεδομένων.
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3. Εκτός από τα στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 1, η βάση
δεδομένων περιέχει κατάλογο των ειδών του παραρτήματος Χ.

Άρθρο 52

Πρόσβαση στις πληροφορίες

1. Οι πληροφορίες της αναφερόμενης στο άρθρο 48 βάσης
δεδομένων πρέπει να διατίθενται ατελώς μέσω του Διαδικτύου στους
χρήστες σπόρων για σπορά ή σπόρων γεωμήλων καθώς και στο
κοινό. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν ότι κάθε χρήστης
που έχει κοινοποιήσει τη δραστηριότητά του σύμφωνα με το
άρθρο 28 παράγραφος 1) στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 834/2007 μπορεί να λάβει, εάν το ζητήσει, από τον
διαχειριστή της βάσης δεδομένων γραπτές πληροφορίες σχετικά με
μία ή περισσότερες ομάδες ειδών.

2. Τα κράτη μέλη εγγυώνται την ενημέρωση όλων των
αναφερόμενων στην παράγραφο 1 χρηστών, τουλάχιστον μία φορά
το έτος σχετικά με το σύστημα και τον τρόπο πρόσβασης στις
πληροφορίες της βάσης δεδομένων.

Άρθρο 53

Τέλος καταχώρησης

Για κάθε καταχώρηση μπορεί να εισπράττεται τέλος που
αντιπροσωπεύει το κόστος καταχώρησης και διατήρησης της
πληροφορίας στην αναφερόμενη στο άρθρο 48 βάση δεδομένων.
Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους εγκρίνει το ύψος του τέλους
το οποίο χρεώνει ο διαχειριστής της βάσης δεδομένων.

Άρθρο 54

Ετήσια έκθεση

1. Οι αρμόδιες αρχές ή φορείς χορήγησης αδειών, σύμφωνα με το
άρθρο 45, καταχωρούν όλες τις άδειες και συντάσσουν έκθεση με
όλες τις σχετικές πληροφορίες, την οποία υποβάλλουν στην αρμόδια
αρχή του κράτους μέλους και στο διαχειριστή της βάσης δεδομένων.

Η έκθεση περιλαμβάνει για κάθε είδος που αφορά η άδεια, σύμφωνα
με το άρθρο 45 παράγραφος 5, τα ακόλουθα στοιχεία:

α) την επιστημονική ονομασία του είδους και την ονομασία της
ποικιλίας·

β) την αιτιολόγηση της άδειας με παραπομπή στο άρθρο 45
παράγραφος 5 στοιχεία α), β), γ) ή δ)·

γ) τον συνολικό αριθμό των αδειών·

δ) το σύνολο της σχετικής ποσότητας σπόρων για σπορά ή
κονδύλων γεωμήλων προς φύτευση·

ε) τα φυτοφάρμακα που χρησιμοποιήθηκαν για
φυτοϋγειονομικούς λόγους, σύμφωνα με το άρθρο 45
παράγραφος 2.

2. Για τις άδειες που χορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο 45
παράγραφος 8, η έκθεση περιέχει τα στοιχεία που αναφέρονται στο
στοιχείο α) του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου και την περίοδο ισχύος των αδειών.

Άρθρο 55

Ανακεφαλαιωτική έκθεση

Η αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους συγκεντρώνει, πριν την
31η Μαρτίου κάθε έτους, τις εκθέσεις και διαβιβάζει στην Επιτροπή
και στα άλλα κράτη μέλη συνοπτική έκθεση που καλύπτει όλες τις
άδειες που εκδόθηκαν από το κράτος μέλος κατά το προηγούμενο
ημερολογιακό έτος. Η έκθεση καλύπτει τις πληροφορίες που
ορίζονται στο άρθρο 54. Οι πληροφορίες δημοσιοποιούνται στην
αναφερόμενη στο άρθρο 48 βάση δεδομένων. Η αρμόδια αρχή
μπορεί να αναθέσει τη συγκέντρωση των εκθέσεων στο διαχειριστή
της βάσης δεδομένων.

Άρθρο 56

Πληροφορίες κατόπιν αιτήσεως

Εάν το ζητήσει ένα κράτος μέλος ή η Επιτροπή, πρέπει να
κοινοποιούνται στα άλλα κράτη μέλη ή την Επιτροπή λεπτομερή
στοιχεία για τις άδειες που έχουν χορηγηθεί σε μεμονωμένες
περιπτώσεις.

ΤΙΤΛΟΣ III

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Κοινοτικός λογότυπος

Άρθρο 57

Κοινοτικός λογότυπος

Σύμφωνα με το άρθρο 23 25 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 834/2007, ο κοινοτικός λογότυπος είναι σύμφωνος με το
υπόδειγμα του παραρτήματος ΧΙ του παρόντος κανονισμού.

Ο κοινοτικός λογότυπος χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους
οριζόμενους στο παράρτημα ΧΙ του παρόντος κανονισμού κανόνες
τεχνικής αναπαραγωγής.

Άρθρο 58

Όροι για τη χρησιμοποίηση του κωδικού και του τόπου
καταγωγής

1. Η ένδειξη του κωδικού της αρχής ελέγχου ή του φορέα ελέγχου
που αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 στοιχείο α) του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 πρέπει να:

α) αρχίζει με το ακρωνύμιο του κράτους μέλους ή της τρίτης
χώρας, όπως αναφέρεται στο διεθνές πρότυπο για τους
διψήφιους κωδικούς χωρών βάσει του προτύπου ISO 3166
(Κωδικοί αναπαράστασης των ονομάτων των χωρών και των
υποδιαιρέσεών τους)·

β) περιέχει όρο που δημιουργεί συσχετισμό με τη μέθοδο
βιολογικής παραγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 23
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007·

γ) περιέχει αριθμό αναφοράς που καθορίζεται από την αρμόδια
αρχή· και

δ) τοποθετείται ακριβώς κάτω από τον κοινοτικό λογότυπο, όταν
ο κοινοτικός λογότυπος χρησιμοποιείται στη σήμανση.
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2. Η ένδειξη του τόπου παραγωγής των γεωργικών πρώτων υλών
από τις οποίες αποτελούνται τα προϊόντα, σύμφωνα με το άρθρο 24
παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007,
τοποθετείται ακριβώς κάτω από τον κωδικό που αναφέρεται στην
παράγραφο 1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Ειδικές απαιτήσεις επισήμανσης των ζωοτροφών

Άρθρο 59

Πεδίο, χρησιμοποίηση εμπορικών σημάτων και ονομασίες
πώλησης

Το παρόν κεφάλαιο δεν εφαρμόζεται σε ζωοτροφές για ζώα
συντροφιάς, για γουνοφόρα ζώα και για ζώα υδατοκαλλιέργειας.

Τα εμπορικά σήματα και οι ονομασίες πώλησης που φέρουν ένδειξη
αναφερόμενη στο άρθρο 23 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 834/2007 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνον εάν
τουλάχιστον το 95 % της ξηράς ουσίας του προϊόντος αποτελείται
από πρώτες ύλες ζωοτροφών που παράγονται με βιολογική μέθοδο
παραγωγής.

Άρθρο 60

Ενδείξεις στις μεταποιημένες ζωοτροφές

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 61 και της δεύτερης
παραγράφου του άρθρου 59 του παρόντος κανονισμού, οι όροι
που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 834/2007 μπορεί να χρησιμοποιούνται στις μεταποιημένες
ζωοτροφές υπό τον όρο ότι:

α) η μεταποιημένη ζωοτροφή είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, και ιδίως του άρθρου 14
παράγραφος 1 στοιχείο δ) περίπτωση iv) και περίπτωση (v) και
του άρθρου 18·

β) η μεταποιημένη ζωοτροφή είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του
παρόντος κανονισμού, και ιδίως των άρθρων 22 και 26·

γ) τουλάχιστον το 95 % της ξηράς ουσίας του προϊόντος
παράγεται με βιολογικό τρόπο.

2. Με τη επιφύλαξη των απαιτήσεων που ορίζονται στα στοιχεία α)
και β) της παραγράφου 1, επιτρέπεται η αναγραφή της ακόλουθης
δήλωσης σε προϊόντα που περιέχουν μεταβαλλόμενες ποσότητες
πρώτων υλών ζωοτροφών που προέρχονται από βιολογική μέθοδο
παραγωγής ή/και πρώτες ύλες ζωοτροφών από προϊόντα σε
μετατροπή στη βιολογική γεωργία ή/και μη βιολογικά υλικά:

«μπορούν να χρησιμοποιηθούν για βιολογική παραγωγή σύμφωνα με
τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και (ΕΚ) αριθ. 889/2008».

Άρθρο 61

Όροι χρησιμοποίησης ενδείξεων στις μεταποιημένες
ζωοτροφές

1. Η αναφερόμενη στο άρθρο 60 ένδειξη:

α) πρέπει να διαχωρίζεται από τις ενδείξεις που αναφέρονται στο
άρθρο 5 της οδηγίας 79/373/ΕΟΚ του Συμβουλίου (18) ή στο
άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 96/25/ΕΚ του
Συμβουλίου (19)

β) δεν είναι δυνατό να αναγράφεται με χρώμα, σχήμα ή τύπο
χαρακτήρων που την καθιστούν εμφανέστερη από την
περιγραφή ή την ονομασία της ζωοτροφής που προβλέπονται
στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 79/373/
ΕΟΚ και στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας
96/25/ΕΚ αντίστοιχα·

γ) πρέπει να συνοδεύεται, στο ίδιο οπτικό πεδίο, από ένδειξη του
βάρους ξηράς ουσίας, η οποία αναφέρεται:

i) στο ποσοστό σε πρώτη(-ες) ύλη(-ες) ζωοτροφών που
παράγονται με τη μέθοδο βιολογικής παραγωγής,

ii) στο ποσοστό σε πρώτη(-ες) ύλη(-ες) ζωοτροφών που
προέρχονται από προϊόντα μεταβατικού σταδίου,

iii) στο ποσοστό σε πρώτη(-ες) ύλη(-ες) ζωοτροφών που δεν
καλύπτονται από τα σημεία i) και ii),

iv) στο συνολικό ποσοστό σε ζωοτροφές γεωργικής
προέλευσης·

δ) συνοδεύεται από κατάλογο των ονομασιών των υλικών των
ζωοτροφών που παράγονται με τη μέθοδο της βιολογικής
παραγωγής·

ε) συνοδεύεται από κατάλογο των ονομασιών των υλικών των
ζωοτροφών από προϊόντα που παράγονται κατά το στάδιο
μετατροπής.

2. Η αναφερόμενη στο άρθρο 60 ένδειξη μπορεί επίσης να
συνοδεύεται με αναφορά της απαίτησης να χρησιμοποιούνται οι
ζωοτροφές σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Άλλες ειδικές απαιτήσεις σήμανσης

Άρθρο 62

Προϊόντα φυτικής προέλευσης σε μετατροπή

Τα προϊόντα φυτικής προέλευσης που παράγονται κατά το στάδιο
μετατροπής μπορούν να φέρουν την ένδειξη «προϊόντα υπό
μετατροπή στη βιολογική γεωργία» υπό τον όρο ότι:

α) έχει τηρηθεί περίοδος μετατροπής τουλάχιστον δώδεκα μηνών
πριν από την εσοδεία·
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β) η ένδειξη δεν παρουσιάζεται με χρώμα, σχήμα ή τύπο
χαρακτήρων που την καθιστούν εμφανέστερη από την
ονομασία πώλησης του προϊόντος, και ολόκληρη έχει το ίδιο
μέγεθος χαρακτήρων·

γ) το προϊόν περιέχει μόνο ένα φυτικό συστατικό γεωργικής
προέλευσης·

δ) η ένδειξη συνδέεται με τον κωδικό του φορέα ελέγχου ή της
αρχής ελέγχου, ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 27
παράγραφος 10 του κανονισμού 834/2007.

ΤΙΤΛΟΣ IV

ΕΛΕΓΧΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Ελάχιστες απαιτήσεις ελέγχου

Άρθρο 63

Μέτρα ελέγχου και ανάληψη δεσμεύσεων από τον
επιχειρηματία

1. Κατά την πρώτη εφαρμογή των μέτρων ελέγχου, ο
επιχειρηματίας συντάσσει και διατηρεί στη συνέχεια:

α) πλήρη περιγραφή της μονάδας ή/και των εγκαταστάσεων ή/και
της δραστηριότητας·

β) όλα τα πρακτικά μέτρα που θα ληφθούν στο επίπεδο της
μονάδας ή/και των εγκαταστάσεων ή/και της δραστηριότητας
προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους κανόνες
βιολογικής παραγωγής·

γ) τα μέτρα προφύλαξης που πρέπει να ληφθούν για να
περιοριστεί ο κίνδυνος μόλυνσης από μη εγκεκριμένα προϊόντα
ή ουσίες καθώς και τα μέτρα καθαρισμού που πρέπει να
εφαρμόζονται στις αποθήκες και σε όλη την αλυσίδα
παραγωγής του επιχειρηματία.

Κατά περίπτωση, η περιγραφή και τα μέτρα που αναφέρονται στο
πρώτο εδάφιο μπορεί να αποτελούν μέρος του συστήματος
ποιότητας το οποίο καθορίζεται από τον επιχειρηματία.

2. Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 περιγραφή και μέτρα
περιέχονται σε δήλωση που υπογράφεται από τον υπεύθυνο
επιχειρηματία. Η δήλωση αυτή πρέπει επιπλέον να περιέχει δέσμευση
του επιχειρηματία:

α) να ασκεί τις εργασίες σύμφωνα με τους κανόνες βιολογικής
παραγωγής·

β) να αποδεχθεί, σε περίπτωση παραβάσεων ή παρατυπιών, την
επιβολή των μέτρων τήρησης των κανόνων βιολογικής
παραγωγής·

γ) να ενημερώσει εγγράφως τους αγοραστές του προϊόντος, ώστε
να απαλειφθούν από το προϊόν οι ενδείξεις που αναφέρονται
στη βιολογική μέθοδο παραγωγής.

Η προβλεπόμενη στο πρώτο εδάφιο δήλωση επαληθεύεται από τον
αρμόδιο φορέα ή την αρχή ελέγχου που εκδίδει έκθεση η οποία
εντοπίζει τις πιθανές ελλείψεις και τη μη συμμόρφωση με τους
κανόνες βιολογικής παραγωγής. Ο επιχειρηματίας οφείλει να
προσυπογράψει την έκθεση και να λάβει τα αναγκαία διορθωτικά
μέτρα.

3. Για την εφαρμογή του άρθρου 28 παράγραφος 1 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, ο επιχειρηματίας κοινοποιεί τα
ακόλουθα στοιχεία στην αρμόδια αρχή:

α) όνομα και διεύθυνση του επιχειρηματία·

β) γεωγραφική θέση των εγκαταστάσεων και, κατά περίπτωση, των
αγροτεμαχίων (στοιχεία κτηματολογίου) όπου πραγματο-
ποιούνται οι εργασίες·

γ) τη φύση των εργασιών και τα προϊόντα·

δ) τη δέσμευση του επιχειρηματία να πραγματοποιήσει τις
εργασίες σύμφωνα με τη διάταξη που ορίζεται στον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 834/2007 και στον παρόντα κανονισμό·

ε) σε περίπτωση γεωργικής εκμετάλλευσης, την ημερομηνία κατά
την οποία ο παραγωγός έπαψε να χρησιμοποιεί στα εν λόγω
αγροτεμάχια προϊόντα τα οποία δεν επιτρέπονται για τη
βιολογική παραγωγή·

στ) το όνομα του εγκεκριμένου οργανισμού στον οποίο ο
επιχειρηματίας έχει αναθέσει τον έλεγχο της εκμετάλλευσής
του, όταν το εν λόγω κράτος μέλος έχει θέσει σε εφαρμογή το
σύστημα ελέγχου που εγκρίνει αυτούς τους φορείς.

Άρθρο 64

Τροποποίηση των διατάξεων ελέγχου

Ο υπεύθυνος επιχειρηματίας κοινοποιεί έγκαιρα στην αρχή ελέγχου
ή τον φορέα ελέγχου κάθε τροποποίηση της περιγραφής ή των
μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 63 και των αρχικών απαιτήσεων
ελέγχου που ορίζονται στα άρθρα 70, 74, 80, 82, 86 και 88.

Άρθρο 65

Επισκέψεις ελέγχου

1. Η αρμόδια αρχή ή ο φορέας ελέγχου διενεργεί, τουλάχιστον μία
φορά το έτος, φυσικό έλεγχο όλων των επιχειρήσεων.

2. Η αρχή ή φορέας ελέγχου μπορεί να διενεργεί δειγματοληψίες
για να ελέγξει αν υπάρχουν μη επιτρεπόμενα για βιολογική
παραγωγή προϊόντα ή αν εφαρμόζονται μέθοδοι παραγωγής
ασυμβίβαστες με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής. Είναι επίσης
δυνατό να λαμβάνονται δείγματα και να υποβάλλονται σε ανάλυση
για την ανίχνευση πιθανής μόλυνσης από απαγορευμένα για
βιολογική παραγωγή προϊόντα. Εντούτοις, η ανάλυση αυτή πρέπει
να διενεργείται όταν υπάρχουν υπόνοιες ότι έχουν χρησιμοποιηθεί
απαγορευμένα για την βιολογική παραγωγή προϊόντα.
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3. Μετά από κάθε επίσκεψη συντάσσεται έκθεση ελέγχου η οποία
συνυπογράφεται από τον υπεύθυνο της ελεγχθείσας μονάδας ή τον
αντιπρόσωπο του.

4. Ακόμη, η αρμόδια αρχή ή ο φορέας ελέγχου πρέπει να διενεργεί
κυρίως αιφνιδιαστικές τυχαίες επισκέψεις ελέγχου, βάσει της γενικής
εκτίμησης του κινδύνου μη συμμόρφωσης με τους κανόνες
βιολογικής παραγωγής, αφού λάβει υπόψη τουλάχιστον τα
αποτελέσματα προηγούμενων ελέγχων, την ποσότητα των σχετικών
προϊόντων και τον κίνδυνο ανταλλαγής προϊόντων.

Άρθρο 66

Αποδεικτικά έγγραφα

1. Στη μονάδα παραγωγής ή τις εγκαταστάσεις πρέπει να
τηρούνται βιβλία αποθήκης και οικονομικοί λογαριασμοί, ώστε να
είναι σε θέση ο επιχειρηματίας να αναγνωρίσει και η αρχή ή ο φορέας
ελέγχου να επαληθεύσουν:

α) τον προμηθευτή και, εάν είναι διαφορετικός, τον πωλητή ή τον
εξαγωγέα των προϊόντων·

β) το είδος και τις ποσότητες των βιολογικών προϊόντων που
παραδόθηκαν στη μονάδα και, ενδεχομένως, όλων των πρώτων
υλών που αγοράστηκαν, καθώς και τον τρόπο χρήσης των
τελευταίων και, κατά περίπτωση, τη σύνθεση των σύνθετων
ζωοτροφών·

γ) τη φύση και τις ποσότητες βιολογικών προϊόντων που είναι
αποθηκευμένες στις εγκαταστάσεις·

δ) το είδος, τις ποσότητες και τους παραλήπτες και, εάν είναι
διαφορετικοί, τους αγοραστές, εξαιρουμένων των τελικών
καταναλωτών, των προϊόντων που εξήχθησαν από τη μονάδα
ή από τις εγκαταστάσεις ή τις αποθήκες του πρώτου
παραλήπτη·

ε) εάν πρόκειται για επιχειρήσεις που δεν αποθηκεύουν ούτε
χειρίζονται βιολογικά προϊόντα, το είδος και τις ποσότητες των
συγκεκριμένων προϊόντων που αγοράστηκαν και πωλήθηκαν,
καθώς και τους προμηθευτές ή, εάν αυτοί είναι διαφορετικοί,
τους πωλητές ή εξαγωγείς και τους αγοραστές ή, αν διαφέρουν,
τους παραλήπτες.

2. Τα αποδεικτικά έγγραφα πρέπει επίσης να αναγράφουν τα
αποτελέσματα της επαλήθευσης κατά την παραλαβή των βιολογικών
προϊόντων και κάθε άλλο στοιχείο που ζητεί ο φορέας ή η αρχή
ελέγχου για τη διενέργεια σωστού ελέγχου. Τα στοιχεία των
εγγράφων πρέπει να τεκμηριώνονται με τα κατάλληλα
δικαιολογητικά έγγραφα. Οι λογαριασμοί πρέπει να παρουσιάζουν
ισοσκελισμένες εισροές και εκροές.

3. Όταν ένας επιχειρηματίας διατηρεί περισσότερες μονάδες
παραγωγής στην ίδια περιοχή, οι μονάδες παραγωγής μη βιολογικών
προϊόντων και οι χώροι αποθήκευσης των εισροών πρέπει επίσης να
υπόκεινται στις ελάχιστες απαιτήσεις ελέγχου.

Άρθρο 67

Πρόσβαση στις εγκαταστάσεις

1. Ο επιχειρηματίας:

α) παρέχει στην αρμόδια αρχή ή τον φορέα ελέγχου, για τους
σκοπούς του ελέγχου, πρόσβαση σε όλα τα μέρη της μονάδας
και σε όλες τις εγκαταστάσεις καθώς και στους λογαριασμούς
και στα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα·

β) παρέχει στην αρχή ή στον φορέα ελέγχου κάθε πληροφορία
που είναι ευλόγως απαραίτητη για τη διενέργεια του ελέγχου·

γ) υποβάλλει, εάν του ζητηθεί από την αρμόδια αρχή ή τον φορέα
ελέγχου, τα αποτελέσματα των δικών του προγραμμάτων
διασφάλισης της ποιότητας.

2. Συμπληρωματικά προς τις οριζόμενες στην παράγραφο 1
απαιτήσεις, οι εισαγωγείς και οι πρώτοι παραλήπτες κοινοποιούν
τις αναφερόμενες στο άρθρο 84 πληροφορίες σχετικά με τις
εισαγόμενες αποστολές.

Άρθρο 68

Αποδεικτικά στοιχεία

Για την εφαρμογή του άρθρου 21 παράγραφος 1 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 834/2007, οι αρχές ελέγχου και οι φορείς ελέγχου πρέπει
να χρησιμοποιούν το υπόδειγμα του εντύπου του παραρτήματος ΧΙΙ
του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 69

Δήλωση του πωλητή

Για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 9 παράγραφος 3 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, η δήλωση του πωλητή ότι τα
προϊόντα που παρέδωσε δεν έχουν παραχθεί από ή με γενετικά
τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ) μπορεί να βασίζεται στο
υπόδειγμα του παραρτήματος ΧΙΙΙ του παρόντος κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Ειδικές απαιτήσεις ελέγχου για τα φυτά και τα φυτικά
προϊόντα που παράγονται ή συλλέγονται σε αγρόκτημα

Άρθρο 70

Διατάξεις ελέγχου

1. Η αναφερόμενη στο άρθρο 63 παράγραφος 1 στοιχείο α)
περιγραφή της μονάδας πρέπει:

α) να συντάσσεται ακόμη και όταν ο παραγωγός περιορίζει τη
δραστηριότητά του στη συλλογή άγριων φυτών·

β) να αναφέρει τους χώρους αποθήκευσης και παραγωγής και τα
αγροτεμάχια ή/και περιοχές συλλογής και, ενδεχομένως, τους
χώρους όπου πραγματοποιούνται ορισμένες εργασίες
μεταποίησης ή/και συσκευασίας και
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γ) να προσδιορίζει την ημερομηνία της τελευταίας χρήσης στα
αγροτεμάχια ή/και στις συγκεκριμένες περιοχές συλλογής
προϊόντων η χρήση των οποίων δεν είναι συμβατή με τους
κανόνες βιολογικής παραγωγής.

2. Στην περίπτωση της συλλογής άγριων φυτών, τα πρακτικά
μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 63 παράγραφος 1 στοιχείο β)
περιλαμβάνουν εγγυήσεις τρίτων μερών τις οποίες ο επιχειρηματίας
μπορεί να παρουσιάσει για να εξασφαλίσει την τήρηση των διατάξεων
του άρθρου 12 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/
2007.

Άρθρο 71

Κοινοποιήσεις

Κάθε έτος, πριν από την ημερομηνία που ορίζεται από τον αρμόδιο
φορέα ή την αρχή ελέγχου, ο επιχειρηματίας πρέπει να γνωστοποιεί
στον φορέα ή την αρχή ελέγχου το λεπτομερές πρόγραμμά του
παραγωγής φυτικών προϊόντων ανά αγροτεμάχιο.

Άρθρο 72

Μητρώα φυτικής παραγωγής

Καταγράφονται τα στοιχεία της φυτικής παραγωγής υπό μορφή
μητρώου το οποίο βρίσκεται στη διάθεση των αρχών ή φορέων
ελέγχου ανά πάσα στιγμή στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.
Συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του άρθρου 71, τα μητρώα
αυτά πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) όσον αφορά την χρήση λιπασμάτων: ημερομηνία διασποράς,
τύπο και ποσότητα του λιπάσματος, αγροτεμάχια·

β) όσον αφορά την χρήση προϊόντων φυτοπροστασίας:
ημερομηνία εφαρμογής, τύπο προϊόντος, μέθοδο θεραπείας·

γ) όσον αφορά την αγορά γεωργικών υλικών: ημερομηνία, τύπο
και ποσότητα των αγορασθέντων προϊόντων·

δ) όσον αφορά την συγκομιδή: ημερομηνία, τύπος και ποσότητα
βιολογικής ή ευρισκόμενης σε φάση μετατροπής καλλιέργεια.

Άρθρο 73

Λειτουργία περισσότερων μονάδων παραγωγής του ίδιου
επιχειρηματία

Όταν ένας επιχειρηματίας διατηρεί περισσότερες μονάδες παραγωγής
στην ίδια περιοχή, οι μονάδες παραγωγής μη βιολογικών φυτικών
προϊόντων και οι χώροι αποθήκευσης γεωργικού υλικού υπόκεινται
στους γενικούς και ειδικούς κανόνες ελέγχου που ορίζονται στο
Κεφάλαιο Ι και στο παρόν κεφάλαιο αυτού του τίτλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Απαιτήσεις ελέγχου για τα ζώα και τα ζωικά προϊόντα που
παράγονται από κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

Άρθρο 74

Διατάξεις ελέγχου

1. Όταν το σύστημα ελέγχου ειδικά για τα προϊόντα ζωικής
παραγωγής εφαρμόζεται για πρώτη φορά, η πλήρης περιγραφή της
μονάδας που περιγράφεται στο άρθρο 63 παράγραφος 1 στοιχείο α)
περιλαμβάνει:

α) πλήρη περιγραφή των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων,
βοσκοτόπων, υπαίθριων χώρων και, κατά περίπτωση, των
κτιρίων αποθήκευσης, συσκευασίας και μεταποίησης ζωικών
προϊόντων, τα ζωικά προϊόντα, τις πρώτες ύλες και τις εισροές·

β) πλήρη περιγραφή των εγκαταστάσεων για την αποθήκευση της
ζωικής κόπρου.

2. Τα αναφερόμενα στο άρθρο 63 παράγραφος 1 στοιχείο β)
πρακτικά μέτρα περιλαμβάνουν:

α) σχέδιο διασποράς της κόπρου, εγκεκριμένο από τον φορέα ή
την αρχή ελέγχου, μαζί με πλήρη περιγραφή των εκτάσεων που
χρησιμοποιούνται για φυτικές καλλιέργειες·

β) κατά περίπτωση, όσον αφορά τη διασπορά της κοπριάς, τις
γραπτές συμφωνίες, με άλλες εκμεταλλεύσεις, σύμφωνα με το
άρθρο 3 παράγραφος 3, που είναι σύμφωνες με τις διατάξεις
των κανόνων βιολογικής παραγωγής·

γ) σχέδιο διαχείρισης της μονάδας βιολογικής κτηνοτροφικής
παραγωγής.

Άρθρο 75

Ταυτοποίηση των ζώων

Πρέπει να είναι δυνατή η ταυτοποίηση των ζώων ανά πάσα στιγμή με
τη χρησιμοποίηση μεθόδων προσαρμοσμένων στο κάθε είδος ζώων,
ατομικά για τα μεγάλα θηλαστικά και ατομικά ή ανά παρτίδα για τα
πουλερικά και τα μικρά θηλαστικά.

Άρθρο 76

Μητρώα ζώων

Πρέπει να καταγράφονται τα στοιχεία των ζώων υπό μορφή μητρώου
και να είναι διαθέσιμα στις αρχές ή τους φορείς ελέγχου ανά πάσα
στιγμή στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Τα μητρώα αυτά
περιέχουν πλήρη περιγραφή του συστήματος διαχείρισης της αγέλης
ή του σμήνους και να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα
στοιχεία:

α) όσον αφορά τα ζώα που εισάγονται στην εκμετάλλευση:
προέλευση και ημερομηνία άφιξης, περίοδο μετατροπής, σήμα
ταυτοποίησης και κτηνιατρικό φάκελο·
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β) για ζώα που εξέρχονται από την εκμετάλλευση: ηλικία, αριθμό
ζώων, βάρος εάν προορίζονται για σφαγή, σήμα ταυτοποίησης
και προορισμό·

γ) στοιχεία των ζώων που έχουν απoλεσθεί και τις σχετικές αιτίες·

δ) όσον αφορά τις ζωοτροφές: είδος, συμπεριλαμβανομένων των
συμπληρωμάτων ζωοτροφών, αναλογίες των διαφόρων
συστατικών της ημερήσιας τροφής και περιόδους πρόσβασης
σε χώρους ελεύθερης βοσκής, περιόδους εποχικής
μετακίνησης, όταν εφαρμόζονται περιορισμοί·

ε) όσον αφορά την πρόληψη των ασθενειών και την κτηνιατρική
αγωγή και φροντίδα: ημερομηνία αγωγής, λεπτομερή στοιχεία
της διάγνωσης, ποσολογία φαρμάκου· τύπο φαρμακευτικού
προϊόντος, αναφορά των δραστικών φαρμακολογικών ουσιών,
μέθοδο αγωγής και κτηνιατρική συνταγή για κτηνιατρική
φροντίδα με τους λόγους και περιόδους αναμονής που
εφαρμόζονται πριν τη διάθεση των ζωικών προϊόντων στην
αγορά με επισήμανση ως βιολογικό .

Άρθρο 77

Μέτρα ελέγχου των κτηνιατρικών φαρμάκων

Όταν χρησιμοποιούνται κτηνιατρικά φάρμακα, πρέπει τα σχετικά
στοιχεία να δηλώνονται στην αρχή ή τον φορέα ελέγχου, σύμφωνα με
το άρθρο 76 στοιχείο ε), πριν τα ζώα ή τα ζωικά προϊόντα διατεθούν
στην αγορά ως βιολογικά προϊόντα. Τα ζώα που υποβάλλονται σε
θεραπευτική αγωγή πρέπει να ταυτοποιούνται σαφώς, ατομικά στην
περίπτωση των μεγάλων ζώων, ατομικά ή ομαδικά ή ανά κυψέλη
στην περίπτωση των πουλερικών, των μικρών ζώων και των μελισσών.

Άρθρο 78

Ειδικά μέτρα ελέγχου της μελισσοκομίας

1. Ο μελισσοκόμος παρέχει στην αρχή ή τον φορέα ελέγχου χάρτη
ενδεδειγμένης κλίμακας που καταγράφει την θέση των μελισσιών.
Όταν δεν προσδιορίζονται οι τοποθεσίες, σύμφωνα με το άρθρο 13
παράγραφος 2, ο μελισσοκόμος παρέχει στην αρχή ή τον φορέα
ελέγχου επαρκή έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία, μαζί με τις
κατάλληλες αναλύσεις εάν είναι απαραίτητο, ότι οι τοποθεσίες στις
οποίες έχουν πρόσβαση τα μελίσσια του πληρούν τους όρους του
παρόντος κανονισμού.

2. Τα ακόλουθα στοιχεία πρέπει να καταχωρούνται στο
μελισσοκομικό μητρώο όσον αφορά τις ζωοτροφές: τύπος του
προϊόντος, ημερομηνίες, ποσότητες και κυψέλες στις οποίες
χρησιμοποιείται η τροφή.

3. Κάθε φορά που πρόκειται να χορηγηθούν κτηνιατρικά
φαρμακευτικά προϊόντα, ο τύπος του προϊόντος,
συμπεριλαμβανομένης της ένδειξης της δραστικής φαρμακολογικής

ουσίας, καθώς και λεπτομερής διάγνωση, η ποσολογία, ο τρόπος
χορήγησης, η διάρκεια της αγωγής και η προβλεπόμενη από το νόμο
περίοδος απόσυρσης πρέπει να καταγράφονται σαφώς και να
δηλώνονται στην αρμόδια αρχή ή το φορέα ελέγχου πριν τα
προϊόντα διατεθούν στην αγορά ως βιολογικά προϊόντα.

4. Η ζώνη στην οποία βρίσκεται το μελισσοκομείο πρέπει να
καταγράφεται μαζί με τα στοιχεία ταυτοποίησης των κυψελών. Ο
φορέας ή η αρχή ελέγχου πρέπει να ενημερώνονται για τη
μετακίνηση των μελισσιών εντός προθεσμίας που εγκρίνεται από
την αρμόδια αρχή ή τον φορέα ελέγχου.

5. Λαμβάνεται ειδική μέριμνα για να εξασφαλιστεί η κατάλληλη
συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των μελισσοκομικών
προϊόντων. Καταγράφονται όλα τα μέτρα που λαμβάνονται για την
ικανοποίηση αυτών των απαιτήσεων.

6. Οι αφαιρέσεις των πλαισίων μελιού και οι ενέργειες συλλογής
μελιού πρέπει να καταχωρούνται στο ειδικό μητρώο του
μελισσοκομείου.

Άρθρο 79

Λειτουργία περισσότερων μονάδων παραγωγής του ίδιου
επιχειρηματία

Όταν ένας επιχειρηματίας διατηρεί περισσότερες μονάδες
παραγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 1, τα άρθρα 40
και 41, οι μονάδες μη βιολογικής παραγωγής ζώων ή ζωικών
προϊόντων υπόκεινται στο σύστημα ελέγχου που ορίζεται στο
κεφάλαιο Ι και στο παρόν κεφάλαιο του παρόντος τίτλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Απαιτήσεις ελέγχου για τις μονάδες παρασκευής φυτικών
και ζωικών προϊόντων και τροφίμων τα οποία αποτελούνται

από φυτικά και ζωικά προϊόντα

Άρθρο 80

Διατάξεις ελέγχου

Όταν μία μονάδα που παρασκευάζει για δικό της λογαριασμό ή για
λογαριασμό τρίτου, συμπεριλαμβανομένων ιδίως μονάδων που
ασκούν δραστηριότητες συσκευασίας ή/και ανασυσκευασίας
παρόμοιων προϊόντων ή μονάδων που συμμετέχουν στη σήμανση
ή/και εκ νέου σήμανση αυτών των προϊόντων, η αναφερόμενη στο
άρθρο 63 παράγραφος 1 στοιχείο α) πλήρης περιγραφή της μονάδας
πρέπει να παρουσιάζει τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για
την παραλαβή, τη μεταποίηση, τη συσκευασία, τη σήμανση και την
αποθήκευση γεωργικών προϊόντων πριν και μετά την
πραγματοποίηση των εργασιών καθώς και τις διαδικασίες μεταφοράς
των προϊόντων .
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Απαιτήσεις ελέγχου για τις εισαγωγές φυτών, φυτικών
προϊόντων, ζώων, ζωικών προϊόντων και τροφίμων που
περιέχουν φυτικά ή/και ζωικά προϊόντα, ζωοτροφών,

σύνθετων ζωοτροφών και πρώτων υλών ζωοτροφών από
τρίτες χώρες

Άρθρο 81

Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται σε κάθε επιχείρηση που
δραστηριοποιείται με την ιδιότητα του εισαγωγέα ή/και του πρώτου
παραλήπτη στην εισαγωγή ή/και παραλαβή βιολογικών προϊόντων
για δικό της λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλης επιχείρησης.

Άρθρο 82

Διατάξεις ελέγχου

1. Όσον αφορά τους εισαγωγείς, η αναφερόμενη στο άρθρο 63
παράγραφος 1 στοιχείο α) πλήρης περιγραφή της μονάδας
περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις του εισαγωγέα και τις
δραστηριότητες εισαγωγής του, αναφέροντας τα σημεία εισόδου
των προϊόντων στην Κοινότητα και όλες τις άλλες εγκαταστάσεις τις
οποίες προτίθεται να χρησιμοποιήσει ο εισαγωγέας για την
αποθήκευση των εισαγομένων προϊόντων, μέχρι την παράδοσή τους
στον πρώτο παραλήπτη.

Ακόμη, η αναφερόμενη στο άρθρο 63 παράγραφος 2 δήλωση πρέπει
να περιέχει δέσμευση του εισαγωγέα που εγγυάται ότι όλες οι
εγκαταστάσεις τις οποίες θα χρησιμοποιήσει για την αποθήκευση των
προϊόντων υπόκεινται σε έλεγχο, ο οποίος διενεργείται είτε από τον
αρμόδιο φορέα ή την αρχή ελέγχου ή, όταν οι εν λόγω
εγκαταστάσεις αποθήκευσης βρίσκονται σε άλλο κράτος μέλος ή
περιφέρεια, από τον εγκεκριμένο φορέα ή αρχή ελέγχου του εν λόγω
κράτους μέλους ή περιφέρειας.

2. Στην περίπτωση του πρώτου παραλήπτη, η αναφερόμενη στο
άρθρο 63 παράγραφος 1 στοιχείο α) πλήρης περιγραφή της μονάδας
παρουσιάζει τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για παραλαβή
και αποθήκευση των προϊόντων.

3. Όταν ο εισαγωγέας και ο πρώτος παραλήπτης είναι το ίδιο
νομικό πρόσωπο και ασκεί τις δραστηριότητές του σε μία ενιαία
εγκατάσταση, οι αναφερόμενες στο δεύτερο εδάφιο της παραγρά-
φου 2 του άρθρου 63 εκθέσεις μπορούν να συντάσσονται ως ενιαία
έκθεση.

Άρθρο 83

Αποδεικτικά έγγραφα

Ο εισαγωγέας και ο πρώτος παραλήπτης τηρούν χωριστά βιβλία
αποθεμάτων και οικονομικούς λογαριασμούς, εκτός εάν λειτουργούν
σε μια ενιαία μονάδα.

Εάν το ζητήσει ο αρμόδιος φορέας ή η αρχή ελέγχου, πρέπει να
παρέχονται λεπτομερή στοιχεία για τις συμφωνίες μεταφοράς από
τον εξαγωγέα της τρίτης χώρας στον πρώτο παραλήπτη και από τις
εγκαταστάσεις ή τις αποθήκες του πρώτου παραλήπτη στους
παραλήπτες εντός της Κοινότητας.

Άρθρο 84

Στοιχεία για τις εισαγόμενες αποστολές

Ο εισαγωγέας ενημερώνει έγκαιρα την αρχή ή τον φορέα ελέγχου για
κάθε αποστολή που πρόκειται να εισαχθεί στην Κοινότητα
αναφέροντας:

α) το όνομα και τη διεύθυνση του πρώτου παραλήπτη·

β) όσα στοιχεία μπορεί ευλόγως να ζητήσει ο αρμόδιος φορέας ή
η αρχή ελέγχου,

i) στην περίπτωση προϊόντων που εισάγονται σύμφωνα με
το άρθρο 32 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, τα
αναφερόμενα στο ίδιο άρθρο έγγραφα·

ii) στην περίπτωση των προϊόντων που εισάγονται σύμφωνα
με το άρθρο 33 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007,
αντίγραφο του αναφερόμενου στο ίδιο άρθρο
πιστοποιητικού ελέγχου.

Εάν το ζητήσει ο φορέας ή η αρχή ελέγχου του εισαγωγέα, ο
εισαγωγέας κοινοποιεί τα αναφερόμενα στην πρώτη παράγραφο
στοιχεία στον φορέα ή την αρχή ελέγχου του πρώτου παραλήπτη.

Άρθρο 85

Επισκέψεις ελέγχου

Η αρχή η ο φορέας ελέγχου πρέπει να ελέγχουν τα αναφερόμενα στο
άρθρο 83 του παρόντος κανονισμού έγγραφα και λογαριασμούς και
το πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 1
στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 ή τα αποδεικτικά
στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 32 παράγραφος 1 στοιχείο γ)
του ίδιου κανονισμού.

Όταν ο εισαγωγέας εκτελεί τις εργασίες εισαγωγής από διαφορετικές
μονάδες ή εγκαταστάσεις, οφείλει να διαθέσει, εάν του ζητηθεί, τις
εκθέσεις οι οποίες αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 63
παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού για καθεμία από τις
εγκαταστάσεις αυτές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Απαιτήσεις ελέγχου για μονάδες που ασκούν
δραστηριότητες παραγωγής, παρασκευής ή εισαγωγής

βιολογικών προϊόντων και οι οποίες αναθέτουν σε τρίτους
μέρος ή το σύνολο αυτών των δραστηριοτήτων

Άρθρο 86

Διατάξεις ελέγχου

Σε περίπτωση ανάθεσης εργασιών σε τρίτους, η πλήρης περιγραφή
της μονάδας που αναφέρεται στο σημείο 63 παράγραφος 1
στοιχείο α) πρέπει να περιλαμβάνει:

α) κατάλογο των υπεργολάβων με περιγραφή των
δραστηριοτήτων τους και αναφορά των φορέων ή αρχών
ελέγχου στις οποίες υπάγονται·
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β) γραπτή συμφωνία των υπεργολάβων ότι η επιχείρησή τους θα
υπόκειται στο καθεστώς ελέγχου του τίτλου V του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 834/2007·

γ) όλα τα συγκεκριμένα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ
άλλων του κατάλληλου συστήματος τήρησης αποδεικτικών
εγγράφων, τα οποία πρέπει να ληφθούν στο επίπεδο της
μονάδας για να διασφαλίζεται ο έλεγχος της διαδρομής των
προϊόντων τα οποία διαθέτει ο επιχειρηματίας στην αγορά και,
κατά περίπτωση, τους προμηθευτές, πωλητές, παραλήπτες και
αγοραστές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Διατάξεις ελέγχου για τις μονάδες παρασκευής ζωοτροφών

Άρθρο 87

Πεδίο εφαρμογής

Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται σε κάθε μονάδα η οποία
επεξεργάζεται προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1
παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007
για δικό της λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου.

Άρθρο 88

Διατάξεις ελέγχου

1. Η προβλεπόμενη στο άρθρο 63 παράγραφος 1 στοιχείο α)
πλήρης περιγραφή της μονάδας αναφέρει:

α) τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την παραλαβή,
την παρασκευή και αποθήκευση των προϊόντων τα οποία
προορίζονται για τη διατροφή των ζώων πριν και μετά τις
εργασίες·

β) τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης άλλων προϊόντων που
χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των ζωοτροφών·

γ) τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση
των προϊόντων καθαρισμού και απολύμανσης·

δ) εάν είναι απαραίτητο, περιγραφή των σύνθετων ζωοτροφών που
προτίθεται να παράγει η επιχείρηση, σύμφωνα με το άρθρο 5
παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 79/373/ΕΟΚ, και το
είδος ή την κατηγορία των ζώων για τα οποία προορίζεται η
σύνθετη ζωοτροφή·

ε) εάν είναι απαραίτητο, την ονομασία των πρώτων υλών για
ζωοτροφές που σκοπεύει να παρασκευάσει ο επιχειρηματίας.

2. Τα αναφερόμενα στο άρθρο 63 παράγραφος 1 στοιχείο β)
μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν οι επιχειρήσεις για να διασφαλίζουν
τη συμμόρφωση με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής πρέπει να
περιέχουν αναφορές στα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 μέτρα.

3. Η αρχή ή ο φορέας ελέγχου χρησιμοποιεί τα μέτρα αυτά, για να
διενεργήσει γενική αξιολόγηση των κινδύνων που συνδέονται με
κάθε μονάδα παρασκευής και για να καταρτίσει σχέδιο ελέγχου. Το

σχέδιο αυτό ελέγχου πρέπει να προβλέπει ελάχιστο αριθμό τυχαίων
δειγματοληψιών με βάση τους δυνητικούς κινδύνους.

Άρθρο 89

Αποδεικτικά έγγραφα

Για τους σκοπούς του σωστού ελέγχου των εργασιών, τα
αναφερόμενα στο άρθρο 66 αποδεικτικά έγγραφα περιέχουν στοιχεία
όσον αφορά την προέλευση, τη φύση και τις ποσότητες των πρώτων
υλών, των προσθέτων, των πωλήσεων και των τελικών προϊόντων.

Άρθρο 90

Επισκέψεις ελέγχου

Η αναφερόμενη στο άρθρο 65 επίσκεψη ελέγχου περιλαμβάνει
πλήρη φυσικό έλεγχο όλων των εγκαταστάσεων. Ακόμη, η αρχή ή ο
φορέας ελέγχου πραγματοποιούν στοχευμένες επισκέψεις βάσει
γενικής αξιολόγησης των δυνητικών κινδύνων μη συμμόρφωσης με
τους κανόνες βιολογικής παραγωγής.

Ο φορέας ή η αρχή ελέγχου δίνει ιδιαίτερη προσοχή στα κρίσιμα
σημεία ελέγχου που επισημαίνονται για τον επιχειρηματία, για να
διαπιστωθεί αν διενεργούνται σωστά οι εργασίες επιτήρησης και
ελέγχου.

Όλοι οι χώροι που χρησιμοποιούνται από τον επιχειρηματία για
άσκηση των δραστηριοτήτων του μπορούν να ελέγχονται με τη
συχνότητα που απαιτούν οι δυνητικοί κίνδυνοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

Παραβάσεις και ανταλλαγές πληροφοριών

Άρθρο 91

Μέτρα σε περίπτωση υποψίας για παραβάσεις και παρατυπίες

1. Όταν ένας επιχειρηματίας πιστεύει ή έχει υπόνοιες ότι ένα
προϊόν που έχει παραγάγει, παρασκευάσει, εισαγάγει ή παραλάβει
από άλλον επιχειρηματία δεν είναι σύμφωνο με τους κανόνες
βιολογικής παραγωγής, κινεί διαδικασίες είτε για να αφαιρέσει από
το εν λόγω προϊόν κάθε αναφορά στη μέθοδο βιολογικής παραγωγής
είτε για να διαχωρίσει και να ταυτοποιήσει το προϊόν. Μπορεί να το
μεταποιήσει ή να το συσκευάσει ή να το διαθέσει στην αγορά μόνον
αφού εξαλειφθούν οι αμφιβολίες, εκτός εάν το προϊόν διατεθεί στην
αγορά χωρίς αναφορά στη μέθοδο βιολογικής παραγωγής. Εάν
υπάρχει παρόμοια αμφιβολία, ο επιχειρηματίας ενημερώνει άμεσα
τον αρμόδιο φορέα ή την αρχή ελέγχου. Η αρχή ή ο φορέας ελέγχου
μπορεί να απαιτήσει να μην διατεθεί το προϊόν στην αγορά με
ενδείξεις βιολογικής μεθόδου παραγωγής μέχρι να βεβαιωθεί, βάσει
των πληροφοριών που λαμβάνει από τον επιχειρηματία ή από άλλες
πηγές, ότι δεν υπάρχουν πλέον αμφιβολίες.

2. Όταν η αρχή ή ο φορέας ελέγχου έχει βάσιμες υπόνοιες ότι ένας
επιχειρηματίας προτίθεται να διαθέσει στην αγορά προϊόν που δεν
είναι σύμφωνο με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής αλλά φέρει
ένδειξη βιολογικού τρόπου παραγωγής, η αρχή ή ο φορέας ελέγχου
μπορεί να ζητήσει από τον επιχειρηματία να μην διαθέσει προσωρινά
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το προϊόν στην αγορά με αυτή την ένδειξη, για χρονικό διάστημα
που ορίζει η εν λόγω αρχή ή ο φορέας ελέγχου. Πριν λάβει αυτή την
απόφαση, η αρχή ή ο φορέας ελέγχου δίνει στον επιχειρηματία την
δυνατότητα να διατυπώσει τις παρατηρήσεις του. Η απόφαση αυτή
συμπληρώνεται με την υποχρέωση να αφαιρεθεί από το προϊόν κάθε
αναφορά στη βιολογική μέθοδο παραγωγής, εάν ο φορέας ή η αρχή
ελέγχου έχει τη βεβαιότητα ότι το προϊόν δεν ικανοποιεί τις
απαιτήσεις της βιολογικής παραγωγής.

Εάν, όμως, η υπόνοια δεν επιβεβαιωθεί εντός της ορισθείσας
προθεσμίας, η αναφερόμενη στο πρώτο εδάφιο απόφαση ακυρώνεται
το αργότερο μέχρι τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας. Ο
επιχειρηματίας συνεργάζεται πλήρως με την αρμόδια αρχή ή τον
φορέα ελέγχου για να εξαλειφθεί η υπόνοια.

3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την
αποτροπή δόλιας χρήσης των ενδείξεων που αναφέρονται στον τίτλο
IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και στον τίτλο ΙΙ ή/και στο
παράρτημα ΧΙ του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 92

Ανταλλαγή πληροφοριών

1. Όταν ο επιχειρηματίας και οι υπεργολάβοι του ελέγχονται από
διαφορετικές αρχές ή φορείς ελέγχου, η αναφερόμενη στο άρθρο 63
παράγραφος 2 δήλωση πρέπει να περιλαμβάνει την συγκατάθεση του
επιχειρηματία, για λογαριασμό δικό του και των υπεργολάβων του,
να μπορούν οι διάφοροι φορείς ή αρχές ελέγχου να ανταλλάσσουν
πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες που υπόκεινται στον έλεγχό
τους και να καθορίζουν τον τρόπο αυτής της ανταλλαγής
πληροφοριών.

2. Όταν ένα κράτος μέλος διαπιστώνει, την ύπαρξη παρατυπιών ή
παραβάσεων των διατάξεων του παρόντος κανονισμού όσον αφορά
προϊόν που προέρχεται από άλλο κράτος μέλος και φέρει τις
ενδείξεις οι οποίες αναφέρονται στον τίτλο IV του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 834/2007 και στον τίτλο ΙΙΙ ή/και στο παράρτημα ΧΙ του εν
λόγω κανονισμού, ενημερώνει το κράτος μέλος το οποίο έχει ορίσει
τον αρμόδιο φορέα ή την αρχή ελέγχου και την Επιτροπή.

ΤΙΤΛΟΣ V

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Διαβίβαση πληροφοριών στην Επιτροπή

Άρθρο 93

Στατιστικά στοιχεία

1. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν πριν από την 1η Ιουλίου κάθε έτους
στην Επιτροπή τα αναφερόμενα στο άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 834/2007 ετήσια στατιστικά στοιχεία για τη βιολογική
παραγωγή, κάνοντας χρήση του μηχανογραφικού συστήματος

ηλεκτρονικών ανταλλαγών εγγράφων και πληροφοριών που διαθέτει
η Επιτροπή (ΓΔ Eurostat).

2. Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 στατιστικά στοιχεία
περιλαμβάνουν κυρίως τα ακόλουθα δεδομένα:

α) τον αριθμό των παραγωγών, μεταποιητών, εισαγωγέων και
εξαγωγέων βιολογικών προϊόντων·

β) την βιολογική παραγωγή φυτικών προϊόντων και την
καλλιεργούμενη έκταση σε διαδικασία μετατροπής και τις
καλλιεργούμενες με βιολογική μέθοδο εκτάσεις·

γ) τον αριθμό ζώων βιολογικής εκτροφής και τα βιολογικά ζωικά
προϊόντα·

δ) τα στοιχεία βιολογικής βιομηχανικής παραγωγής ανά τύπο
δραστηριότητας.

3. Για τη διαβίβαση των αναφερόμενων στις παραγράφους 1 και 2
στατιστικών στοιχείων, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν το σημείο
ενιαίας εισόδου που παρέχει η Επιτροπή (ΓΔ Eurostat).

4. Οι διατάξεις που αφορούν τα χαρακτηριστικά των στατιστικών
δεδομένων και των μεταδεδομένων καθορίζονται στο πλαίσιο του
κοινοτικού στατιστικού προγράμματος βάσει υποδειγμάτων ή
ερωτηματολογίων που είναι διαθέσιμα μέσω του συστήματος που
αναφέρεται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 94

Άλλες πληροφορίες

1. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή τις ακόλουθες
πληροφορίες χρησιμοποιώντας το μηχανογραφικό σύστημα
ηλεκτρονικών ανταλλαγών εγγράφων και πληροφοριών που διαθέτει
η Επιτροπή (ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης) για άλλες
πληροφορίες πλην των στατιστικών στοιχείων.

α) πριν την 1η Ιανουαρίου 2009, τα στοιχεία που αναφέρονται
στο άρθρο 35 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/
2007 και στη συνέχεια κάθε τροποποίηση, όταν υπάρχει·

β) έως την 31η Μαρτίου κάθε έτους, τα στοιχεία που αναφέρονται
στο άρθρο 35 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/
2007 όσον αφορά τις αρχές και τους φορείς ελέγχου που
εγκρίθηκαν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους·

γ) πριν την 1η Ιουλίου κάθε έτους, όλα τα άλλα στοιχεία που
απαιτούνται ή είναι απαραίτητα βάσει του παρόντος
κανονισμού.

2. Τα στοιχεία κοινοποιούνται, καταχωρούνται και
επικαιροποιούνται στο αναφερόμενο στην παράγραφο 1 σύστημα
με ευθύνη της αρμόδιας αρχής, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 35 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, από την ίδια την αρχή ή από τον
φορέα στον οποίο έχει ανατεθεί αυτή η αρμοδιότητα.

18.9.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 250/31



3. Οι διατάξεις που αφορούν τα χαρακτηριστικά των δεδομένων
και των μεταδεδομένων καθορίζονται βάσει υποδειγμάτων ή
ερωτηματολογίων που είναι διαθέσιμα μέσω του συστήματος που
αναφέρεται στην παράγραφο 1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

Άρθρο 95

Μεταβατικά μέτρα

1. Για μεταβατική περίοδο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010,
επιτρέπεται η πρόσδεση των βοοειδών σε κτίρια που υπήρχαν ήδη
πριν την 24η Αυγούστου 2000, υπό τον όρο ότι παρέχεται τακτική
άσκηση και η εκτροφή γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις καλής
διαβίωσης των ζώων με άνετη στρωμνή καθώς και ατομική διαχείριση
και υπό τον όρο ότι η αρμόδια αρχή έχει εγκρίνει την εφαρμογή
αυτού του μέτρου. Η αρμόδια αρχή μπορεί να συνεχίσει να επιτρέπει
την εφαρμογή του μέτρου αυτού, μετά από αίτηση μεμονωμένων
επιχειρήσεων, για περιορισμένη χρονική περίοδο που λήγει πριν τις
31 Δεκεμβρίου 2013, υπό τον συμπληρωματικό όρο ότι οι
επισκέψεις ελέγχου που αναφέρονται στο άρθρο 65 παράγραφος 1
πραγματοποιούνται τουλάχιστον δύο φορές ετησίως.

2. Η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέψει, για μεταβατική περίοδο
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010, εξαιρέσεις αναφορικά με τις
συνθήκες σταβλισμού και τον δείκτη πυκνότητας των ζώων σε
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με βάση την παρέκκλιση η οποία
προβλέπεται στο μέρος Β, σημείο 8.5.1 του παραρτήματος Ι του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91. Οι ωφελούμενες από αυτήν την
παράταση επιχειρήσεις υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή ή τον φορέα
ελέγχου σχέδιο που περιγράφει τις ρυθμίσεις οι οποίες αποσκοπούν
στην διασφάλιση τη συμμόρφωσης με τις διατάξεις των κανόνων
βιολογικής παραγωγής μέχρι το τέλος της μεταβατικής περιόδου. Η
αρμόδια αρχή μπορεί να συνεχίσει να επιτρέπει την εφαρμογή του
μέτρου αυτού, μετά από αίτηση μεμονωμένων επιχειρήσεων, για
περιορισμένη χρονική περίοδο που λήγει πριν τις 31 Δεκεμβρίου
2013, υπό τον συμπληρωματικό όρο ότι οι επισκέψεις ελέγχου που
αναφέρονται στο άρθρο 65 παράγραφος 1 πραγματοποιούνται
τουλάχιστον δύο φορές ετησίως.

3. Για μεταβατική περίοδο που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2010, το
τελικό στάδιο πάχυνσης των προβάτων και των χοίρων
κρεατοπαραγωγής, όπως αναφέρεται στο παράρτημα Ι.Β ση-
μείο 8.3.4 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91, μπορεί να
πραγματοποιείται εντός κτιρίων, υπό τον όρο ότι οι επισκέψεις
ελέγχου που αναφέρονται στο άρθρο 65 παράγραφος 1
πραγματοποιούνται τουλάχιστον δύο φορές ετησίως.

4. Ο ευνουχισμός χοιριδίων επιτρέπεται να πραγματοποιείται χωρίς
την εφαρμογή αναισθησίας ή/και αναλγησίας για μεταβατική περίοδο
που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2011.

5. Σε αναμονή της έκδοσης λεπτομερών κανόνων μεταποίησης
ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς, εφαρμόζονται οι εθνικοί κανόνες ή,
εάν δεν υφίστανται, ιδιωτικά πρότυπα αποδεκτά ή αναγνωρισμένα
από τα κράτη μέλη.

6. Για τους σκοπούς του άρθρου 12 παράγραφος 1 στοιχείο ι) του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και μέχρι να εγκριθούν οι ειδικές
ουσίες κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 στοιχείο στ) του εν λόγω
κανονισμού, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο προϊόντα
εγκεκριμένα από τις αρμόδιες αρχές.

7. Οι εγκρίσεις μη βιολογικών συστατικών γεωργικής προέλευσης
που χορηγούνται από τα κράτη μέλη δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 207/93 μπορεί να θεωρηθεί ότι χορηγούνται δυνάμει του
παρόντος κανονισμού. Ωστόσο, οι εγκρίσεις που χορηγούνται
σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 6 του εν λόγω κανονισμού
λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2009.

8. Για μεταβατική περίοδο που λήγει την 1η Ιουλίου 2010, οι
επιχειρηματίες μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν στη
σήμανση τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 για:

i) το σύστημα υπολογισμού του ποσοστού των βιολογικών
συστατικών στα τρόφιμα,

ii) τον κωδικό αριθμό ή/και την επωνυμία του φορέα ελέγχου ή
της αρχής ελέγχου.

9. Επιτρέπεται να συνεχιστεί η διάθεση στην αγορά αποθεμάτων
προϊόντων που έχουν παραχθεί, συσκευαστεί και σημανθεί πριν από
την 1η Ιανουαρίου 2009, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 2092/91, με ενδείξεις που αναφέρονται στη μέθοδο
βιολογικής παραγωγής μέχρι την εξάντληση των αποθεμάτων.

10. Επιτρέπεται να συνεχιστεί η χρησιμοποίηση υλικών
συσκευασίας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91,
για προϊόντα τα οποία διατίθενται στη αγορά και φέρουν όρους που
αναφέρονται στη βιολογική μέθοδο παραγωγής μέχρι την
1η Ιανουαρίου 2012, εφόσον κατά τα λοιπά το προϊόν πληρεί τις
απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007.

Άρθρο 96

Κατάργηση

Καταργούνται οι κανονισμοί (ΕΟΚ) αριθ. 207/93, (ΕΚ) αριθ. 223/
2003 και (ΕΚ) αριθ. 1452/2003.

Οι παραπομπές στους καταργηθέντες κανονισμούς και στον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 θεωρούνται παραπομπές στον
παρόντα κανονισμό και πρέπει να είναι σύμφωνες με τον πίνακα
αντιστοιχίας του παραρτήματος ΧΙV.
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Άρθρο 97

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2009.

Εντούτοις, το άρθρο 27 παράγραφος 2 στοιχείο α) και το άρθρο 58 εφαρμόζονται από την 1η Ιουλίου 2010.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.

Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2008.

Για την Επιτροπή

Mariann FISCHER BOEL

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Λιπάσματα και βελτιωτικά του εδάφους που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1

Σημειώσεις:

A: επιτρέπονται βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 και η έγκριση ανανεώθηκε με το άρθρο 16 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 834/2007

B: που επιτρέπονται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007

Έγκριση Ονομασία Περιγραφή, απαιτήσεις σύνθεσης, όροι χρήσης

A Σύνθετα προϊόντα ή προϊόντα που
περιέχουν αποκλειστικά τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στον ακόλουθο
κατάλογο:
Κοπριά αγροτικών ζώων

Προϊόν που αποτελείται αποκλειστικά από μείγματα
περιττωμάτων ζώων και φυτική ύλη (στρωμνή ζώων).
Η προέλευση από εντατικοποιημένη εκτροφή απαγορεύεται

A Αποξηραμένη κοπριά και αφυδατωμένη
κοπριά πουλερικών

Η προέλευση από εντατικοποιημένη εκτροφή απαγορεύεται

A Κομποστοποιημένα ζωικά περιττώματα,
συμπεριλαμβανομένης της
κομποστοποιημένης κοπριάς πουλερικών
καθώς και της κοπριάς αγροτικών ζώων

Η προέλευση από εντατικοποιημένη εκτροφή απαγορεύεται

A Υγρά απεκκρίματα ζώων Χρήση μετά από ελεγχόμενη ζύμωση ή/και κατάλληλη αραίωση
Η προέλευση από εντατικοποιημένη εκτροφή απαγορεύεται

A Οικιακά απορρίμματα που έχουν υποστεί
λιπασματοποίηση ή ζύμωση

Προϊόν που παράγεται από διαχωριζόμενα οικιακά
απορρίμματα που έχουν υποστεί λιπασματοποίηση ή αναερόβια
ζύμωση για παραγωγή βιοαερίου
Οικιακά απορρίμματα μόνο φυτικής και ζωικής προέλευσης
Μόνον όταν παράγονται σε αποδεκτό από το κράτος μέλος
κλειστό και ελεγχόμενο σύστημα συλλογής.
Μέγιστη συγκέντρωση σε mg/kg ξηράς ύλης: κάδμιο: 0,7·
χαλκός 70· νικέλιο 25· μόλυβδος 45· ψευδάργυρος 200·
υδράργυρος: 0,4· 70· χρώμιο (σύνολο): 70· χρώμιο (VI): 0

A Τύρφη Χρήση που περιορίζεται στη φυτοκομία (κηπευτικά, ανθοκομία,
δενδροκομία, φυτώρια)

A Απόβλητα καλλιέργειας μανιταριών Η αρχική σύνθεση του υποστρώματος περιορίζεται στα
προϊόντα του παρόντος παραρτήματος

A Περιττώματα σκωλήκων (κομπόστα
γαιοσκωλήκων) και εντόμων

A Γκουανό

A Μείγματα φυτικών υλών που έχουν
υποστεί λιπασματοποίηση ή ζύμωση

Προϊόν που λαμβάνεται από μείγματα φυτικών υλών τα οποία
έχουν υποστεί λιπασματοποίηση ή αναερόβια ζύμωση για
παραγωγή βιοαερίου

A Τα κατωτέρω προϊόντα και υποπροϊόντα
ζωικής προέλευσης:

αιματάλευρο (ξηρό αίμα)
άλευρο οπλών
άλευρο κεράτων
οστεάλευρο ή αποζελατινοποιημένο
οστεάλευρο
ιχθυάλευρο
κρεατάλευρο
φτερά, μαλλιά και άλευρο «chiquette»
μαλλί
γούνα
τρίχωμα
γαλακτοκομικά προϊόντα

Μέγιστη συγκέντρωση σε mg/kg ξηράς ουσίας χρωμίου (VI): 0
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Έγκριση Ονομασία Περιγραφή, απαιτήσεις σύνθεσης, όροι χρήσης

A Προϊόντα και παραπροϊόντα φυτικής
προέλευσης για λιπάσματα

π.χ. ελαιούχοι σπόροι, μεμβράνες κακάου, ριζίδια βύνης

A Φύκια και προϊόντα φυκιών Εφόσον λαμβάνονται απευθείας από:
i) φυσική επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της

αφυδάτωσης, της ψύξης και της άλεσης,
ii) εκχύλιση με νερό ή με όξινα ή/και αλκαλικά διαλύματα,
iii) ζύμωση.

A Πριονίδια και θρύμματα ξύλου Από ξύλο που δεν έχει υποστεί χημική επεξεργασία μετά την
υλοτόμηση

A Κομποστοποιημένοι φλοιοί δένδρων Από ξύλο που δεν έχει υποστεί χημική επεξεργασία μετά την
υλοτόμηση

A Τέφρα ξύλου Από ξύλο που δεν έχει υποστεί χημική επεξεργασία μετά την
υλοτόμηση

A Μαλακά φυσικά φωσφορικά ορυκτά
αλεσμένα

Προϊόντα που προσδιορίζονται στο σημείο 7 του
παραρτήματος Ι.Α.2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1) όσον
αφορά τα λιπάσματα, 7
Περιεκτικότητα σε κάδμιο κατώτερη ή ίση προς 90 mg/kg
P205

A Φωσφορικό αργίλιο-ασβέστιο Προϊόν που προσδιορίζεται στο σημείο 6 του παραρτή-
ματος IA.2. του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003,
Περιεκτικότητα σε κάδμιο κατώτερη ή ίση προς 90 mg/kg
P205
Χρήση περιορισμένη στα αλκαλικά εδάφη (ph> 7,5)

A Σκωρίες αποφωσφατώσεως Προϊόν που προσδιορίζεται στο σημείο 1 του παραρτή-
ματος IA.2. του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003

A Ακατέργαστα άλατα καλίου ή καϊνίτης Προϊόν που προσδιορίζεται στο σημείο 1 του παραρτή-
ματος IA.3. του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003

A Θειικό κάλιο το οποίο περιέχει
ενδεχομένως άλας μαγνησίου

Προϊόν που παράγεται από ακατέργαστο καλιούχο άλας με
φυσική διαδικασία εκχύλισης και που είναι δυνατό να περιέχει
και άλατα μαγνησίου

A Βινάσση και εκχυλίσματα βινάσσης Εξαιρούνται οι αμμωνιακές βινάσσες

A Ανθρακικό ασβέστιο
(κρητίδα, μάργα, αλεσμένος
ασβεστόλιθος, βελτιωτικό της Βρετάνης,
φωσφορικός ασβεστόλιθος, κλπ.)

Μόνο φυσικής προέλευσης

A Ανθρακικό μαγνήσιο και ασβέστιο Μόνο φυσικής προέλευσης
π.χ. μαγνησίτης, αλεσμένο μαγνήσιο, ασβεστόλιθος

A Θειικό μαγνήσιο (κισερίτης) Μόνο φυσικής προέλευσης

A Διάλυμα χλωριούχου ασβεστίου Θεραπεία φυλλώματος μηλιών μετά τον εντοπισμό έλλειψης
ασβεστίου

A Θειικό ασβέστιο (γύψος) Προϊόντα που προσδιορίζονται στο σημείο 1 του παρατή-
ματος ΙΔ. του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003.
Μόνο φυσικής προέλευσης

A Βιομηχανική άσβεστος για παραγωγή
ζάχαρης

Υποπροϊόν παραγωγής ζάχαρης από ζαχαρότευτλα

A Βιομηχανική άσβεστος από παραγωγή
ζάχαρης

Βιομηχανική άσβεστος από παραγωγή αλατιού σε κενό

A Στοιχειακό θείο Προϊόντα που προσδιορίζονται στο παράρτημα IΔ.3 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003

A Ιχνοστοιχεία Ανόργανα μικροθρεπτικά στοιχεία που απαριθμούνται στο
μέρος Ε του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/
2003

A Χλωριούχο νάτριο Αποκλειστικά από ορυκτά άλατα.

A Σκόνη πετρωμάτων και άργιλοι

(1) ΕΕ L 304 της 20.7.2002, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Παρασιτοκτόνα — προϊόντα φυτοπροστασίας αναφερόμενα στο άρθρο 5 παράγραφος 1

Σημειώσεις:

A: τα οποία επιτρέπονται βάσει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 και η έγκρισή τους ανανεώθηκε με το άρθρο 16 παράγραφος 3 στοιχείο γ)
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007

B: Πρόσθετες ύλες που επιτρέπονται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007

1. Ουσίες φυτικής ή ζωικής παραγωγής

Έγκριση Ονομασία Περιγραφή, απαιτήσεις σύνθεσης, όροι χρήσης

A Αζαδιραχτίνη που λαμβάνεται από την
Azadirachta indica (δένδρο Neem)

Εντομοκτόνο

A Κηρός μελισσών Παράγοντας κλαδέματος

A Ζελατίνη Εντομοκτόνο

A Υδρολυόμενες πρωτεΐνες Προσελκυστικό, μόνο σε επιτρεπόμενες εφαρμογές σε
συνδυασμό με άλλα κατάλληλα προϊόντα αυτού του καταλόγου

A Λεκιθίνη Μυκητοκτόνο

A Φυτικά έλαια (π.χ. έλαιο μέντας ή
δυόσμου, έλαιο πεύκου, έλαιο καρύου
του κυμινοειδούς)

Εντομοκτόνο, ακαρεοκτόνο, μυκητοκτόνο και αναστολέας της
βλάστησης

A Παρασκευάσματα με βάση πυρεθρίνες
που εξάγονται από το Chrysanthemum
cinerariaefolium

Εντομοκτόνο

A Κάσσια που λαμβάνονται από το Quassia
amara

Εντομοκτόνο, απωθητικός παράγων (εντομοαπωθητικό)

A Ροτενόνη που λαμβάνεται από Derris
spp, και Loncho-carpus spp και Cubé et
Terphrosia spp

Εντομοκτόνο

2. Μικροοργανισμοί που επιτρέπονται για βιολογική καταπολέμηση των παρασίτων και ασθενειών

Έγκριση Ονομασία Περιγραφή, απαιτήσεις σύνθεσης, όροι χρήσης

A Μικροοργανισμοί (βακτήρια, ιοί και
μύκητες)

3. Ουσίες που παράγονται από μικροοργανισμούς

Έγκριση Ονομασία Περιγραφή, απαιτήσεις σύνθεσης, όροι χρήσης

A Spinosad Εντομοκτόνο
Μόνο όταν λαμβάνονται μέτρα για την ελαχιστοποίηση του
κινδύνου από βασικά παράσιτα και την ελαχιστοποίηση του
κινδύνου από την ανάπτυξη αντοχής

4. Ουσίες που πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε παγίδες ή/και σε εξατμιστήρες

Έγκριση Ονομασία Περιγραφή, απαιτήσεις σύνθεσης, όροι χρήσης

A Όξινο φωσφορικό αμμώνιο Μόνο σε παγίδες
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Έγκριση Ονομασία Περιγραφή, απαιτήσεις σύνθεσης, όροι χρήσης

A Φερομόνες Προσελκυστικό, αναστολέας σεξουαλικής δράσης, μόνο σε
παγίδες και εξατμιστήρες

A Πυρεθρινοειδή (μόνο δ-μεθρίνη και
λ-κυαλοθρίνη)

Εντομοκτόνο, μόνο σε παγίδες με προσδιορισμένους
προσελκυστικούς παράγοντες Μόνο κατά των Batrocera olea και
Ceratitis capitata Wied.

5. Παρασκευάσματα επιφανειακής εφαρμογής μεταξύ των καλλιεργούμενων φυτών

Έγκριση Ονομασία Περιγραφή, απαιτήσεις σύνθεσης, όροι χρήσης

A Φωσφορικός σίδηρος [ορθοφωσφορικός
σίδηρος (III)]

Μαλακιοκτόνο

6. Άλλες ουσίες από παραδοσιακή χρήση της βιολογικής γεωργίας

Έγκριση Ονομασία Περιγραφή, απαιτήσεις σύνθεσης, όροι χρήσης

A Χαλκός υπό μορφή υδροξειδίου του
χαλκού, οξυχλωριούχου χαλκού, όξινου
θεϊκού χαλκού (τριβασικός), οξειδίου του
χαλκού, οκτανικού χαλκού

Μυκητοκτόνο
μέχρι 6 χιλιόγραμμα χαλκού ανά εκτάριο ετησίως
Για τις πολυετείς καλλιέργειες, τα κράτη μέλη μπορούν, κατά
παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου, να επιτρέψουν
υπέρβαση του ορίου των 6 χλγ. χαλκού σε ένα δεδομένο έτος,
υπό τον όρο ότι η πραγματικά χρησιμοποιούμενη συνολική
ποσότητα σε περίοδο 5 ετών, η οποία αποτελείται από αυτό το
έτος και τα προηγούμενα τέσσερα έτη, δεν υπερβαίνει τα
30 χιλιόγραμμα.

A Αιθυλένιο Ωρίμαση (αποπρασινισμός) μπανανών, ακτινιδίων και κάκι·
ωρίμαση εσπεριδοειδών μόνο ως τμήμα στρατηγικής για την
πρόληψη των ζημιών από τη μύγα των φρούτων στα
εσπεριδοειδή· ανθική επαγωγή του ανανά· αναστολή της
βλάστησης γεωμήλων και κρεμμυδιών.

A Άλατα λιπαρών οξέων με κάλιο (μαλακό
σαπούνι)

Εντομοκτόνο

A Αργιλοκάλιο (θειικό αργίλιο) (Καλινίτης) Επιβραδυντικό της ωρίμανσης

A Θειική άσβεστος (πολυθειούχο ασβέστιο) Μυκητοκτόνο, εντομοκτόνο, ακαρεοκτόνο

A Παραφινέλαιο Εντομοκτόνο, ακαρεοκτόνο

A Ορυκτέλαια Εντομοκτόνο, μυκητοκτόνο
Μόνο σε οπωροφόρα δένδρα, αμπέλια, ελαιόδενδρα και
τροπικές καλλιέργειες (όπως μπανάνες)

A Υπερμαγγανικό κάλιο Μυκητοκτόνο, βακτηριοκτόνο Μόνο σε οπωροφόρα δένδρα,
ελαιόδενδρα και αμπέλια

A Άμμος χαλαζία Εντομοαπωθητικό

A Θείο Μυκητοκτόνο, ακαρεοκτόνο, εντομοαπωθητικό

7. Άλλες ουσίες

Έγκριση Ονομασία Περιγραφή, απαιτήσεις σύνθεσης, όροι χρήσης

A Υδροξείδιο του ασβεστίου Μυκητοκτόνο
Μόνο σε οπωροφόρα δένδρα, και στα φυτώρια αυτών, για τον
έλεγχο της Nectria galligena

A Όξινο ανθρακικό κάλιο Μυκητοκτόνο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Ελάχιστο εμβαδόν κλειστών και υπαίθριων χώρων και λοιπά χαρακτηριστικά σταβλισμού για τα διάφορα είδη και
τύπους εκτροφής που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 4

1. Βοοειδή, ιπποειδή, αιγοπρόβατα και χοίροι

Εντός των κτιρίων
(καθαρό εμβαδόν διατιθέμενο για τα ζώα)

Ύπαιθρο
(χώροι άσκησης, χωρίς τους

βοσκοτόπους)

Ελάχιστο ζων βάρος
(kg) τ.μ./κεφαλή τ.μ./κεφαλή

Βοοειδή και ιπποειδή
αναπαραγωγής και πάχυνσης

μέχρι 100 1,5 1,1

μέχρι 200 2,5 1,9

μέχρι 350 4,0 3

μέχρι 350 5 και τουλάχιστον 1 τ.μ./
100 kg

3,7 και τουλάχιστον 0,75 τ.μ./
100 kg

Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής 6 4,5

Ταύροι αναπαραγωγής 10 30

Αιγοπρόβατα 1,5 ανά αιγοπρόβατο 2,5

0,35 ανά αμνοερίφιο 0,5

Χοιρομητέρες με χοιρίδια ηλικίας
έως 40 ημερών

7,5 ανά χοιρομητέρα 2,5

Χοίροι πάχυνσης μέχρι 50 0,8 0,6

μέχρι 85 1,1 0,8

μέχρι 110 1,3 1

Χοιρίδια άνω των 40 ημερών
και μέχρι 30 kg

0,6 0,4

Χοίροι αναπαραγωγής 2,5 ανά θηλυκό 1,9

6 ανά αρσενικό
Εάν οι χώροι σταυλισμού
χρησιμοποιούνται για
φυσική οχεία: 10 τ.μ./
αρσενικό χοίρο

8,0

2. Πουλερικά

Σε κλειστούς χώρους
(καθαρό εμβαδόν διαθέσιμο για τα ζώα)

Υπαίθριοι χώροι
(τ.μ. διαθέσιμου χώρου εκ περιτροπής/κεφαλή)

αριθ. ζώων/τ.μ.
cm

κούρνια/
ζώο

φωλιά

Ωοπαραγωγές όρνιθες 6 18 7 ωοπαραγωγές
όρνιθες ανά φωλιά ή,
στην περίπτωση
κοινής φωλιάς,
120 τετραγωνικά
εκατοστά ανά πτηνό

4, με την προϋπόθεση ότι τηρείται το
όριο των 170 kg αζώτου ανά εκτάριο
ετησίως

Πουλερικά πάχυνσης
(σε ακίνητα
ενδιαιτήματα)

10 με ανώτατο όριο
21 kg βάρους
ζώντος ζώου ανά
τετραγωνικό μέτρο

20
(μόνο
για τις
φραγκό-
κοτες)

4 κοτόπουλα κρέατος και φραγκόκοτες
4,5 πάπιες
10 γαλοπούλες
15 χήνες
Για όλα τα προαναφερόμενα είδη πρέπει
να τηρείται το όριο των 170 kg αζώτου
ανά εκτάριο ετησίως

L 250/38 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2008



Σε κλειστούς χώρους
(καθαρό εμβαδόν διαθέσιμο για τα ζώα)

Υπαίθριοι χώροι
(τ.μ. διαθέσιμου χώρου εκ περιτροπής/κεφαλή)

αριθ. ζώων/τ.μ.
cm

κούρνια/
ζώο

φωλιά

Νεοσσοί πάχυνσης σε
κινητά ενδιαιτήματα

16 (1) 16 σε κινητές
εγκαταστάσεις
πουλερικών με
ανώτατο όριο
30 kg βάρους
ζώντος ζώου ανά
τετραγωνικό μέτρο

2,5, με την προϋπόθεση ότι τηρείται το
όριο των 170 kg αζώτου ανά εκτάριο
ετησίως

(1) Μόνο στην περίπτωση κινητών χώρων στέγασης με εμβαδό δαπέδου κατώτερο των 150 τ.μ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Μέγιστος αριθμός ζώων ανά εκτάριο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2

Κατηγορία ή είδος
Μέγιστος αριθμός ζώων ανά εκτάριο

(ισοδύναμος με 170 kg αζώτου ανά εκτάριο ετησίως)

Ιπποειδή ηλικίας άνω των 6 μηνών 2

Μόσχοι για πάχυνση 5

Άλλα βοοειδή ηλικίας κάτω του ενός έτους 5

Αρσενικά βοοειδή ηλικίας ενός έως δύο ετών 3,3

Θηλυκά βοοειδή ηλικίας ενός έως δύο ετών 3,3

Αρσενικά βοοειδή ηλικίας δύο ετών και άνω 2

Δαμάλεις για εκτροφή 2,5

Δαμάλεις για πάχυνση 2,5

Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής 2

Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής ακατάλληλες για εκμετάλλευση 2

Άλλες αγελάδες 2,5

Θηλυκά κουνέλια αναπαραγωγής 100

Προβατίνες 13,3

Αίγες 13,3

Χοιρίδια 74

Θηλυκοί χοίροι αναπαραγωγής 6,5

Χοίροι για πάχυνση 14

Άλλοι χοίροι 14

Κοτόπουλα για κρεατοπαραγωγή 580

Ωοπαραγωγές όρνιθες 230
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

αναφερόμενες στο άρθρο 22 παράγραφοι 1, 2 και 3

1. ΜΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

1.1. Σιτηρά, σπόροι, προϊόντα και υποπροϊόντα τους

— Βρώμη ως σπόροι, νιφάδες, ψιλά πίτυρα, φλοιοί και πίτυρα

— Κριθή ως σπόροι, πρωτεΐνες και ψιλά πίτυρα

— Ρύζι ως πλακούντες έκθλιψης φύτρων

— Κεχρί ως σπόροι

— Σίκαλη ως σπόροι και ψιλά πίτυρα

— Σόργο ως σπόροι

— Σίτος ως σπόροι, ψιλά πίτυρα, πίτυρα, κτηνοτροφική γλουτένη, γλουτένη και φύτρα

— Σίτος σπέλτα ως σπόροι

— Τριτικάλε ως σπόροι

— Αραβόσιτος ως σπόροι, πίτυρα, ψιλά πίτυρα, πλακούντες έκθλιψης φύτρων και γλουτένη

— Ριζίδια βύνης

— Σπόροι ζυθοποιίας

1.2. Ελαιούχοι σπόροι, ελαιούχοι καρποί, τα προϊόντα και τα υποπροϊόντα τους

— Κραμβόσπορος ως σπόροι, πλακούντες έκθλιψης και φλοιοί

— Σπέρματα σόγιας ως σπέρματαψημένα, πλακούντες έκθλιψης και φλοιοί

— Ηλιανθόσποροι ως σπόροι και πλακούντες έκθλιψης

— Βαμβάκι ως σπόροι και πλακούντες έκθλιψης

— Λιναρόσπορος ως σπόροι και πλακούντες έκθλιψης

— Σπόροι σισαμιού ως πλακούντες έκθλιψης

— Πλακούντες έκθλιψης ελαϊδος

— Κολοκυθόσπορος ως πλακούντες έκθλιψης

— Ελιές, ελαιάλευρο

— Φυτικά έλαια (από φυσική εκχύλιση)

1.3. Σπέρματα ψυχανθών, προϊόντα και υποπροϊόντα τους

— Ρεβίθια ως σπόροι, ψιλά πίτυρα και πίτυρα·

— Ρόβη ως σπόροι, ψιλά πίτυρα και πίτυρα

— Λάθυρος ως σπόροι που έχουν υποστεί θερμική κατεργασία, ψιλά πίτυρα και πίτυρα

— Μπιζέλια ως σπόροι, ψιλά πίτυρα και πίτυρα

— Κουκιά ως σπόροι, ψιλά πίτυρα και πίτυρα
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— Κύαμοι ως σπόροι, ψιλά πίτυρα και πίτυρα

— Βίκος ως σπόροι, ψιλά πίτυρα και πίτυρα

— Λούπινα ως σπόροι, ψιλά πίτυρα και πίτυρα

1.4. Κόνδυλοι, ρίζες, προϊόντα και υποπροϊόντα τους

— Πούλπα ζαχαρότευτλων

— Γεώμηλα

— Γλυκοπατάτα ως κόνδυλοι

— Πούλπα γεωμήλων (υποπροϊόν της εκχυλίσεως του αμύλου γεωμήλων)

— Άμυλο γεωμήλων

— Πρωτεΐνη γεωμήλων

— Μανιόκα

1.5. Άλλοι σπόροι και καρποί, προϊόντα και υποπροϊόντα τους

— Χαρούπια

— Λοβοί χαρουπιών και τα άλευρά τους

— Κολοκύθες

— Πούλπα εσπεριδοειδών

— Μήλα, κυδώνια, αχλάδια, ροδάκινα, σύκα, σταφύλια και οι πολτοί τους

— Κάστανα

— Πλακούντες έκθλιψης καρυδιών

— Πλακούντες έκθλιψης φουντουκιών

— Μεμβράνες και πλακούντες κακάου

— Βελανίδια.

1.6. Χονδροαλεσμένες ζωοτροφές και ινώδη υπολείμματα

— Μηδική

— Μηδικάλευρο

— Τριφύλλι

— Τριφυλλάλευρο

— Χλόη (που λαμβάνεται από κτηνοτροφικά φυτά)

— Άλευρο χλόης

— Σανός

— Ενσιρωμένη ζωοτροφή

— Άχυρο σιτηρών

— Βολβοί λαχανικών για ζωοτροφή
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1.7. Άλλα φυτά, τα προϊόντα και τα υποπροϊόντα τους

— Μελάσες

— Άλευρο φυκιών (που λαμβάνεται με ξήρανση και σύνθλιψη φυκιών και έχει υποστεί πλύση για να μειωθεί η
περιεκτικότητά του σε ιώδιο)

— Σκόνες και εκχυλίσματα φυτών

— Εκχυλίσματα φυτικών πρωτεϊνών (παρεχόμενα αποκλειστικά σε νεαρά ζώα)

— Μπαχαρικά

— Βότανα

2. ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

2.1. Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα

— Νωπό γάλα

— Γάλα σε σκόνη

— Αποκορυφωμένο γάλα, αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη

— Βουτυρόγαλα, βουτυρόγαλα σε σκόνη

— Ορός γάλακτος, ορός γάλακτος σκόνη, ορός γάλακτος σε σκόνη με χαμηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρο, πρωτεΐνη ορού
γάλακτος σε σκόνη (που εξάγεται με φυσική επεξεργασία)

— Σκόνη καζεΐνης

— Σκόνη λακτόζης

— Τυρόπηγμα και ξινόγαλα

2.2. Ψάρια και άλλα θαλάσσια ζώα, προϊόντα και υποπροϊόντα τους

Με τους ακόλουθους περιορισμούς: Προϊόντα που προέρχονται μόνο από την αειφόρο αλιεία και που χρησιμοποιούνται
μόνο για είδη άλλα εκτός από τα φυτοφάγα

— Ψάρια

— Ιχθυέλαιο και μουρουνέλαιο μη ραφιναρισμένο

— Αυτολυτικά προϊόντα ιχθύων, μαλακίων και οστρακοειδών

— Αυτολυτικά, υδρολυτικά και πρωτεολυτικά προϊόντα που λαμβάνονται με δράση ενζύμων, σε διαλυτή ή μη μορφή,
αποκλειστικά για νεαρά ζώα

— Ιχθυάλευρο

2.3. Αυγά και προϊόντα αυγών

— Αυγά και προϊόντα αυγών για τη διατροφή πουλερικών, κατά προτίμηση προερχόμενα από την ίδια εκμετάλλευση

3. ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

3.1. Νάτριο:

— ακατέργαστο θαλασσινό αλάτι

— αδρομερές ορυκτό αλάτι

— θειικό νάτριο (sodium sulphate)

— ανθρακικό νάτριο (sodium carbonate)
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— όξινο ανθρακικό νάτριο (sodium bicarbonate)

— χλωριούχο νάτριο

3.2. Κάλιο:

— χλωριούχο κάλιο

3.3. Ασβέστιο:

— οι ασβεστούχες θαλάσσιες άλγες (lithotamnion και maerl)

— κελύφη υδρόβιων ζώων (συμπεριλαμβανομένων των οστών σουπιάς)

— ανθρακικó ασβéστιο

— γαλακτικό ασβέστιο (calcium lactate)

— γλυκονικό ασβέστιο (calcium gluconate)

3.4. Φωσφόρος:

— αποφθοριωμένο φωσφορικόν μονοδιασβέστιο

— αποφθοριωμένο φωσφορικό μονοασβέστιο

— Φωσφορικό νάτριο

— Φωσφορικό άλας ασβεστίου μαγνησίου

— φωσφορικό ασβεστιονάτριο (calcium-sodium phosphate)

3.5. Μαγνήσιο:

— οξείδιο του μαγνησίου (άνυδρη μαγνησία)

— θειικό μαγνήσιο

— χλωριούχο μαγνήσιο (magnesium chloride)

— ανθρακικό μαγνήσιο (magnesium carbonate)

— φωσφορικό μαγνήσιο

3.6. Θείο:

— θειικό νάτριο (sodium sulphate)

L 250/44 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2008



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Πρόσθετες ύλες ζωοτροφών και ορισμένες ουσίες που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων και αναφέρονται στο
άρθρο 22 παράγραφος 4

1. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

Οι απαριθμούμενες πρόσθετες ύλες πρέπει να είναι εγκεκριμένες βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1) για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων

1.1. Διατροφικές πρόσθετες ύλες

1.1.1. Βιταμίνες:

— Οι βιταμίνες που προέρχονται από πρώτες ύλες οι οποίες συνυπάρχουν εκ φύσεως στις ζωοτροφές.

— Οι συνθετικές βιταμίνες ίδιες με τις φυσικές για τα μονογαστρικά ζώα.

— Συνθετικές βιταμίνες Α, D, και Ε, πανομοιότυπες με τις φυσικές βιταμίνες για μηρυκαστικά με προηγούμενη
έγκριση των κρατών μελών, βάσει της αξιολόγησης της δυνατότητας των μηρυκαστικών βιολογικής εκτροφής να
λαμβάνουν τις απαραίτητες ποσότητες των εν λόγω βιταμινών μέσα από το σιτηρέσιό τους.

1.1.2. Ιχνοστοιχεία:

E1 Σίδηρος

ανθρακικός σίδηρος (II)

θειικός σίδηρος (II) μονοένυδρος ή/και επταένυδρος

τριοξείδιο του σιδήρου (III)

E2 ιώδιο:

ιωδικό ασβέστιο, άνυδρο

ιωδικό ασβέστιο, εξαένυδρο

ιωδιούχο νάτριο

E3 Κοβάλτιο

θειικό κοβάλτιο (II), μονοένυδρο ή/και επταένυδρο

βασικό ανθρακικό κοβάλτιο (II), μονοένυδρο

E4 Χαλκός

οξείδιο του χαλκού (II)

βασικός ανθρακικός χαλκός (II), μονοένυδρος

θειικός χαλκός (II), πενταένυδρος

E5 Μαγγάνιο

ανθρακικό μαγγάνιο (II)

οξείδιο και τριοξείδιο του μαγγανίου

θειικό μαγγάνιο (II), μονοένυδρο ή/και τετραένυδρο

E6 Ψευδάργυρος

ανθρακικός ψευδάργυρος

οξείδιο του ψευδαργύρου

θειικός ψευδάργυρος, μονοένυδρος ή/και επταένυδρος

E7 Μολυβδαίνιο

μολυβδαινικό αμμώνιο, μολυβδαινικό νάτριο

E8 Σελήνιο

σεληνικό νάτριο

σεληνιώδες νάτριο.

1.2. Ζωοτεχνικές πρόσθετες ύλες ζωοτροφών

Ένζυμα και μικροοργανισμοί
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1.3. Τεχνολογικές πρόσθετες ύλες

1.3.1. Συντηρητικά

E 200 Σορβικό οξύ
E 236 Μυρμηκικό οξύ (*)
E 260 Οξικό οξύ (*)
E 270 Γαλακτικό οξύ (*)
E 280 Προπιονικό οξύ (*)
E 330 Κιτρικό οξύ
(*) Μόνο όταν οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την επαρκή ζύμωση.

1.3.2. Αντιοξειδωτικές ουσίες

E 306 — Εκχυλίσματα φυσικής προέλευσης πλούσια σε τοκοφερόλη που χρησιμοποιούνται και ως αντιοξειδωτικά

1.3.3. Συνδετικά και αντισυσσωματωτικά μέσα

E 470 Στεατικό ασβέστιο φυσικής προέλευσης
E 551b Διοξείδιο του πυριτίου
E 551c Γη διατόμων
E 558 Μπεντονίτης — μοντμοριλονίτης
E 559 Καολινιτική άργιλος
E 560 Φυσικά μείγματα στεατίτη και χλωρίτη
E 561 Βερμικουλίτης:
E 562 Σεπιόλιθος
E 599 Περλίτης

1.3.4. Πρόσθετες ύλες ενσιρωμένων ζωοτροφών

Τα ένζυμα, οι ζύμες και τα βακτηρίδια επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως πρόσθετα ενσιρωμένων ζωοτροφών

Επιτρέπεται η χρήση γαλακτικού, μυρμηκικού, προπιονικού και οξικού οξέος στην παραγωγή ενσιρωμένων ζωοτροφών
μόνον όταν οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την επαρκή ζύμωση.

2. ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Οι απαριθμούμενες ουσίες πρέπει να έχουν εγκριθεί δυνάμει της οδηγίας 82/471/ΕΟΚ του Συμβουλίου για ορισμένα
προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως ζωοτροφές (1).

Ζυμομύκητες:

Saccharomyces cerevisiae

Saccharomyces carlsbergiensis

3. ΟΥΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΣΙΡΩΜΕΝΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

— θαλάσσιο άλας

— αδρομερές ορυκτό αλάτι

— ορός γάλακτος

— ζάχαρη

— πούλπα ζαχαροτεύτλων,

— αλεύρι σιτηρών,

— μελάσες
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

Προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης που αναφέρονται στο άρθρο 23 παράγραφος 4

Προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης κτιρίων και εγκαταστάσεων ζωικής παραγωγής

— Σαπούνι καλίου και νατρίου

— Νερό και ατμός

— Γάλα ασβέστου

— Άσβεστος

— Καυστική άσβεστος

— Υποχλωριώδες νάτριο (π.χ. χλωρίνη)

— Καυστική σόδα

— Καυστική ποτάσα

— Υπεροξείδιο του υδρογόνου

— Αιθέρια έλαια φυτών

— Κιτρικό, υπεροξικό, μυρμηκικό, γαλακτικό, οξαλικό και οξικό οξύ

— Οινόπνευμα

— Νιτρικό οξύ (εξοπλισμός γαλακτοκομείων)

— Φωσφορικό οξύ (εξοπλισμός γαλακτοκομείων)

— Φορμαλδεΰδη

— Προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης των θηλών και των συσκευών Αμέλγματος

— Ανθρακικό νάτριο
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

Μη βιολογικές ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή μεταποιημένων βιολογικών τροφίμων σύμφωνα με το
άρθρο 27 παράγραφος 1 στοιχείο α)

Σημειώσεις:

A: επιτρέπονται δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 και η έγκριση ανανεώθηκε με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 834/2007

B: επιτρέπονται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007

ΤΜΗΜΑ A — ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΗ

Για τον υπολογισμό που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 4 στοιχείο α) σημείο ii) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007, τα
πρόσθετα τροφίμων που σημειώνονται με αστερίσκο στη στήλη του κωδικού πρέπει να υπολογίζονται ως συστατικά γεωργικής
προέλευσης.

Κωδικός Ονομασία

Παρασκευή τροφίμων

Ειδικοί όροιΦυτικής
προέλευσης

Ζωικής
προέλευσης

A E 153 Φυτικός άνθρακας X Κατσικίσιο τυρί με τέφρα
Τυρί Morbier

A E 160b* Ανάτο, βιξίνη,
νορβιξίνη

X Τυρί Red Leicester
Τυρί Double Gloucester
Cheddar
Τυρί Mimolette

A E 170 Ανθρακικό
ασβέστιο

X X Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για
χρώση ή εμπλουτισμό των προϊόντων με
ασβέστιο

A E 220
ή

Διοξείδιο του θείου X X Σε οίνους από φρούτα (*) χωρίς προσθήκη
ζάχαρης (όπου συμπεριλαμβάνονται ο
μηλίτης και ο απιδίτης οίνος) ή σε υδρόμελι:
50 mg (**)

E 224 Πυροθειώδες κάλιο X X Προκειμένου για μηλίτη και απιδίτη
παρασκευαζόμενους με προσθήκη ζάχαρης ή
συμπυκνωμένου χυμού μετά τη ζύμωση:
100 mg (**)

(*) Εν προκειμένω, ως «οίνοι από φρούτα»
νοούνται οι οίνοι που παράγονται από
άλλα φρούτα εκτός από σταφύλια

(**) Μέγιστη περιεκτικότητα διαθέσιμη από
όλες τις πηγές, εκφραζόμενη ως SO2 σε
mg/l

A E 250
ή

Νιτρώδες νάτριο X Προϊόντα κρέατος (1):

E 252 Νιτρικό κάλιο X Για το E 250: ενδεικτική προστιθέμενη
ποσότητα, εκφραζόμενη ως NaNO2: 80 mg/
kg
Για το E 252: ενδεικτική προστιθέμενη
ποσότητα, εκφραζόμενη ως NaNO3: 80 mg/
kg
Για το E 250: μέγιστη ποσότητα
υπολειμμάτων, εκφραζόμενη ως NaNO2:
50 mg/kg
Για το E 252: μέγιστη ποσότητα
υπολειμμάτων, εκφραζόμενη ως NaNO3:
50 mg/kg

A E 270 Γαλακτικό οξύ X X

A E 290 Διοξείδιο του
άνθρακα

X X

A E 296 Μηλικό οξύ X

A E 300 Ασκορβικό οξύ X X Προϊόντα κρέατος (2)

A E 301 Ασκορβικό νάτριο X Προϊόντα κρέατος σε συνάρτηση (2) με τα
νιτρικά άλατα και νιτρώδη άλατα
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Κωδικός Ονομασία

Παρασκευή τροφίμων

Ειδικοί όροιΦυτικής
προέλευσης

Ζωικής
προέλευσης

A E 306* Εκχύλισμα πλούσιο
σε τοκοφερόλη

X X Αντιοξειδωτικό για λίπη και έλαια

A E 322* Λεκιθίνη X X Γαλακτοκομικά προϊόντα (2)

A E 325 Γαλακτικό νάτριο X Γαλακτοκομικά προϊόντα και προϊόντα
κρέατος

A E 330 Κιτρικό οξύ X

A E 331 Κιτρικό νάτριο X

A E 333 Κιτρικό ασβέστιο X

A E 334 Τρυγικό οξύ
[L(+)–]

X

A E 335 Τρυγικό νάτριο X

A E 336 Τρυγικό κάλιο X

A E 341 (i) Δισόξινο
φωσφορικό
ασβέστιο

X Διογκωτικό για αλεύρι «που φουσκώνει μόνο
του»

A E 400 Αλγινικό οξύ X X Γαλακτοκομικά προϊόντα (2)

A E 401 Αλγινικό νάτριο X X Γαλακτοκομικά προϊόντα (2)

A E 402 Αλγινικό κάλιο X X Γαλακτοκομικά προϊόντα (2)

A E 406 Άγαρ X X Γαλακτοκομικά προϊόντα και προϊόντα
κρέατος (2)

A E 407 Καρραγινάνη X X Γαλακτοκομικά προϊόντα (2)

A E 410* Κόμμι από
χαρούπια

X X

A E 412* Κόμμι γκουάρ X X

A E 414* Αραβικό κόμμι X X

A E 415 Ξανθανικό κόμμι X X

A E 422 Γλυκερόλη
(γλυκερίνη)

X Για εκχυλίσματα φυτών

A E 440(i) * Πηκτίνη X X Γαλακτοκομικά προϊόντα (2)

A E 464 Υδροξυπροπυλο-
μεθυλο-κυτταρίνη

X X Υλικό εγκλεισμού για κάψουλες

A E 500 Ανθρακικά άλατα
νατρίου

X X «Dulce de leche» (3) και βούτυρο όξινου
ανθογάλακτος και ξινοτύρι (2)

A E 501 Ανθρακικό κάλιο X

A E 503 Ανθρακικό
αμμώνιο

X

A E 504 Ανθρακικό
μαγνήσιο

X

A E 509 Χλωριούχο
ασβέστιο

X Πήξη γάλακτος

A E 516 Θειικό ασβέστιο X Φορέας

A E 524 Υδροξείδιο του
νατρίου

X Επιφανειακή κατεργασία «Laugengebäck»

A E 551 Διοξείδιο του
πυριτίου

X Αντισυσσωματωτικό μέσο για βότανα και
καρυκεύματα
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Κωδικός Ονομασία

Παρασκευή τροφίμων

Ειδικοί όροιΦυτικής
προέλευσης

Ζωικής
προέλευσης

A E 553b Τάλκης X X Επίχρισμα για προϊόντα κρέατος

A E 938 Αργό X X

A E 939 Ήλιο X X

A E 941 Άζωτο X X

A E 948 Οξυγόνο X X

(1) Ο περιορισμός αυτός αφορά μόνο τα ζωικά προϊόντα.
(2) Το εν λόγω πρόσθετο μπορεί να χρησιμοποιείται μόνον εφόσον έχει καταδειχθεί με τρόπο που ικανοποιεί την αρμόδια αρχή ότι δεν υπάρχει

τεχνολογική εναλλακτική λύση, η οποία παρέχει τα ίδια υγειονομικά εχέγγυα ή/και καθιστά δυνατή τη διατήρηση των ειδικών χαρακτηριστικών
του προϊόντος.

(3) Το «Dulce de leche» ή «Confiture de lait» αναφέρεται σε μια μαλακή, εύγευστη, καφέ κρέμα, που παράγεται από ζαχαρούχο πηγμένο γάλα.
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ΤΜΗΜΑ B — ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Σημειώσεις:

A: επιτρέπονται δυνάμει του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 και η έγκριση ανανεώθηκε με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007

B: επιτρέπονται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007

Ονομασία
Παρασκευή

τροφίμων φυτικής
προέλευσης

Παρασκευή
τροφίμων ζωικής
προέλευσης

Ειδικοί όροι

A Νερό X X Πόσιμο νερό υπό την έννοια της
οδηγίας 98/83/ΕΚ του
Συμβουλίου

A Χλωριούχο ασβέστιο X Πηκτικό μέσο

A Ανθρακικό ασβέστιο X

A Υδροξείδιο του ασβεστίου X

A Θειικό ασβέστιο X Πηκτικό μέσο

A Χλωριούχο μαγνήσιο (ή nigari) X Πηκτικό μέσο

A Ανθρακικό κάλιο X Ξήρανση σταφυλιών

A Ανθρακικό νάτριο X Παραγωγή ζάχαρης και σακχάρων

A Γαλακτικό οξύ X Για τη ρύθμιση του pH της άλμης
κατά την παραγωγή τυρού (1)

A Κιτρικό οξύ X X Για τη ρύθμιση του pH της άλμης
κατά την παραγωγή τυρού (1)
Παραγωγή ελαίων και υδρόλυση
αμύλου

A Υδροξείδιο του νατρίου X Παραγωγή ζάχαρης, παραγωγή
ελαίου από κραμβόσπορο
(Brassica spp)

A Θειικό οξύ X X Παραγωγή ζελατίνης (1)
Παραγωγή ζάχαρης και
σακχάρων (2)

A Υδροχλωρικό οξύ X Παραγωγή ζελατίνης
Για τη ρύθμιση του pH της άλμης
στην επεξεργασία των τυρών
Gouda-, Edam και Maasdammer,
Boerenkaas, Friese και Leidse
Nagelkaas

A Υδροξείδιο του αμμωνίου X Παραγωγή ζελατίνης

A Υπεροξείδιο του υδρογόνου X Παραγωγή ζελατίνης

A Διοξείδιο του άνθρακα X X

A Άζωτο X X

A Αιθανόλη X X Διαλύτης

A Ταννίνη X Βοηθητικό μέσο διήθησης

A Ωοαλβουμίνη X

A Καζεΐνη X

A Ζελατίνη X

A Ιχθυόκολλα X

A Φυτικά έλαια X X Λιπαντικό, αντικολλητικό ή
αντιαφριστικό
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Ονομασία
Παρασκευή

τροφίμων φυτικής
προέλευσης

Παρασκευή
τροφίμων ζωικής
προέλευσης

Ειδικοί όροι

A Πήκτωμα ή κολλοειδές διάλυμα
διοξειδίου του πυριτίου

X

A Ενεργός άνθρακας X

A Τάλκης X Σύμφωνα με ειδικά κριτήρια
καθαρότητας για το συμπλήρωμα
διατροφής E 553Β

A Μπεντονίτης X X Κολλητικό μέσο για το υδρόμελι
Σύμφωνα με ειδικά κριτήρια
καθαρότητας για το συμπλήρωμα
διατροφής E 558

A Καολίνης X X Πρόπολης (1)
Σύμφωνα με ειδικά κριτήρια
καθαρότητας για το συμπλήρωμα
διατροφής E 559

A Κυτταρίνη X X Παραγωγή ζελατίνης (1)

A Γη διατόμων X X Παραγωγή ζελατίνης (1)

A Περλίτης X X Παραγωγή ζελατίνης (1)

A Κελύφη φουντουκιών X

A Ρυζάλευρο X

A Κηρός μελισσών X Αντικολλητικό

A Καρναουβικός κηρός X Αντικολλητικό

(1) Ο περιορισμός αυτός αφορά μόνο τα ζωικά προϊόντα.
(2) Ο περιορισμός αυτός αφορά μόνο τα φυτικά προϊόντα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

Συστατικά γεωργικής προέλευσης που δεν έχουν παραχθεί με βιολογική μέθοδο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 28

1. ΜΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΧΘΕΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

1.1. Εδώδιμοι καρποί, κάρυα και σπόροι

— Βελανίδια Quercus spp

— Καρύδια κόλα Cola acuminata

— Πράσινα φραγκοστάφυλα Ribes uva-crispa

— Μαρακούγια (φρούτο του πάθους) Passiflora edulis

— Σμέουρα (αποξηραμένα) Rubus idaeus

— Κόκκινα φραγκοστάφυλα (αποξηραμένα) Ribes rubrum

1.2. Εδώδιμα μπαχαρικά και βότανα

— Πιπέρι (περουβιανό) Schinus molle L.

— Σπόροι κοχλιαρίου Armoracia rusticana

— Γαλάγγα Alpinia officinarum

— Άνθη ατρακτυλίδος Carthamus tinctorius

— Νεροκάρδαμο Nasturtium officinale

1.3. Διάφορα:

Φύκια, συμπεριλαμβανομένων των φυκιών, των οποίων η χρήση επιτρέπεται σε κλασικά παρασκευάσματα τροφίμων.

2. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

2.1. Λίπη και έλαια, ραφιναρισμένα ή μη, αλλά μη χημικά τροποποιημένα, τα οποία προέρχονται από άλλα φυτά εκτός
από:

— Κακάο Theobroma cacao

— Κοκοφοίνικα Cocos nucifera

— Ελιά Olea europaea

— Ηλιοτρόπιο Helianthus annuus

— Φοίνικας Elaeis guineensis

— Κράμβη Brassica napus, rapa

— Κνήκος Carthamus tinctorius

— Σουσάμι Sesamum indicum

— Σόγια Glycine max

2.2. Τα ακόλουθα σάκχαρα, άμυλα και άλλα προϊόντα από σιτηρά και βολβούς:

— Φρουκτόζη

— Ριζόχαρτο

— Λεπτά φύλλα άζυμου άρτου

— Άμυλο από ρύζι και κηρώδη αραβόσιτο μη χημικά τροποποιημένο.
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2.3. Διάφορα:

— Πρωτεϊνούχα μπιζέλια Pisum spp.

— Ρούμι: που παράγεται μόνον από χυμό ζαχαρότευτλων.

— Απόσταγμα κερασιών (kirsch) που παρασκευάζεται με βάση τα φρούτα και τα αρωματικά που αναφέρονται στο άρ-
θρο 27 παράγραφος 1 στοιχείο γ).

3. ΖΩΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ:

Υδρόβιοι οργανισμοί που δεν προέρχονται από υδατοκαλλιέργεια και των οποίων η χρήση επιτρέπεται σε κλασικά
παρασκευάσματα τροφίμων.

— Ζελατίνη

— Ορρός γάλακτος σε σκόνη «herasuola»

— Έντερα για παρασκευή αλλαντικών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII

Υπόδειγμα εγγράφων για τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007
που αναφέρεται στο άρθρο 68 του παρόντος κανονισμού

Αποδεικτικό έγγραφο για την επιχείρηση σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/
2007

Αριθμός εγγράφου:

Όνομα και διεύθυνση του επιχειρηματία:
Κύρια δραστηριότητα (παραγωγός, μεταποιητής, εισαγωγέας
κ.λπ.):

Όνομα, διεύθυνση και κωδικός του φορέα/αρχής ελέγχου:

Ομάδες προϊόντων/δραστηριότητες:
— Φυτά και φυτικά προϊόντα
— Ζώα και ζωικά προϊόντα:
— Μεταποιημένα προϊόντα:

Ορίζεται ως:
βιολογική παραγωγή, προϊόντα σε μετατροπή και επίσης μη
βιολογική παραγωγή, σε περίπτωση παράλληλης παραγωγής/
μεταποίησης σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 834/2007.

Ημερομηνία λήξεως της ισχύος:
Φυτικά προϊόντα από …..έως ……..
Ζωικά προϊόντα από …….έως …….
Μεταποιημένα προϊόντα από ……. έως …….

Ημερομηνία ελέγχου(-ων):

Το παρόν έγγραφο έχει εκδοθεί βάσει του άρθρου 29 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 889/2008. Οι δραστηριότητες του επιχειρηματία αποτέλεσαν αντικείμενο ελέγχου και πληρούν τις απαιτήσεις των εν
λόγω κανονισμών.
Ημερομηνία, τόπος:
Υπογραφή για λογαριασμό της εκδούσας αρχής/φορέα ελέγχου:
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII

Υπόδειγμα δήλωσης του πωλητή που αναφέρεται στο άρθρο 69

Δήλωση του πωλητή, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007

Όνομα, διεύθυνση του πωλητή:

Ταυτοποίηση (π.χ. αριθμός παρτίδας ή αποθέματος): Ονομασία προϊόντος:

Συστατικά:
(Προσδιορίστε όλα τα συστατικά που υπάρχουν στο προϊόν/που χρησιμοποιήθηκαν στην τελευταία διαδικασία παραγωγής)
…………….
…………….
…………….
…………….
…………….

Δηλώνω ότι το προϊόν αυτό δεν παράχθηκε ούτε «από» ούτε «με» ΓΤΟ με την έννοια αυτών των όρων στα άρθρα 2 και 9 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007. Δεν γνωρίζω κανένα στοιχείο που θα μπορούσε να υποδηλώσει ότι η δήλωση αυτή είναι
ανακριβής.
Συνεπώς, δηλώνω ότι το ανωτέρω προϊόν είναι σύμφωνο με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 όσον αφορά την
απαγόρευση της χρησιμοποίησης ΓΤΟ.
Δεσμεύομαι να ενημερώσω αμέσως τον πελάτη μας και τον φορέα/αρχή ελέγχου στον οποίο υπάγεται, εάν η παρούσα δήλωση
ανακληθεί ή τροποποιηθεί ή εάν προκύψουν νέα στοιχεία που θα μπορούσαν να αμφισβητήσουν την ακρίβεια αυτής της
δήλωσης.
Εξουσιοδοτώ την αρχή ελέγχου ή τον φορέα ελέγχου, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του
Συμβουλίου, ο οποίος εποπτεύει τον πελάτη μας, να εξετάσει την ακρίβεια της παρούσας δήλωσης και, εάν είναι απαραίτητο να
πραγματοποιήσει δειγματοληψίες για τη διενέργεια αναλύσεων. Αποδέχομαι επίσης ότι η εργασία αυτή μπορεί να διενεργηθεί
από ανεξάρτητο οργανισμό ο οποίος έχει οριστεί εγγράφως από τον αρμόδιο φορέα ελέγχου.
Ο υπογράφων αναλαμβάνει την ευθύνη για την ακρίβεια αυτής της δήλωσης.

Χώρα, τόπος, ημερομηνία, υπογραφή του πωλητή: Εταιρική σφραγίδα του πωλητή (κατά περίπτωση)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIV

Πίνακας αντιστοιχίας που αναφέρεται στο άρθρο 96

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91
(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 207/93
(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2003
(3) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1452/2003

Παρών κανονισμός

— Άρθρο 1

— Άρθρο 2(στοιχείο α)

Άρθρο 4 παράγραφος 15 Άρθρο 2(στοιχείο β)

Παράρτημα III, Γ (πρώτη παύλα) Άρθρο 2(στοιχείο γ)

Παράρτημα III, Γ (δεύτερη παύλα) Άρθρο 2(στοιχείο δ)

— Άρθρο 2(στοιχείο ε)

— Άρθρο 2(στοιχείο στ)

— Άρθρο 2(στοιχείο ζ)

— Άρθρο 2(στοιχείο η)

Άρθρο 4 παράγραφος 24 Άρθρο 2(στοιχείο θ)

— Άρθρο 3 παράγραφος 1

Παράρτημα I.B, 7.1 και 7.2 Άρθρο 3 παράγραφος 2

Παράρτημα I.B, 7.4 Άρθρο 3 παράγραφος 3

Παράρτημα I.A, 2.4 Άρθρο 3 παράγραφος 4

Παράρτημα I.A, 2.3 Άρθρο 3 παράγραφος 5

— Άρθρο 4

Άρθρο 6(1), Παράρτημα I.A, 3 Άρθρο 5

Παράρτημα I.A, 5 Άρθρο 6

Παράρτημα I.B και Γ (τίτλοι) Άρθρο 7

Παράρτημα I.B, 3.1 Άρθρο 8 παράγραφος 1

Παράρτημα I.Γ, 3.1 Άρθρο 8 παράγραφος 2

Παράρτημα I.B, 3.4, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 Άρθρο 9 παράγραφος 1 έως 4

Παράρτημα I.C, 3.6 Άρθρο 9 παράγραφος 5

Παράρτημα I.B, 8.1.1 Άρθρο 10 παράγραφος 1

Παράρτημα I.B, 8.2.1 Άρθρο 10 παράγραφος 2

Παράρτημα I.B, 8.2.2 Άρθρο 10 παράγραφος 3

Παράρτημα I.B, 8.2.3 Άρθρο 10 παράγραφος 4

Παράρτημα I.B, 8.3.5 Άρθρο 11 παράγραφος 1

Παράρτημα I.B, 8.3.6 Άρθρο 11 παράγραφος 2

Παράρτημα I.B, 8.3.7 Άρθρο 11 παράγραφος 3

Παράρτημα I.B, 8.3.8 Άρθρο 11 παράγραφοι 4 και 5

Παράρτημα I.B, 6.1.9, 8.4.1 έως 8.4.5 Άρθρο 12 παράγραφος 1 έως 4

Παράρτημα I.B, 6.1.9 Άρθρο 12 παράγραφος 5
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Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91
(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 207/93
(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2003
(3) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1452/2003

Παρών κανονισμός

Παράρτημα I.Γ, 4, 8.1 to έως 8.5 Άρθρο 13

Παράρτημα I.B, 8.1.2 Άρθρο 14

Παράρτημα I.B, 7.1, 7.2 Άρθρο 15

Παράρτημα I.B, 1.2 Άρθρο 16

Παράρτημα I.B, 1.6 Άρθρο 17 παράγραφος 1

Παράρτημα I.B, 1.7 Άρθρο 17 παράγραφος 2

Παράρτημα I.B, 1.8 Άρθρο 17 παράγραφος 3

Παράρτημα I.B, 4.10 Άρθρο 17 παράγραφος 4

Παράρτημα I.B, 6.1.2 Άρθρο 18 παράγραφος 1

Παράρτημα I.B, 6.1.3 Άρθρο 18 παράγραφος 2

Παράρτημα I.Γ, 7.2 Άρθρο 18 παράγραφος 3

Παράρτημα I.B, 6.2.1 Άρθρο 18 παράγραφος 4

Παράρτημα I.B, 4.3 Άρθρο 19 παράγραφος 1

Παράρτημα I.Γ, 5.1, 5.2 Άρθρο 19 παράγραφος 2 έως 4

Παράρτημα I.B, 4.1, 4.5, 4.7 και 4.11 Άρθρο 20

Παράρτημα I.B, 4.4 Άρθρο 21

Άρθρο 7 Άρθρο 22

Παράρτημα I.B, 3.13, 5.4, 8.2.5 και
8.4.6

Άρθρο 23

Παράρτημα I.B, 5.3, 5.4, 5.7 και 5.8 Άρθρο 24

Παράρτημα I.Γ, 6 Άρθρο 25

Παράρτημα III, E.3 και B Άρθρο 26

Άρθρο 5(3) και Παράρτημα VI, μέρος A
και B

Άρθρο 27

Άρθρο 5 παράγραφος 3 Άρθρο 28

Άρθρο 5 παράγραφος 3 (1): Άρθρο 3 Άρθρο 29

Παράρτημα III, B.3 Άρθρο 30

Παράρτημα III.7 Άρθρο 31

Παράρτημα III, E.5 Άρθρο 32

Παράρτημα III.7a Άρθρο 33

Παράρτημα III, Γ.6 Άρθρο 34

Παράρτημα III.8 και A.2.5 Άρθρο 35

Παράρτημα I.A, 1.1 έως 1.4 Άρθρο 36

Παράρτημα I.B, 2.1.2 Άρθρο 37

Παράρτημα I.B, 2.1.1, 2.2.1,2.3 και
Παράρτημα I.Γ, 2.1, 2.3

Άρθρο 38

Παράρτημα I.B, 6.1.6 Άρθρο 39

Παράρτημα III, A1.3 και β Άρθρο 40

Παράρτημα I.Γ, 1.3 Άρθρο 41
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Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91
(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 207/93
(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2003
(3) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1452/2003

Παρών κανονισμός

Παράρτημα I.B, 3.4(πρώτη περίπτωση και
3.6(β)

Άρθρο 42

Παράρτημα I.B, 4.8 Άρθρο 43

Παράρτημα I.Γ, 8.3 Άρθρο 44

Άρθρο 6 παράγραφος 3 Άρθρο 45

(3): Άρθρο 1 παράγραφοι 1 και 2 Άρθρο 45 παράγραφοι 1 και 2

(3): Άρθρο 3 παρ.2: Άρθρο 45 παράγραφος 1

(3): Άρθρο 4 Άρθρο 45 παράγραφος 3

(3): Άρθρο 5 παράγραφος 1 Άρθρο 45 παράγραφος 4

(3): Άρθρο 5 παράγραφος 2 Άρθρο 45 παράγραφος 5

(3): Άρθρο 5 παράγραφος 3 Άρθρο 45 παράγραφος 6

(3): Άρθρο 5 παράγραφος 4 Άρθρο 45 παράγραφος 7

(3): Άρθρο 5 παράγραφος 5 Άρθρο 45 παράγραφος 8

Παράρτημα I.B, 8.3.4 Άρθρο 46

Παράρτημα I.B, 3.6(a) Άρθρο 47 παράγραφος 1

Παράρτημα I.B, 4.9 Άρθρο 47 παράγραφος 2

Παράρτημα I.Γ, 3.5 Άρθρο 47 παράγραφος 3

(3): Άρθρο 6 Άρθρο 48

(3): Άρθρο 7 Άρθρο 49

(3): Άρθρο 8 παράγραφος 1 Άρθρο 50 παράγραφος 1

(3): Άρθρο 8 παράγραφος 2 Άρθρο 50 παράγραφος 2

(3): Άρθρο 9 παράγραφος 1 Άρθρο 51 παράγραφος 1

(3): Άρθρο 9 παράγραφοι 2 και 3 Άρθρο 51 παράγραφος 2

Άρθρο 51 παράγραφος 3

(3): Άρθρο 10 Άρθρο 52

(3): Άρθρο 11 Άρθρο 53

(3): Άρθρο 12 παράγραφος 1 Άρθρο 54 παράγραφος 1

(3): Άρθρο 12 παράγραφος 2 Άρθρο 54 παράγραφος 2

(3): Άρθρο 13 Άρθρο 55

(3): Άρθρο 14 Άρθρο 56

Άρθρο 57

Άρθρο 58

(2): Άρθρο 1 και Άρθρο 5 Άρθρο 59

(2): Άρθρα 5 και 3 Άρθρο 60

(2): Άρθρο 4 Άρθρο 61

Άρθρο 5 παράγραφος 5 Άρθρο 62

Παράρτημα III.3 Άρθρο 63

Παράρτημα III.4 Άρθρο 64

L 250/82 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2008



Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91
(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 207/93
(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2003
(3) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1452/2003

Παρών κανονισμός

Παράρτημα III.5 Άρθρο 65

Παράρτημα III.6 Άρθρο 66

Παράρτημα III.10 Άρθρο 67

— Άρθρο 68

— Άρθρο 69

Παράρτημα III, A.1. Άρθρο 70

Παράρτημα III, A.1.2. Άρθρο 71

— Άρθρο 72

Παράρτημα III, A.1.3 Άρθρο 73

Παράρτημα III, A.2.1 Άρθρο 74

Παράρτημα III, A.2.2 Άρθρο 75

Παράρτημα III, A.2.3 Άρθρο 76

Παράρτημα I.B, 5.6 Άρθρο 77

Παράρτημα I.Γ, 5.5,6.7,7.7,7.8 Άρθρο 78

Παράρτημα III, A.2.4 Άρθρο 79

Παράρτημα III, B.1 Άρθρο 80

Παράρτημα III, Γ Άρθρο 81

Παράρτημα III, Γ.1 Άρθρο 82

Παράρτημα III, Γ.2 Άρθρο 83

Παράρτημα III, Γ.3 Άρθρο 84

Παράρτημα III, Γ.5 Άρθρο 85

Παράρτημα III, D Άρθρο 86

Παράρτημα III, E Άρθρο 87

Παράρτημα III, E.1 Άρθρο 88

Παράρτημα III, E.2 Άρθρο 89

Παράρτημα III, E.4 Άρθρο 90

Παράρτημα III, 9· Άρθρο 91

Παράρτημα III, 11· Άρθρο 92

Άρθρο 93

— Άρθρο 94

Παράρτημα I.B, 6.1.5 Άρθρο 95 παράγραφος 1

Παράρτημα I.B, 8.5.1 Άρθρο 95 παράγραφος 2

— Άρθρο 95 παράγραφοι 3 έως 8

— Άρθρο 95

— Άρθρο 96

— Άρθρο 97

Παράρτημα ΙΙ, μέρος Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

18.9.2008 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 250/83



Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91
(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 207/93
(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2003
(3) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1452/2003

Παρών κανονισμός

Παράρτημα ΙΙ μέρος Β Παράρτημα II

Παράρτημα VIII Παράρτημα III

Παράρτημα VII Παράρτημα IV

Παράρτημα ΙΙ, μέρος Α Παράρτημα V

Παράρτημα II, μέρος Δ Παράρτημα VI

Παράρτημα ΙΙ, μέρος Α Παράρτημα VII

Παράρτημα VI, μέρη A και B Παράρτημα VIII

Παράρτημα VI, μέρος Γ Παράρτημα IX

— Παράρτημα X

— Παράρτημα XI

— Παράρτημα XIII

— Παράρτημα IX
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