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«Εισαγωγή προϊόντων βιολογικής προέλευσης από Τρίτες Χώρες»
Σχετική νομοθεσία: - κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 όπως τροποποιείται και ισχύει
- κανονισμός (ΕΚ) 889/2008 όπως τροποποιείται και ισχύει
- κανονισμός (ΕΚ) 1235/2008 όπως τροποποιείται και ισχύει
- ΚΥΑ 245090/2006 ((ΦΕΚ 157/ Β΄/2006))

Αναφορικά με το θέμα και βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας σας επισημαίνουμε τα κάτωθι:
Ι

ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ/ΠΡΩΤΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ
Για την εισαγωγή προϊόντων βιολογικής προέλευσης όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 1
παρ. 2 του καν.(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου, από χώρες που δεν αποτελούν κράτη μέλη της
Ε.Ε., βάσει του άρθρου 28 του Καν.(ΕΚ) 834/2007 θα πρέπει :
Α) ο εισαγωγέας, ο οποίος αποτελεί φυσικό ή νομικό πρόσωπο της χώρας και παρουσιάζει
φορτίο εμπορεύματος με σκοπό την ελεύθερη κυκλοφορία στην κοινότητα είτε αυτοπροσώπως
είτε μέσω αντιπροσώπου καθώς και
Β) ο πρώτος παραλήπτης, ο οποίος αποτελεί φυσικό ή νομικό πρόσωπο στον οποίο
παραδίδεται το εισαγόμενο φορτίο και το οποίο λαμβάνει το προϊόν για περαιτέρω επεξεργασία ή
και για διάθεση στην αγορά
να έχουν ενταχθεί στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής
προέλευσης.
1) Ο εισαγωγέας / πρώτος παραλήπτης θα πρέπει να έχει συνάψει σύμβαση με έναν από τους
εγκεκριμένους Οργανισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕ&Π) που δραστηριοποιούνται
στην χώρα μας. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων της ανωτέρω σύμβασης, ο εισαγωγέας θα
πρέπει να ακολουθεί μέτρα ελέγχου και ανάληψη δεσμεύσεων, όπως αναφέρονται στις
παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 63 του Καν.(ΕΚ) 889/2008.
Επιπλέον βάσει του άρθρου 82 του καν. (ΕΚ) 889/2008, θα πρέπει:
α) ο εισαγωγέας να παρέχει πλήρη περιγραφή της μονάδας στην οποία να περιλαμβάνονται
οι εγκαταστάσεις του εισαγωγέα και οι δραστηριότητες εισαγωγής των προϊόντων,
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.
β) ο εισαγωγέας να παρέχει δέσμευση που εγγυάται ότι όλες οι εγκαταστάσεις τις οποίες θα
χρησιμοποιήσει για την αποθήκευση των προϊόντων υπόκεινται σε έλεγχο, ο οποίος
διενεργείται είτε από τον ΟΕ&Π ή όταν οι εν λόγω εγκαταστάσεις αποθήκευσης βρίσκονται σε
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άλλο κράτος μέλος ή περιφέρεια, από τον εγκεκριμένο φορέα ή αρχή ελέγχου
εν λόγω
κράτους μέλους ή περιφέρειας.
γ) Ο πρώτος παραλήπτης θα πρέπει να παρέχει πλήρη περιγραφή της μονάδας του και των
εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται για την παραλαβή και αποθήκευση των προϊόντων.
δ) 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
παραγράφου 2 του άρθρου 63 του καν. (ΕΚ) 889/2008 εκθέσεις μπορούν να συντάσσονται ως
ενιαία έκθεση.
Ο εισαγωγέας και ο πρώτος παραλήπτης θα πρέπει να 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 83 του Καν. (ΕΚ) 889/2008).
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 της παραγράφου 2 του άρθρου 63 του καν. (ΕΚ) 889/2008 για καθεμία από τις
εγκαταστάσεις αυτές (άρθρο 85 του Καν.(ΕΚ) 889/2008).
2) Ο εισαγωγέας θα πρέπει να ενημερώνει έγκαιρα πριν την πραγματοποίηση της εισαγωγής
τον ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» και τον ΟΕ&Π για κάθε αποστολή που πρόκειται να εισαχθεί
στην Κοινότητα (άρθρο 84 του Καν.(ΕΚ) 889/2008) αναφέροντας:
α) το όνομα και τη διεύθυνση του πρώτου παραλήπτη
β) όσα στοιχεία μπορεί ευλόγως να ζητήσει ο ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ή ο ΟΕ&Π, στην
περίπτωση προϊόντων που εισάγονται σύμφωνα:
• με το άρθρο 32 του καν. (ΕΚ) αριθ. 834/2007, τα αναφερόμενα στο ίδιο άρθρο
έγγραφα (προς το παρόν ανενεργό)
• με το άρθρο 33 του καν. (ΕΚ) αριθ. 834/2007, αντίγραφο του αναφερόμενου στο ίδιο
άρθρο πιστοποιητικού ελέγχου.
Εάν το ζητήσει ο ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ή ο ΟΕ&Π του εισαγωγέα, ο εισαγωγέας κοινοποιεί
τα αναφερόμενα στην πρώτη παράγραφο στοιχεία στον ΟΕ&Π του πρώτου παραλήπτη.
ΙΙ

ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ
(ΕΚ) 834/2007 και (ΕΚ) 1235/2008

Για τα βιολογικά προϊόντα που παράγονται εκτός της ΕΕ, προβλέπονται τέσσερα διαφορετικά
καθεστώτα εισαγωγής δυνάμει του καν. (ΕΚ) αριθ. 834/2007.
Ωστόσο, μόνο τρία εξ αυτών βρίσκονται προς το παρόν σε εφαρμογή, σύμφωνα με τον παρακάτω
πίνακα.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Α/Α

Καθεστώς εισαγωγής

Κανονισμός

Εφαρμογή κατά τον
παρόντα χρόνο

1

Μέσω αναγνωρισμένων ως
ισοδύναμων τρίτων χωρών

Άρθρο 33
παράγραφος 2
του καν (ΕΚ) 834/2007

ΝΑΙ

2

Μέσω αναγνωρισμένων φορέων /
αρχών ελέγχου για τους σκοπούς
της ισοδυναμίας

Άρθρο 33
παράγραφος 3
του καν (ΕΚ) 834/2007

ΝΑΙ

3

Μέσω προηγούμενης χορήγησης
Άδειας Εισαγωγής

Άρθρο 19
του καν (ΕΚ) 1235/2008

4

Μέσω αναγνωρισμένων φορέων /
αρχών ελέγχου για τους σκοπούς
της συμμόρφωσης

Άρθρο 32
παράγραφος 2
του καν (ΕΚ) 834/2007
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ΝΑΙ
Ισχύει έως 1/07/2014
ΑΝΕΝΕΡΓΗ
Δεν έχει καταρτιστεί
κατάλογος
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Ο εισαγωγέας πριν από κάθε εισαγωγή, θα πρέπει να έχει σαφείς πληροφορίες: α) για την χώρα
προέλευσης των προϊόντων, β) για το όνομα και τον κωδικό αριθμό του φορέα ελέγχου που ελέγχει τα
προϊόντα στην Τρίτη χώρα καθώς και γ) για την φύση και το είδος των προς εισαγωγή προϊόντων
βιολογικής προέλευσης, ώστε να γνωρίζει σε ποιο καθεστώς εισαγωγής εμπίπτει βάσει του ανωτέρω
Πίνακα.
1) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
(άρθρο 33 (2) του καν. (ΕΚ) 834/2007)
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει τρίτες χώρες των οποίων το σύστημα παραγωγής και
ελέγχου βιολογικών προϊόντων θεωρείται ισοδύναμο σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2 του
καν. (ΕΚ) αριθ. 834/2007, γεγονός που σημαίνει ότι τα προϊόντα που πιστοποιούνται ως βιολογικά
σε αυτή την τρίτη χώρα γίνονται αποδεκτά ως βιολογικά και στην ΕΕ.
Ο κατάλογος των αναγνωρισμένων ως ισοδύναμων τρίτων χωρών δημοσιεύεται στο
παράρτημα ΙΙΙ του καν. (ΕΚ) 1235/2008, όπως αυτός τροποποιείται κάθε φορά και ισχύει.
Οι χώρες που βρίσκονται επί του παρόντος στον κατάλογο των αναγνωρισμένων ως
ισοδύναμων τρίτων χωρών είναι η Αργεντινή, η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Κόστα Ρίκα, η Ινδία, το
Ισραήλ, η Ιαπωνία, η Ελβετία, η Τυνησία, η Νέα Ζηλανδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Ο κατάλογος περιέχει τις ισοδύναμες τρίτες χώρες καθώς και για κάθε φορέα ελέγχου ή αρχή
ελέγχου αυτών, όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την επαλήθευση της υποβολής σε
έλεγχο των προϊόντων που διατίθενται στην κοινοτική αγορά από φορείς ή αρχές ελέγχου,
αναγνωρισμένους σύμφωνα με το άρθρο 7 του καν. (ΕΚ) αριθ.1235/2008, και ιδίως:
α) την ονομασία και τη διεύθυνση του φορέα ελέγχου ή της αρχής ελέγχου,
συμπεριλαμβανομένων της αντίστοιχης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, της
διαδικτυακής ηλεκτρονικής διεύθυνσης 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, τη διαδικτυακή ηλεκτρονική διεύθυνση στην
οποία διατίθεται ο κατάλογος των υποκείμενων στο σύστημα ελέγχου επιχειρηματιών, στην
οποία συμπεριλαμβάνονται η κατάσταση πιστοποίησης των επιχειρηματιών και οι υπόψη
κατηγορίες προϊόντων καθώς και οι επιχειρηματίες και τα προϊόντα που τελούν υπό
αναστολή ή άρση της πιστοποίησης.
Για τη εισαγωγή βιολογικών προϊόντων από τις καταχωρημένες στον κατάλογο του
παραρτήματος ΙΙΙ του καν (ΕΚ) 1235/2008 ισοδύναμων τρίτων χωρών
¾ Ο εισαγωγέας πρέπει να ενημερώνει έγκαιρα πριν την πραγματοποίηση της εισαγωγής
τον ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» και τον ΟΕ&Π για κάθε εισαγωγή
¾ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 13 του καν. (ΕΚ)
1235/2008, υπόδειγμα του οποίου παρατίθεται στο Παράρτημα V του ίδιου κανονισμού.
Αντίγραφο του εν λόγω πιστοποιητικού υποβάλλεται στον ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ».
¾ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ προηγούμενη χορήγηση άδειας εισαγωγής
2) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑΣ (άρθρο 33 (3) του καν. (ΕΚ) 834/2007)
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει φορείς και αρχές ελέγχου, για τους σκοπούς της
ισοδυναμίας, σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 3 του καν. (ΕΚ) αριθ. 834/2007, γεγονός που
σημαίνει ότι τα προϊόντα που πιστοποιούνται ως βιολογικά από αυτούς στην τρίτη χώρα γίνονται
αποδεκτά ως βιολογικά και στην ΕΕ.
Ο κατάλογος των αναγνωρισμένων φορέων και αρχών ελέγχου, για τους σκοπούς της
ισοδυναμίας δημοσιεύεται στο παράρτημα ΙV του καν. (ΕΚ) 1235/2008, όπως αυτός τροποποιείται
κάθε φορά και ισχύει.
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Ο κατάλογος περιέχει, για κάθε φορέα ή αρχή ελέγχου, όλες τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες
για την επαλήθευση της υποβολής σε έλεγχο των προϊόντων που διατίθενται στην κοινοτική αγορά
από φορείς ή αρχές ελέγχου, αναγνωρισμένους σύμφωνα με το άρθρο 10 του καν. (ΕΚ)
αριθ.1235/2008, και ιδίως:
α) την ονομασία, τον κωδικό αριθμό και τη διεύθυνση, συμπεριλαμβανομένων κατά περίπτωση
της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της διαδικτυακής ηλεκτρονικής διεύθυνσης,
του φορέα ή της αρχής ελέγχου·
β) τις μη καταχωρισμένες στον κατάλογο του παραρτήματος ΙΙΙ του καν (ΕΚ) 1235/2008 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
ε) τη διαδικτυακή ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία διατίθεται ο κατάλογος των υποκείμενων
στο σύστημα ελέγχου επιχειρηματιών, 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.
Για τη εισαγωγή βιολογικών προϊόντων από τους καταχωρημένους στον κατάλογο του
παραρτήματος ΙV του καν (ΕΚ) 1235/2008 αναγνωρισμένους φορείς και αρχές ελέγχου, για τους
σκοπούς της ισοδυναμίας
¾ Ο εισαγωγέας πρέπει να ενημερώνει έγκαιρα πριν την πραγματοποίηση της εισαγωγής
τον ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» και τον ΟΕ&Π για κάθε εισαγωγή
¾ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 13 του καν. (ΕΚ)
1235/2008 υπόδειγμα του οποίου παρατίθεται στο Παράρτημα V του ίδιου κανονισμού.
Αντίγραφο του εν λόγω πιστοποιητικού υποβάλλεται στον ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ».
¾ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ προηγούμενη χορήγηση άδειας εισαγωγής
3) ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΗ
ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΡΙΤΕΣ
ΧΩΡΕΣ (άρθρο 19 του καν (ΕΚ) 1235/2008)
Σύμφωνα με το άρθρο 40 του καν. (ΕΚ) αριθ. 834/2007, η αρμόδια αρχή κράτους μέλους
μπορεί να παραχωρεί σε εισαγωγείς του συγκεκριμένου κράτους μέλους, την άδεια να θέσουν στην
αγορά προϊόντα που έχουν εισαχθεί από τρίτες χώρες 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 κανονισμού. Η περίπτωση αυτή ακολουθείται για εισαγωγές βιολογικών
προϊόντων που προέρχονται από τρίτες χώρες και έχουν πιστοποιηθεί από φορείς ελέγχου που δεν
εμπίπτουν στις περιπτώσεις 1 και 2 του Πίνακα 1.
Για την έκδοση ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΉΣ ο εισαγωγέας θα πρέπει να υποβάλλει πλήρη φάκελο
με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που καθορίζονται στην ΚΥΑ 245090/2006 (ΦΕΚ 157Β’) στην
επιβλέπουσα αρχή ελέγχου δηλαδή στον ΕΛΓΟ ««ΔΗΜΗΤΡΑ»». Η άδειας εισαγωγής εκδίδεται
από τον ΕΛΓΟ ««ΔΗΜΗΤΡΑ», η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες.
Για τη εισαγωγή βιολογικών προϊόντων αυτής της κατηγορίας
¾ Ο εισαγωγέας πρέπει να ενημερώνει έγκαιρα πριν την πραγματοποίηση της εισαγωγής
τον ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» και τον ΟΕ&Π για κάθε παρτίδα εισαγωγής.
¾ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 13 του καν. (ΕΚ)
1235/2008 υπόδειγμα του οποίου παρατίθεται στο Παράρτημα V του ίδιου κανονισμού.
Αντίγραφο του εν λόγω πιστοποιητικού υποβάλλεται στον ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ».
¾ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η έκδοση άδειας εισαγωγής όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 του καν.
(ΕΚ) 1235/2008 και στην παράγραφο 4, του άρθρου 9 της ΚΥΑ 245090/2006 (ΦΕΚ157
Β΄).
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Σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 5 του Καν (ΕΚ) 1235/2008, λόγω του μεταβατικού
χαρακτήρα αυτής της διαδικασίας εισαγωγής, η δυνατότητα έκδοσης αδειών εισαγωγής παύει να
ισχύει από 1/07/2014 εκτός και αν δοθεί παράταση με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΙΙΙ

ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
(άρθρο 24 του καν (ΕΚ) 834/2007)
Τα εισαγόμενα προϊόντα στην επισήμανσή τους θα πρέπει να περιλαμβάνουν:
1. Τον κωδικό αριθμό του φορέα ή της αρχής ελέγχου της τρίτης χώρας που πραγματοποίησε
τον έλεγχο για την τήρηση, κατά την τελευταία διαδικασία ελέγχου (παραγωγή, παρασκευή,
συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας και της επισήμανσης) των κανόνων των βιολογικών
μεθόδων παραγωγής . Η χρήση του κωδικού αριθμού που αναφέρονται στα εισαγόμενα
προϊόντα δεν μπορεί να θεωρηθεί προαιρετική.
2. Προαιρετικά το κοινοτικό λογότυπο που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 1 του καν.
(ΕΚ) αριθ. 834/2007 όσον αφορά τα προσυσκευασμένα τρόφιμα.
3. Εφόσον χρησιμοποιηθεί το κοινοτικό λογότυπο στην επισήμανση, θα πρέπει υποχρεωτικά να
αναγράφεται η ένδειξη του τόπου όπου καλλιεργήθηκαν οι γεωργικές πρώτες ύλες από τις
οποίες αποτελείται το προϊόν, στο ίδιο οπτικό πεδίο με το λογότυπο που λαμβάνει μια από τις
ακόλουθες μορφές:
¾ "Γεωργία εκτός ΕΕ" στην περίπτωση που όλες οι γεωργικές πρώτες ύλες από τις οποίες
αποτελείται το προϊόν έχουν παραχθεί σε τρίτη χώρα
¾ "Γεωργία ΕΕ/" στην περίπτωση που όλες οι γεωργικές πρώτες ύλες από τις οποίες
αποτελείται το προϊόν έχουν παραχθεί στην Κοινότητα
¾ "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 προέρχεται το προϊόν έχουν παραχθεί στη συγκεκριμένη χώρα

ΙV

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ
(άρθρο 34 του καν (ΕΚ) 889/2008)
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 καν
(ΕΚ) αριθ. 889/2008 αποδεικτικά έγγραφα.
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V

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ /
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ (άρθρο 13,19 του καν (ΕΚ) 1235/2008)
1) Αρμόδια Αρχή για την Θεώρηση των Πιστοποιητικών Ελέγχου (ΑΑΘΠ) της εισαγωγής
προϊόντων βιολογικής γεωργίας, αποτελεί η κατά περίπτωση Αρχή Ποιοτικού και
Κτηνιατρικού Ελέγχου, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία.
2)

Ο εισαγωγέας για την εισαγωγή των βιολογικών προϊόντων θα πρέπει να προσκομίσει στις
Τελωνειακές αρχές εκτός των άλλων :

¾ Για τις περιπτώσεις 1 και 2 του Πίνακα_1: Πρωτότυπο πιστοποιητικό ελέγχου.
¾ Για την περίπτωση 3 του Πίνακα_1: α) Πρωτότυπο πιστοποιητικό ελέγχου καθώς και
β) Πρωτότυπο έγγραφο της άδειας εισαγωγής το οποίο έχει εκδοθεί σε χρόνο προγενέστερο
της εισαγωγής από τον ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ».
Το πιστοποιητικό ελέγχου συμπληρώνεται βάσει των οδηγιών που συνοδεύουν το υπόδειγμα το
οποίο παρατίθεται στο Παράρτημα V του καν. (ΕΚ) 1235/2008.
Το πιστοποιητικό ελέγχου πρέπει να έχει εκδοθεί από την αρχή ή το φορέα ελέγχου της τρίτης
χώρας , όπως προβλέπεται ανάλογα με την περίπτωση του πίνακα 1.
Η αρχή ή ο φορέας της τρίτης χώρας που εκδίδει πιστοποιητικά ελέγχου θεωρεί τη δήλωση στο
τετραγωνίδιο 15, δίδει αύξοντα αριθμό και τηρεί χρονολογικό αρχείο των πιστοποιητικών που
έχουν εκδοθεί.
Το πιστοποιητικό ελέγχου συντάσσεται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας και
συμπληρώνεται, εκτός από τη σφραγίδα και τις υπογραφές, είτε εξολοκλήρου με κεφαλαίους
είτε εξολοκλήρου με τυπογραφικούς χαρακτήρες.
Μη επικυρωμένες διορθώσεις ή αλλοιώσεις καθιστούν άκυρο το πιστοποιητικό.
Το πιστοποιητικό ελέγχου συντάσσεται σε ένα μόνο πρωτότυπο.
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 καν. (ΕΚ) αριθ.
889/2008. Κάθε τέτοιο αντίγραφο πρέπει να φέρει, τυπωμένη ή με σφραγίδα, την ένδειξη
«ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ».
3 )

Η ΑΑΘΠ , μετά τον έλεγχο της αποστολής, θεωρεί το πιστοποιητικό ελέγχου στο
τετραγωνίδιο 17 και το επιστρέφει στο πρόσωπο που το υπέβαλε.

4) Ο πρώτος παραλήπτης κατά την παραλαβή της αποστολής από τον εισαγωγέα, συμπληρώνει το
τετραγωνίδιο 18 του πρωτοτύπου του πιστοποιητικού ελέγχου, πιστοποιώντας ότι η παραλαβή
της παρτίδας πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 34 του καν. (ΕΚ) αριθ. 889/2008.
5) Ο πρώτος παραλήπτης αποστέλλει εν συνεχεία το πρωτότυπο του πιστοποιητικού στον
εισαγωγέα που αναφέρεται στο τετραγωνίδιο 11 του πιστοποιητικού, ο οποίος πρέπει να το
τηρεί στην διάθεση της αρχής ή του φορέα ελέγχου για τουλάχιστον δύο έτη όπως ορίζεται στο
δεύτερο εδάφιο του άρθρου 33 παράγραφος 1 του καν. (ΕΚ) αριθ. 834/2007.
VI

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
(άρθρο 14 του καν. (ΕΚ) 1235/2008)
1. Εφόσον μια αποστολή προϊόντων προερχόμενη από τρίτη χώρα υπάγεται σε τελωνειακή
αποταμίευση ή σε τελειοποίηση προς επανεξαγωγή στο πλαίσιο καθεστώτος αναστολής που
προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου και υποβάλλεται σε μία ή
περισσότερες από τις παρασκευαστικές διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο θ) του καν.
(ΕΚ) αριθ. 834/2007, η αποστολή αυτή υπόκειται, πριν από την πρώτη παρασκευαστική διαδικασία,
στα μέτρα που αναφέρονται στις παραγράφους του κεφαλαίου V της παρούσας που αφορούν τον
έλεγχο και την θεώρηση από την ΑΑΘΠ του πρωτότυπου πιστοποιητικού ελέγχου (του
παραρτήματος V του καν. (EK)1235/2008) της αποστολής.
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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 πιστοποιητικού ελέγχου συνοδεύει την
αποστολή και προσκομίζεται στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, η οποία ελέγχει την αποστολή
προκειμένου να τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα.
Μετά τη διαδικασία αυτή, το πρωτότυπο του πιστοποιητικού ελέγχου επιστρέφεται, εφόσον
απαιτείται, στον εισαγωγέα της αποστολής, που αναφέρεται στο τετραγωνίδιο 11 του πιστοποιητικού,
έτσι ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 33 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο
του καν. (ΕΚ) αριθ. 834/2007.
2. Όταν, στο πλαίσιο τελωνειακού καθεστώτος αναστολής κατά την έννοια του καν. (ΕΟΚ) αριθ.
2913/92, μια αποστολή προϊόντων που προέρχεται από τρίτη χώρα προορίζεται να υποβληθεί σε ένα
κράτος μέλος, σε διαίρεση σε πολλές τμηματικές παρτίδες πριν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία εντός
της Κοινότητας, η αποστολή αποτελεί πριν από την εν λόγω διαίρεσή της, το αντικείμενο των μέτρων
που αναφέρονται στις παραγράφους του κεφαλαίου V της παρούσας που αφορούν τον έλεγχο και την
θεώρηση από την ΑΑΘΠ του πρωτότυπου πιστοποιητικού ελέγχου (του παραρτήματος V του καν.
(EK)1235/2008) της αποστολής.
Για καθεμία από τις παρτίδες που προκύπτουν από την εν λόγω διαίρεση, υποβάλλεται στην αρμόδια
αρχή του κράτους μέλους ένα Απόσπασμα του Πιστοποιητικού Ελέγχου (ΑΠΕ), σύμφωνα με το
υπόδειγμα και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του παραρτήματος VI του καν. (ΕΚ) 1235/2008. Το
ΑΠΕ θεωρείται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους, στο τετραγωνίδιο 14.
Αντίγραφο κάθε θεωρημένου ΑΠΕ (του παραρτήματος VI του καν. (EK)1235/2008) πρέπει να
φυλάσσεται μαζί με το πρωτότυπο του πιστοποιητικού ελέγχου (του παραρτήματος V του καν.
(EK)1235/2008) 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 ΑΠΕ συνοδεύει τη συγκεκριμένη
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 ΑΠΕ, για να πιστοποιείται ότι η παραλαβή της παρτίδας πραγματοποιήθηκε
σύμφωνα με το άρθρο 34 του καν. (ΕΚ) αριθ. 889/2008.
Ο παραλήπτης μιας παρτίδας θέτει το ΑΠΕ στη διάθεση των αρχών ή/και φορέων ελέγχου
τουλάχιστον επί δύο έτη.
VII

ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
(άρθρο 15 του καν. (ΕΚ) 1235/2008)

1. Κατά παρέκκλιση τυχόν μέτρων ή ενεργειών που εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 30 του καν.
(ΕΚ) αριθ. 834/2007 και/ή του καν. (ΕΚ) αριθ. 889/2008, η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία εντός
της Ένωσης προϊόντων που δεν πληρούν τις απαιτήσεις του καν. (ΕΚ) αριθ. 834/2007
προϋποθέτει την αφαίρεση των ενδείξεων των σχετικών με τον βιολογικό τρόπο παραγωγής από
τη σήμανση, τη διαφήμιση και τα συνοδευτικά έγγραφα.
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2. Κατά παρέκκλιση τυχόν μέτρων ή ενεργειών που εφαρμόζονται σύμφωνα με το ΑΔΑ:
άρθρο 30
του καν.
(ΕΚ) αριθ. 834/2007, σε περίπτωση υπόνοιας για παραβάσεις και παρατυπίες όσον αφορά τη
συμμόρφωση των προϊόντων που έχουν εισαχθεί σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 3 του καν.
(ΕΚ) αριθ. 834/2007 με τις απαιτήσεις του εν λόγω κανονισμού, ο εισαγωγέας λαμβάνει όλα τα
απαιτούμενα μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 91 παράγραφος 1 του καν. (ΕΚ) αριθ. 889/2008.
Ο εισαγωγέας και η αρχή ή ο φορέας ελέγχου που εξέδωσε το πιστοποιητικό ελέγχου όπως
αναφέρεται στο άρθρο 13 του καν. (ΕΚ) 1235/2008 ενημερώνουν αμελλητί τους φορείς και τις αρχές
ελέγχου και τις αρμόδιες αρχές των οικείων κρατών μελών και των εμπλεκόμενων τρίτων χωρών
στον βιολογικό τρόπο παραγωγής των σχετικών προϊόντων και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, την
Επιτροπή. Η αρχή ή ο φορέας ελέγχου μπορεί να ζητήσει να μην τεθεί το προϊόν στην αγορά με τις
ενδείξεις που αναφέρονται στον βιολογικό τρόπο παραγωγής έως ότου βεβαιωθεί από τις
πληροφορίες που έλαβε από τον επιχειρηματία ή άλλες πηγές, ότι η υπόνοια δεν υφίσταται πλέον.
3. Κατά παρέκκλιση τυχόν μέτρων ή ενεργειών που εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 30 του καν.
(ΕΚ) αριθ. 834/2007, όταν ο φορέας ή η αρχή ελέγχου κράτους μέλους ή τρίτης χώρας έχει βάσιμη
υπόνοια παράβασης ή παρατυπιών όσον αφορά τη συμμόρφωση των προϊόντων που έχουν εισαχθεί
σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 3 του καν. (ΕΚ) αριθ. 834/2007 με τις απαιτήσεις του εν λόγω
κανονισμού, λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 91 παράγραφος 2 του καν.
(ΕΚ) αριθ. 889/2008 και ενημερώνει αμελλητί τους φορείς και τις αρχές ελέγχου και τις αρμόδιες
αρχές των οικείων κρατών μελών και των εμπλεκόμενων τρίτων χωρών στον βιολογικό τρόπο
παραγωγής των σχετικών προϊόντων, και την Επιτροπή.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΡΟΣ:
Α)

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ»
Άνδρου 1 & Πατησίων ΤΚ 11257, Αθήνα

Β)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Καρ. Σερβίας 10, ΤΚ 101 84, Αθήνα

Γ)

Υπ.Α.ΑΤ.
1. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡ/ΓΗΣ
(με παράκληση να ενημερωθούν τα ΠΚΠΦ & ΠΕ)
2 . ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
(με παράκληση να ενημερωθούν τα ΣΥ.Κ.Ε)

Δ)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
(με την παράκληση να ενημερωθούν οι εισαγωγείς από τρίτες χώρες)
1

ΔΗΩ
Αριστοτέλους 38, Τ.Κ. 10433, Αθήνα

2

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕ
Εθν.Αντιστάσεως 66, Τ.Κ. 59300, Αλεξάνδρεια Ημαθίας

3

ΒΙΟΕΛΛΑΣ
Ομορφοκκλησιάς 27, Τ.Κ. 15122, Μαρούσι

8/9

4

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Α.Ε.- Q WAYS
Δημοκρατίας 8 , Τ.Κ. 15127, Μελίσσια

5

Α CERT A.E.
Τήλου 2 , Τ.Κ. 54638, Θεσσαλονίκη

6

IRIS
Αιγαίου 1, περιοχή Πόρος , Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο Κρήτης

7

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ- GREEN CONTROL
10O Χλμ. Βέροιας-Σκύδρας ,Ν.Ημαθίας, Τ.Κ. 59035, Τ.Θ. 50

8

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.
Δ.Δ. Παλαιοχωρίου, Δ. Αλεξάνδρειας, Τ.Κ. 59300, ΤΘ 51, Ημαθία

9

GMCERT
25ης Μαρτίου 105, Τ.Κ. 54249 Θεσσαλονίκη

10

Q-CERT ΕΠΕ
26ης Οκτωβρίου 90, Τ.Κ. 54628, Θεσσαλονίκη

11

ΤÜV ΕΛΛΑΣ Α.Ε
Μεσογείων 282, Τ.Κ.. 15562, Χολαργός

12

ΟΞΥΓΟΝΟ – ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Κανούτα 1, Τ.Κ.. 42100, Τρίκαλα

13

TUV AUSTRIA HELLAS Μ.Ε.Π.Ε.
Λεωφ. Μεσογείων 429 Τ.Κ.. 15343 Αγία Παρασκευή

14

ΑΔΑ: ΒΛ1ΗΒ-ΒΕΕ

Q-Check -ΜΙΓΚΟΣ Σ. και ΣΙΑ Ε.Ε Ερ. Σταυρού 9-17, T.K. 41221, Λάρισα

ΚΟΙΝ:
Α)

Υπ.Α.ΑΤ.
1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
2

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

3

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

4

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

5

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

6

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

7

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ

Β)

Ε.Φ.Ε.Τ
Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2, Αμπελόκηποι T.K.115 26, Αθήνα

Γ)

HELLAS CERT
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΈΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Αλκμάνους & Σισίνης 8, Ιλίσια Τ.Κ. 11528, Αθήνα
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