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I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 24ης Ιουνίου 1991

περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων
στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη θεσπίσει κανόνες και
διατάξεις ελέγχου όσον αφορά τη χρησιμοποίηση αυτών
των ενδείξεων'

Έχοντας υπόψη :
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 43,

την πρόταση της Επιτροπής ('),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

ότι η ύπαρξη πλαισίου κοινοτικών κανόνων παραγωγής,
επισήμανσης και ελέγχου θα προστατεύσει τη γεωργία με
οικολογικές μεθόδους, στο μέτρο που το πλαίσιο αυτό θα
εγγυάται συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ των παρα
γωγών των προϊόντων με αυτές τις ενδείξεις, θα εμποδίζει
την ανωνυμία στην αγορά βιολογικών προϊότων, εξασφαλί
ζοντας παράλληλα τη διαφάνεια σε κάθε στάδιο της παρα
γωγής και της κατεργασίας, και θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη
αξιοπιστία αυτών των προϊόντων ενώπιον των καταναλω

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (3),

τών*

Εκτιμώντας:

ότι o βιολογικός τρόπος παραγωγής συνιστά ιδιαίτερη μέθο
δο παραγωγής σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης' ότι,
κατά συνέπεια, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι στην επισήμαν
ση των μεταποιημένων προϊόντων, οι ενδείξεις που αναφέ
ρονται στο βιολογικό τρόπο παραγωγής πρέπει να συνδέο
νται με τις ενδείξεις που αφορούν τα βιολογικώς παραχθέ

ότι οι καταναλωτές ζητούν όλο και περισσότερο γεωργικά
προϊόντα και είδη διατροφής βιολογικής παραγωγής με
αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια νέα αγορά για τα γεωργι
κά προϊόντα'

ότι τα εν λόγω προϊόντα πωλούνται στην αγορά σε υψηλό
τερη τιμή, ενώ αυτός o τρόπος παραγωγής συνεπάγεται
λιγότερο εντατική χρησιμοποίηση των γαιών" ότι στο πλαί
σιο του επαναπροσανατολισμού της κοινής γεωργικής πολι
τικής, αυτός o τρόπος παραγωγής μπορεί να συμβάλει στην
επίτευξη καλύτερης ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και
ζήτησης γεωργικών προϊόντων, στην προστασία του περι
βάλλοντος και τη διαφύλαξη της υπαίθρου'
ότι, λόγω της αυξανόμενης ζήτησης, διατίθενται στην αγο
ρά γεωργικά προϊόντα και είδη διατροφής με ενδείξεις που
αναφέρουν ή αφήνουν να εννοηθεί από τους αγοραστές ότι
έχουν παραχθεί με βιολογικό τροπό ή χωρίς τη χρησιμοποί
ηση συνθετικών χημικών προϊόντων

(') ΕΕ
ΕΕ
ί2) ΕΕ
(3) ΕΕ

αριθ.
αριθ.
αριθ.
αριθ.

C 4 της 9. 1 . 1990, σ. 4 και
C 101 της 18. 4. 1991 , σ . 13.
C 106 της 22. 4. 1991 , σ . 27 .
C 182 της 23 . 7. 1990, σ . 12.

ντα συστατικά'

ότι, για την εφαρμογή των προτεινομένων διατάξεων, θα
πρέπει να προβλεφθούν ευέλικτες διαδικασίες που θα επι
τρέπουν να προσαρμοστούν, να συμπληρωθούν ή να διευ
κρινισθούν ορισμένες τεχνικές λεπτομέρειες ή μέτρα για να
ληφθεί υπόψη η κεκτημένη πείρα' ότι o παρών κανονισμός
πρέπει να συμπληρωθεί, εντός εύλογης προθεσμίας, με
αντίστοιχες διατάξεις στον τομέα της ζωϊκής παραγωγής'
ότι, προς το συμφέρον των παραγωγών και των αγοραστών

προϊόντων που φέρουν ενδείξεις σχετικές με βιολογικό
τρόπο παραγωγής, είναι σκόπιμο να θεσπιστούν οι ελάχι
στες εφαρμοστέες αρχές για να είναι δυνατή η εμπορία του
προϊόντος με αυτές τις ενδείξεις'
ότι o βιολογικός τρόπος παραγωγής συνεπάγεται σημαντι
κούς περιορισμούς στη χρησιμοποίηση λιπασμάτων ή φυτο
φαρμάκων που μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο
περιβάλλον ή να έχουν ως αποτέλεσμα την ύπαρξη κατα
λοίπων στα γεωργικά προϊόντα' ότι, στα πλαίσια αυτά,
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είναι σκόπιμο να τηρούνται οι πρακτικές που είναι αποδε
κτές στην Κοινότητα κατά την έκδοση του παρόντος κανο
νισμού, σύμφωνα με τους κώδικες πρακτικής που ισχύουν
στην Κοινότητα εκείνη την στιγμή' ότι θα πρέπει εξάλλου,
στο μέλλον, να καθορισθούν οι αρχές που θα διέπουν την

έγκριση προϊόντων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σ'αυ
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β) τα προϊόντα ανθρώπινης διατροφής που αποτελούνται
κατά κύριο λόγο από ένα ή περισσότερα συστατικά
φυτικής προέλευσης' επίσης, μόλις εγκριθούν οι διατά
ξεις του στοιχείου α) για τη ζωική παραγωγή, τα προϊόν
τα ανθρώπινης διατροφής που περιέχουν συστατικά
ζωικής πρόελευσης.

τού του είδους τη γεωργία'

ότι, εξάλλου, η βιολογική καλλιέργεια περιλαμβάνει ποίκι
λες καλλιεργητικές Λρακτικές καθώς και περιορισμένη
χρήση λιπασμάτων και μη χημικών βελτιωτικών χαμηλής
διαλυτότητας' ότι θα πρέπει να καθοριστούν οι πρακτικές
αυτές και να προβλεφθούν οι προϋποθέσεις χρησιμοποίησης
ορισμένων μη χημικών συνθετικών προϊόντων'

2. H Επιτροπή θα υποβάλει το ταχύτερο δυνατόν και πριν
από την 1η Ιουλίου 1992 πρόταση σχετικά με τις αρχές και
τα ειδικά μέτρα ελέγχου που θα εφαρμόζονται στη βιολογι
κή παραγωγή ζώων, μη μεταποιημένων ζωικών προϊόντων
και προϊόντων ανθρώπινης διατροφής που περιέχουν συστα
τικά ζωικής προέλευσης.
Αρθρο 2

ότι οι προβλεπόμενες διαδικασίες επιτρέπουν να συμπληρω
θεί, εάν χρειαστεί, το παράρτημα I με ειδικότερες διατάξεις
προκειμένου να αποφευχθεί η παρουσία ορισμένων κατα
λοίπων συνθετικών χημικών προϊόντων από πηγές άλλες
πλην της γεωργίας (περιβαλλοντική ρύπανση) στα ούτως
παραγόμενα προϊόντα'

ότι η τήρηση των κανόνων παραγωγής καθιστά καταρχήν
απαραίτητη τη διεξαγωγή ελέγχων σε όλα τα στάδια της
παραγωγής και της εμπορίας'

ότι όλοι οι επιχειρηματίες που παράγουν, συσκευάζουν,
εισάγουν ή διαθέτουν στο εμπόριο προϊόντα που φέρουν
ενδείξεις σχετικά με το βιολογικό τρόπο παραγωγής πρέπει
να υπόκεινται σε καθεστώς τακτικού ελέγχου, που να
ανταποκρίνεται στις ελάχιστες κοινοτικές απαιτήσεις και
να εφαρμόζεται από ορισθείσες αρχές ελέγχου ή/και από
εγκεκριμένους και εποπτευομένους οργανισμούς' ότι θα
πρέπει να αναφέρεται στην επισήμανση των προϊόντων, που
υπάγονται σ' αυτό το καθεστώς ελέγχου, κοινοτική ένδειξη
ελέγχου,

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ένα προϊόν

θεωρείται ότι φέρει ενδείξεις σχετικές με το βιολογικό
τρόπο παραγωγής όταν, στην επισήμανση, στη διαφήμιση ή
στα εμπορικά έγγραφα, το προϊόν ή τα συστατικά του
περιγράφονται με τις ενδείξεις που είναι εν χρήσει στα
κράτη μέλη και υποδηλούν, για τον αγοραστή, ότι το
προϊόν ή τα συστατικά του έχουν παραχθεί σύμφωνα με
τους κανόνες που αναφέρονται στα άρθρα 6 και 7, και,
ιδίως, με τους ακόλουθους όρους, εκτός εάν αυτή η ορολο
γία δεν εφαρμόζεται στα γεωργικά προϊόντα που εμπεριέ
χονται στα τρόφιμα ή δεν έχει σαφώς καμία σχέση με τον
τρόπο παραγωγής :
— στα ισπανικά:

ecolôgico

— στα δανικά :

okologisk

— στα γερμανικά:

ôkologisch

— στα ελληνικά:

βιολογικό

— στα αγγλικά:

organic

— στα γαλλικά :

biologique

— στα ιταλικά :

biologico

— στα ολλανδικά :

biologisch

— στα πορτογαλικά:

biolôgico.
Άρθρο 3

ΕΞΕΔΩΣΕ TON ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

O παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των
άλλων κοινοτικών διατάξεων που διέπουν την παραγωγή,
την παρασκευή' την εμπορία, την επισήμανση και τον
έλεγχο των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 .

Πεδίο εφαρμογής
Ορισμοί
Άρθρο 1

1 . O παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα ακόλουθα προϊ
όντα, εφόσον φέρουν ή προορίζονται να φέρουν ενδείξεις
που αναφέρονται στο βιολογικό τρόπο παραγωγής:
α) τα μη μεταποιημένα φυτικά γεωργικά προϊόντα' επίσης,
τα ζώα και τα μη μεταποιημένα ζωικά προϊόντα, εφόσον
οι αρχές της παραγωγής και οι σχετικοί ειδικοί κανόνες
ελέγχου έχουν περιληφθεί στα παραρτήματα I και ΙΙΓ

Άρθρο 4

Κατά την έννοια του παρόντος κανονισμού νοούνται ως:
1 . «Επισήμανση»: οι αναφορές, ενδείξεις, σήματα κατα
σκευαστή ή εμπορικά σήματα, εικόνες ή σήματα που
φέρει κάθε συσκευασία, έγγραφο, επιγραφή ετικέτα,
δακτύλιος ή ταινία που συνοδεύουν ένα προϊόν που
αναφέρεται στο άρθρο 1 ή αναφέρονται σε αυτό.
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2. «Παραγωγή»: οι εργασίες που αποσκοπούν στη λήψη

2. Στην επισήμανση ή διαφήμιση προϊόντος του άρθρου 1
παράγραφος 1 στοιχείο β), μπορεί να γίνεται αναφορά στο
βιολογικό τρόπο παραγωγής μόνον εφόσον οι ενδείξεις
αυτές δείχνουν ότι πρόκειται για γεωργικό τρόπο παραγω
γής και αναφέρονται μαζί με την ένδειξη του εν λόγω
γεωργικού προϊόντος όπως έχει παραχθεί στη γεωργική
εκμετάλλευση .

γεωργικών προϊόντων, στη μορφή που αυτά απαντώνται
συνήθως στη γεωργική εκμετάλλευση .
3 . «Παρασκευή»: οι εργασίες μεταποίησης, συντήρησης
και συσκευασίας των γεωργικών προϊόντων.

4. «Εμπορία»: η κατοχή ή έκθεση προς πώληση , η διάθεση
προς πώληση, η πώληση, η παράδοση ή κάθε άλλος
τρόπος διάθεσης στο εμπόριο.

3 . Στην επισήμανση ή διαφήμιση προϊόντος του άρθρου 1
παράγραφος 1 στοιχείο β), η εμπορική ονομασία του προϊό
ντος μπορεί να περιέχει αναφορά στο βιολογικό τρόπο
παραγωγής μόνον εφόσον:

5 . «Επιχειρηματίας»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο που
παράγει, παρασκευάζει ή εισάγει από τρίτες χώρες προϊ
όντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 , με σκοπό την
εμπορία τους, ή που εμπορεύεται τα προϊόντα αυτά .

α) όλα τα γεωργικής προέλευσης συστατικά του προϊόντος
συνιστούν προϊόντα ή προέρχονται από προϊόντα
παραχθέντα σύμφωνα με τους κανόνες των άρθρων 6
και 7 ή εισαχθέντα από τρίτες χώρες στα πλαίσιο του
καθεστώτος που προβλέπεται στο άρθρο 11 '

6. «Συστατικά»: οι ουσίες, συμπεριλαμβανομένων των
προσθέτων, που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή
των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγρα
φος 1 στοιχείο β) και εξακολουθούν να υπάρχουν, ενδε
χομένως υπό αλλαγμένη μορφή, στο τελικό προϊόν.

,β) το προϊόν περιέχει μόνο ουσίες απαριθμούμενες στο
παράρτημα VI σημείο A, ως συστατικά μη γεωργικής
προέλευσης"

7 . «Φυτοφαρμακευτικά προϊόντα»: τα προϊόντα όπως ορί
ζονται στο άρθρο 2 σημείο 1 της οδηγίας 79/ 117/EOK
του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1978 περί απαγο
ρεύσεως της θέσεως σε κυκλοφορία και της χρησιμοποι
ήσεως φαρμακευτικών προϊόντων, που περιέχουν ορι
σμένες δραστικές ουσίες (!), όπως τροποποιήθηκε

γ) το προϊόν ή τα συστατικά του δεν έχουν υποβληθεί,
κατά την παρασκευή , σε επεξεργασία με ιοντίζουσες
ακτινοβολίες ή με ουσίες μη προβλεπόμενες στο παράρ
τημα VI , σημείο B'

τελευταία από την οδηγία 89/365/EOK (2).

δ) το προϊόν έχει παρασκευασθεί από επιχειρηματία που
έχει υποβληθεί στα μέτρα ελέγχου που προβλέπουν τα
άρθρα 8 και 9.

8 . «Απορρυπαντικά»: οι ουσίες και τα παρασκευάσματα,
κατά την έννοια της οδηγίας 73/4Û4/EOK του Συμβου
λίου της 22ας Νοεμβρίου 1973 περί προσεγγίσεως των
νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στα

απορρυπαντικά (3), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
την οδηγία 86/94/EOK (4), που προορίζονται για τον

4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3 στοιχείο α),
συστατικά γεωργικής προέλευσης, που δεν πληρούν τις
απαιτήσεις της εν λόγω παραγράφου, μπορούν να χρησιμο
ποιούνται, εντός των ορίων μεγίστης περιεκτικότητας 5 %
των συστατικών γεωργικής προέλευσης στο τελικό προϊόν,
κατά την παρασκευή ορισμένων προϊόντων που αναφέρο

καθαρισμό ορισμένων προϊόντων που αναφέρονται στο
άρθρο Ί παράγραφος 1 στοιχείο α).

νται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β) εφόσον πρόκει

Επισήμανση

ται :

— για συστατικά γεωργικής προέλευσης, που δεν παρά
γονται στην Κοινότητα σύμφωνα με τους κανόνες των
άρθρων 6 και 7, ή

Αρθρο 5

1 . Στην επισήμανση ή διαφήμιση προϊόντος του άρθρου 1
παράγραφος 1 στοιχείο α), είναι δυνατόν να γίνεται αναφο
ρά στο βιολογικό τρόπο παραγωγής μόνον εφόσον:

— για συστατικά γεωργικής προέλευσης, που δεν παρά
γονται στην Κοινότητα σε επαρκή ποσότητα σύμφωνα
με τους κανόνες των άρθρων 6 και 7.

α) οι ενδείξεις αυτές τονίζουν ότι πρόκειται για γεωργικό
τρόπο παραγωγής"

5 . Κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου η οποία λήγει
την 1η Ιουλίου 1994, μπορούν να αναφέρονται στην επισή
μανση και σΐη διαφήμιση προϊόντος που αναφέρεται στο
άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β), ενδείξεις όσον
αφορά τη μετατροπή της καλλιέργειας σε βιολογική, όταν
το εν λόγω προϊόν περιλαμβάνει στη σύνθεσή του μόνον ένα
συστατικό γεωργικής προέλευσης, υπό τον όρο ότι:

β) το προϊόν έχει παραχθεί σύμφωνα με τους κανόνες των
άρθρων 6 και 7 ή έχει εισαχθεί από τρίτες χώρες στο
πλαίσια του καθεστώτος που προβλέπεται στο άρθρο
11 "

γ) έχει παραχθεί ή εισαχθεί από επιχειρηματία που έχει
υποβληθεί στα μέτρα ελέγχου που προβλέπονται στα
άρθρα 8 και 9.

α) οι απαιτήσεις της παραγράφου 1 ή της παραγράφου 3
αντιστοίχως, καλύπτονται πλήρως, πλην της απαιτή

'
(») ΕΕ αριθ. L 33 της 8. 2. 1979, σ. 36.

(2) ΕΕ αριθ. L 159 της 10. 6. 1989, σ . 58.
(3) ΕΕ αριθ. L 347 της 17. 12. 1973 , σ . 51
(4) ΕΕ αριθ. L 80 της 25 . 3 . 1986, σ. 51 .

Αριθ . L 198 / 3

σεως που αφορά τη διάρκεια της περιόδου μετατροπής
που αναφέρεται στο παράρτημα I σημείο 1 "
β) θα έχει τηρηθεί περίοδος μετατροπής τουλάχιστον
δώδεκα μηνών πριν από την εσοδεία'
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γ) οι εν λόγω ενδείξεις δεν παραπλανούν τον αγοραστή του
προϊόντος όσον αφορά τη διαφορετική του φύση σε
σχέση με τα προϊόντα που ικανοποιούν όλες τις απαιτή
σεις του παρόντος κανονισμού"
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9. Πριν από την 1η Ιουλίου 1993 , η Επιτροπή θα επανεξε
τάσει τις διατάξεις του παρόντος, και ιδίως των παραγρά
φων 5 και 6, και θα υποβάλει τις κατάλληλες προτάσεις για
ενδεχόμενη αναθεώρηση του.

δ) η τήρηση των όρων των στοιχείων α) και β) εξακριβώνε
ται δέοντως από τον οργανισμό ελέγχου.
Κανόνες παραγωγής

6. Στην επισήμανση και τη διαφήμιση των προϊόντων που
αναφέρει το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β) τα οποία
παρασκευάζονται çv μέρει από συστατικά που δεν πληρούν
τις απαιτήσεις της παραγράφου 3 στοιχείο α) θα γίνεται
αναφορά σε μεθόδους βιολογικής παραγωγής υπό την προϋ
πόθεση ότι:

α) τουλάχιστον το 50 % των γεωργικής προέλευσης συστα
τικών πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 3 στοι
χείο α)'

β) το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 3
στοιχεία β), γ) και δ)'
γ) οι ενδείξεις που αφορούν βιολογικές μεθόδους παραγω
γής:
— εμφανίζονται μόνο στον κατάλογο συστατικών που
αναφέρεται στην οδηγία 79/112/EOK ('), όπως τρο
ποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 89/395/
EOK (2),
— αφορούν σαφώς μόνο τα συστατικά που παράγονται
σύμφωνα με τους κανόνες που αναφέρονται στα
άρθρα 6 καΓ7*

δ) τα συστατικά και η περιεκτικότητά τους εμφανίζονται
στον κατάλογο των συστατικών κατά φθίνουσα σειρά
βάρους'
ε) οι ενδείξεις του καταλόγου συστατικών εμφαίνονται με
το ίδιο χρώμα και με το ίδιο μέγεθος και τόπο γραμμά
των .

7. Οι λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του παρόντος άρ
θρου μπορούν να καθορισθούν με τη διαδικασία του

Άρθρο 6

1 . H μέθοδος βιολογικής παραγωγής συνεπάγεται ότι,
κατά την παραγωγή των προϊόντων του άρθρου 1 παράγρα
φος 1 στοιχείο α):
α) πρέπει να τηρούνται τουλάχιστον οι απαιτήσεις του
παραρτήματος I και, ενδεχομένως, οι σχετικές λεπτο
μέρειες εφαρμογής'

β) ως φυτοφάρμακα, απορρυπαντικά, λιπάσματα ή βελ
τιωτικά του εδάφους επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται
μόνον τα προϊόντα που αποτελούνται από ουσίες που
απαριθμούνται στα παραρτήματα I και II' τα προϊόντα
αυτά μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνον υπό τις ειδι
κές προϋποθέσεις των παραρτήματων I και II και εφό
σον η αντίστοιχη χρήση τους στη γενική γεωργία επιτρέ
πεται στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις
σχετικές κοινοτικές διατάξεις ή τις εθνικές διατάξεις
που είναι σύμφωνες προς την κοινοτική νομοθεσία.
2. Κςιτά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 στοιχείο β),
μπορούν να χρησιμοποιούνται σπόροι που έχουν υποστεί
επεξεργασία με προϊόντα τα οποία δεν περιέχονται μεν στο
παράρτημα II, αλλά η χρήση τους στη γενική γεωργία
επιτρέπεται στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, εφόσον το
άτομο που χρησιμοποίησε τους σπόρους αυτούς μπορεί να
αποδείξει επαρκώς στον οργανισμό ελέγχου ότι ήταν αδύ
νατο να προμηθευτεί στην αγορά μη επεξεργασμένους σπό
ρους μιας κατάλληλης ποικιλίας του συγκεκριμένου
είδους.

άρθρου 14.

Άρθρο 7

8. Περιοριστικοί κατάλογοι των ουσιών και προϊόντων,
που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχεία β) και γ), και
στην παράγραφο 4 πρώτη και δεύτερη περίπτωση, θα
καθοριστούν στο παράρτημα VI με τη διαδικασία του
άρθρου 14.

1 . Προϊόντα των οποίων η χρήση απαγορεύεται κατά την
ημερομηνία έκδοσης του παρόντος κανονισμού για τους
σκοπούς που σημειώνονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1
στοιχείο β), μπορούν να συμπεριληφθούν στο παράρτημα II
μόνον υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Είναι δυνατόν να προσδιοριστούν οι προϋποθέσεις χρησιμο
ποίησης και οι απαιτήσεις συνθέσεως των συστατικών και

α) εάν χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση βλαβερών
οργανισμών και ασθενειών των φυτών:

ουσιών αυτών.

Όταν ένα κράτος μέλος κρίνει ότι ένα προϊόν θα πρέπει να
προστεθεί στους προαναφερόμενους καταλόγους ή ότι θα
πρέπει να γίνουν σχετικές τροποποιήσεις, θα φροντίζει να
διαβιβάζεται επισήμως ένας φάκελος στα κράτη μέλη και
την Επιτροπή που θα περιλαμβάνει τους λόγους αυτής της
προσθήκης ή αυτών των τροποποιήσεων. H Επιτροπή θα
υποβάλει το φάκελο αυτό στην επιτροπή που αναφέρει το
άρθρο 14.

(') ΕΕ αριθ. L 33 της 8 . 2. 1979, σ. 1 .
ί2) ΕΕ αριθ. L 186 της 30. 6. 1989, σ. 17 .

— έχουν ουσιώδη σημασία για την καταπολέμηση βλα
βερού οργανισμού ή ειδικής ασθένείας των οποίων
δεν υπάρχει άλλος τρόπος αντιμετώπισης είτε βιο
λογικός είτε καλλιεργητικός είτε φυσικός είτε ακό
μη μέσω της διασταύρωσης φυτών και,
—· o τρόπος χρήσης αποκλείει οποιαδήποτε άμεση επα
φή με τον σπόρο, την καλλιέργεια ή τα προϊόντα της
καλλιέργειας' ωστόσο, στην περίπτωση φροντίδας
πολυετών καλλιεργειών, μπορεί να επιτραπεί η άμε
ση επαφή αλλά μόνον εκτός από την εποχή της
ανάπτυξής των βρωσίμων μερών (καρπών), εφόσον
η χρησιμοποίηση του προϊόντος δεν καταλήγει έμμε
σα στην παρουσία καταλοίπων του στα βρώσιμα
μέρη , και
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— η χρησιμοποίηση τους δεν έχει απαράδεκτες επιπτώ
σεις στο περιβάλλον, ούτε το ρυπαίνει"

β) εάν χρησιμοποιούνται ως λιπάσματα ή βελτιωτικά του
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Τα κράτη μέλη μπορούν να ζητούν οποιαδήποτε συμπληρω
ματική πληροφορία κρίνουν αναγκαία για τον αποτελεσμα
τικό έλεγχο των συγκεκριμένων επιχειρηματιών.

εδάφους:
— έχουν ουσιώδη σημασία για ειδικές από άποψη δια
τροφής απαιτήσεις των καλλιεργειών ή για συγκε
κριμένους στόχους βελτίωσης του εδάφους, που δεν
μπορούν να καλυφθούν με τους τρόπους οι οποίοι
αναφέρονται στο παράρτημα I , και

3 . H αρμόδια αρχή μεριμνά ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να
έχει στη διάθεσή του ενημερωμένο κατάλογο με τα ονόματα
και τις διευθύνσεις των επιχειρηματιών που υπάγονται στο
σύστημα ελέγχου.

— η χρησιμοποίησή τους δεν έχει απαράδεκτες επιπτώ
σεις στο περιβάλλον ούτε το ρυπαίνει.
2. Για τα προϊόντα του παραρτήματος II, είναι δυνατόν να
παρέχονται, εφόσον απαιτείται, οι ακόλουθες ενδείξεις:

— λεπτομερής περιγραφή του προϊόντος,
— όροι χρήσης και απαιτήσεις όσον αφορά τη σύνθεση
ή/και τη διαλυτότητά του, προκειμένου ιδίως να εξα
σφαλισθεί o περιορισμός στο ελάχιστο της παρουσίας
καταλοίπων των προϊόντων αυτών στα βρώσιμα μέρη
των καλλιεργειών ή στα βρώσιμα προϊόντα των καλ
λιεργειών, και της επίπτωσής τους στο περιβάλλον,
— ιδιαίτερες απαιτήσεις επισήμανσης των προϊόντων του
άρθρου 1 , έαν τα προϊόντα αυτά λαμβάνονται με τη
βοήθεια ορισμένων προϊόντων που αναφέρονται στα
παράρτημα II .

Άρθρο 9

1 . Τα κράτη μέλη εγκαθιδρύουν σύστημα ελέγχου, το
οποίο διαχειρίζονται μία ή περισσότερες αρμόδιες αρχές
ή/και εγκεκριμένοι ιδιωτικοί οργανισμοί, και προς το οποίο
οφείλουν να συμμορφώνονται οι παραγωγοί ή παρασκευα
στές των προϊόντων του άρθρου 1 .

2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε
κάθε επιχειρηματίας που τηρεί τον παρόντα κανονισμό και
πληρώνει την εισφορά του για την κάλυψη των εξόδων
ελέγχου να έχει εξασφαλισμένη την πρόσβαση στο σύστημα
ελέγχου.

3 . Το σύστημα ελέγχου περιλαμβάνει τουλάχιστον την
εφαρμογή των μέτρων ελέγχου και προφύλαξης του παραρ

3 . Οι τροποποιήσεις του παραρτήματος II, είτε πρόκειται
για προσθήκη ή διαγραφή προϊόντων παραγράφου 1 είτε για
προσθήκη ή τροποποιήσεις των ειδικών ενδείξεων της
παραγράφου 2, θεσπίζονται από την Επιτροπή με τη διαδι
κασία του άρθρου 14.
4. Εάν ένα κράτος μέλος κρίνει ότι ένα προϊόν θα πρέπει
να προστεθεί στο παράρτημα II, ή ότι θα πρέπει να γίνουν
σχετικές τροποποιήσεις μεριμνά ώστε να διαβιβάζεται επί
σημα στα υπόλοιπα κράτη μέλη και στην Επιτροπή φάκε
λος στον οποίον εκτίθενται οι λόγοι της προσθήκης ή των
τροποποιήσεων, η δε Επιτροπή υποβάλλει το φάκελο αυτό
στην επιτροπή του άρθρου 14.

τήματος III .

4. Για την εφαρμογή του συστήματος ελέγχου από ιδιωτι
κούς οργανισμούς, τα κράτη μέλη ορίζουν μια αρχή αρμό
δια να εγκρίνει και να επιβλέπει τους οργανισμούς αυτούς.
5 . Για την έγκριση ιδιωτικού οργανισμού ελέγχου λαμβά
νονται υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:
α) η συνήθης ακολουθητέα διαδικασία ελέγχου του οργα
νισμού, η οποία περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή των
μέτρων ελέγχου και προφύλαξης, που o οργανισμός
αυτός αναλαμβάνει να επιβάλει στους επιχειρηματίες
που ελέγχει'

Σύστημα ελέγχου

Άρθρο 8

1 . Κάθε επιχειρηματίας που παράγει, παρασκευάζει ή εισά
γει από τρίτες χώρες προϊόντα του άρθρου 1 με σκοπό την
εμπορία τους, πρέπει:
α) να γνωστοποιεί τη δραστηριότητά του αυτή στην αρμό
δια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο ασκεί τη
δραστηριότητά του' η γνωστοποίηση περιλαμβάνει τα
στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα IV"
β) να υποβάλει την επιχείρησή του στο σύστημα ελέγχου
που προβλέπεται στο άρθρο 9.
2. Τα κράτη μέλη ορίζουν αρχή ή οργανισμό για την
παραλαβή των γνωστοποιήσεων.

β) οι κυρώσεις τις οποίες προτίθεται να επιβάλει o οργα
νισμός σε περίπτωση που διαπιστώσει παρατυπίες'
γ) η ύπαρξη αναγκαίων πόρων σε ειδικευμένο προσωπικό
και διοικητικό και τεχνικό εξοπλισμό, καθώς και η
πείρα σε θέματα ελέγχου και η αξιοπιστία'
δ) η αντικειμενικότητα του οργανισμού ελέγχου έναντι των
ελεγχόμενων επιχειρηματιών.
6. Μετά την έγκριση οργανισμού ελέγχου, η αρμόδια
αρχή:

α) μεριμνά ώστε οι έλεγχοι που διενεργούνται από τον
οργανισμό ελέγχου να είναι αντικειμενικοί'
β) επαληθεύει την αποτελεσματικότητα των ελέγχων*
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γ) λαμβάνει γνώση των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν
και των κυρώσεων που επιβλήθηκαν'
δ) ανακαλεί την έγκριση ενός οργανισμού ελέγχου εφόσον
αυτός δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που αναφέ
ρονται στα στοιχεία α) και β) ή δεν πληροί πλέον τα
κριτήρια της παραγράφου 5 ή τις απαιτήσεις των
παραγράφων 7, 8 και 9.
7. H αρχή ελέγχου και οι εγκεκριμένοι οργανισμοί ελέγχου
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 :
α) εξασφαλίζουν την εφαρμογή, στις εκμεταλλεύσεις που
ελέγχουν, τουλάχιστον των μέτρων ελέγχου και προφύ
λαξης πόυ ορίζονται στο παράρτημα III"
β) δεν αποκαλύπτουν σε άλλα πρόσωπα, εκτός από τους
υπεύθυνους της εκμετάλλευσης και τις αρμόδιες δημό
σιες αρχές, πληροφορίες ή στοιχεία που περιέχονται εις
γνώση τους κατά τη διενέργεια των ελέγχων.
8. Οι εγκεκριμένοι οργανισμοί ελέγχου:

α) παρέχουν στην επιθεωρούσα αρμόδια αρχή πρόσβαση

στα γραφεία και τις εγκαταστάσεις τους και κάθε
πληροφορία και βοήθεια που αυτή κρίνει αναγκαία για
την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της δυνάμει του
παρόντος κανονισμού'
β) διαβιβάζουν, το αργότερο στις 31 Ιανουαρίου κάθε χρό
νου, στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους κατάλογο
των επιχειρηματιών που υπέκειντο στον έλεγχό τους την
31η Δεκεμβρίου του προηγουμένου χρόνου και της υπο
βάλλουν ετησίως σχηματική έκθεση.
9. H αρχή και οι οργανισμοί ελέγχου που αναφέρονται
παράγραφο 1 πρέπει:
α) να εξασφαλίζουν ότι, σε περίπτωση παρατυπίας, όσον
αφορά την εφαρμογή των άρθρων 5, 6 και 7 ή την
εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στο παράρτη
μα III, οι ενδείξεις του άρθρου 2 που αναφέρονται στη
βιολογική μέθοδο παραγωγής αφαιρούνται από όλη την
παρτίδα ή από όλα τα προϊόντα στα οποία διαπιστώνε
ται η παρατυπία αυτή'
β) σε περίπτωση καταφανούς ή παρατεταμένης παράβα
σης, απαγορεύουν στον συγκεκριμένο επιχειρηματία
την εμπορία προϊόντων με ενδείξεις που αναφέρονται
στη βιολογική μέθοδο παραγωγής, επί διάστημα το
οποίο συμφωνείται από κοινού με την αρμόδια αρχή του
κράτους μέλους.
10. Με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 14
θεσπίζονται:
α) οι λεπτομέρειες εφαρμογής για τις απαιτήσεις της
παραγράφου 5 και τα μέτρα που αναφέρονται στην
παραγράφο 6'
β) οι λεπτομέρειες εφαρμογής των μέτρων που αναφέρο
νται στην παράγραφο 9.
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Άρθρο 10
1 . H ένδειξη πιστότητας στο σύστημα ελέγχου που αναφέ
ρεται στο παράρτημα V μπορεί να τίθεται μόνο στην επισή
μανση των προϊόντων του άρθρου 1 , τα οποία:
α) πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 5 παράγραφοι 1 , 2, 3
και 4 και των άρθρων 6 και 7 και τηρούν τις διατάξεις
τις θεσπιζόμενες δυνάμει αυτών'

β) στη διάρκεια όλων των εργασιών παραγωγής και
παρασκευής, υπόκεινται στο σύστημα ελέγχου που
προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 3 '
γ) έχουν παραχθεί ή παρασκευασθεί από επιχειρηματίες
που εμπιστεύθηκαν τον έλεγχο της εκμετάλλευσής τους
σε ελεγκτική αρχή ή σε οργανισμό ελέγχου προβλεπόμε
νο στο άρθρο 9 παράγραφος 1 , και έχουν λάβει από
αυτή την αρχή ή τον οργανισμό το δικαίωμα να επιθέ
τουν την ένδειξη που αναφέρεται στο παράρτημα V'

δ) έχουν συσκευασθεί και μεταφερθεί, μέχρι το σημείο
λιανικής πώλησης, σε κλειστές συσκευασίες'
ε) φέρουν στην επισήμανση το όνομα και ενδεχομένως, το
σήμα κατατεθέν του οργανισμού ελέγχου, το όνομα και
τη διεύθυνση του παραγωγού ή του παρασκευαστή, και,
εφόσον εφαρμόζεται η οδηγία 79/ 112/EOK, τις ενδείξεις
που απαιτούνται από αυτή την οδηγία.
2. Στην επισήμανση ή στη διαφήμιση δεν μπορεί να υπάρ
χει κανένας ισχυρισμός που να δημιουργεί στον αγοραστή
την εντύπωση ότι η ένδειξη που αναφέρεται στο παράρτη
μα V αποτελεί εγγύηση ότι το προϊόν είναι ανωτέρας ποιό
τητας από άποψη γεύσης και οσμής (οργανοληπτικά κριτή
ρια), θρεπτικής αξίας ή υγιεινής διατροφής.
3 / H αρχή και οι οργανισμοί ελέγχου που αναφέρονται στο
άρθρο 9 παράγραφος 1 οφείλουν:
α) σε περίπτωση που διαπιστωθεί παρατυπία σχετικά με
την εφαρμογή των άρθρων 5 , 6 και 7 ή των μέτρων που
αναφέρονται στο παράρτημα III , να απαιτούν την αφαί
ρεση της ένδειξης που αναφέρεται στο παράρτημα V,
από όλη την παρτίδα ή από όλη την παραγωγή στην
οποία διαπιστώνεται παρατυπία'

β) σε περίπτωση καταφανούς ή παρατεταμένης παράβα
σης, να αφαιρούν από τον εν λόγω επιχειρηματία το
δικαίωμα να χρησιμοποιεί την ένδειξη που αναφέρεται
στο παράρτημα V, επί διάστημα που συμφωνείται από
κοινού με την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους.
4. Οι λεπτομέρειες για την αφαίρεση της ένδειξης που
αναφέρεται στο παράρτημα V, σε περίπτωση διαπίστωσης
παραβάσεων των άρθρων 5, 6 και 7 ή των απαιτήσεων και
μέτρων του παραρτήματος III, μπορούν να προσδιορισθούν
με τη διαδικασία του άρθρου 14.
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5. Οταν ένα κράτος μέλος διαπιστώνει, σε προϊόν προερ
χόμενο από άλλο κράτος μέλος και φέρον τις ενδείξεις που

προβλέπονται στο άρθρο 2 ή/και στο παράρτημα V, παρα
τυπίες όσον αφορά την εφαρμογή του παρόντος κανονισ
μού, ενημερώνει σχετικά το κράτος μέλος που έχει εγκρίνει
τον οργανισμό ελέγχου και την Επιτροπή .
6. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προς
αποφυγή παραπλανητικής χρησιμοποίησης των ενδείξεων
που αναφέρονται στο άρθρο 2 ή/και στο παράρτημα V.

7. H Επιτροπή θα επανεξετάσει, πριν από την 1η Ιουλίου
1993 το άρθρο 10, ιδίως όσον αφορά τη δυνατότητα να γίνει
υποχρεωτική η ένδειξη που προβλέπεται στο παράρτημα V
και θα υποβάλει τις κατάλληλες προτάσεις για την ενδεχό
μενη αναθεώρησή τους.

Εισαγωγές από τρίτες χώρες

Άρθρο U
1 . Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 , τα προϊόντα που
αναφέρονται στο άρθρο 1 και εισάγονται από τρίτες χώρες
μπορούν να κυκλοφορήσουν στο εμπόριο μόνον εφόσον:

α) κατάγονται από συγκεκριμένη περιοχή ή μονάδα παρα
γωγής τρίτης χώρας που περιλαμβάνεται σε κατάλογο
καταρτιζόμενο με απόφαση της Επιτροπής σύμφωνα με
τη διαδικασία του άρθρου 14, και έχουν ελεγχθεί από
οργανισμό ελέγχου που ενδεχομένως καθορίζεται στην
απόφαση σχετικά με την εν λόγω τρίτη χώρα'
β) η αρμόδια αρχή ή οργανισμός της τρίτης χώρας έχει
εκδώσει πιστοποιητικό ελέχου που βεβαιώνει ότι η παρ
τίδα που αναφέρεται στο πιστοποιητικό:
— έχει παραχθεί με σύστημα παραγωγής στο οποίο
εφαρμόζονται κανόνες ισοδύναμοι με εκείνους των
άρθρων 6 και 7, και
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Βάσει των στοιχείων αυτών, είναι δυνατόν να προσδιορίζο

νται στην απόφαση της Επιτροπής οι περιοχές ή μονάδες
παραγωγής καταγωγής ή οι οργανισμοί των οποίων o
έλεγχος θεωρείται ισότιμος.
3 . Το πιστοποιητικό που αναφέρεται στην παράγραφο 1
στοιχείο β) πρέπει:

α) να συνοδεύει, στο πρωτότυπο, το εμπόρευμα μέχρι την
εκμετάλλευση του πρώτου παραλήπτη' εν συνεχεία, o
εισαγωγέας πρέπει να κρατεί το πιστοποιητικό στη
διάθεση της ελεγκτικής αρχής επί δύο χρόνια τουλάχι
στον'

β) να έχει συνταχθεί κατά τρόπο και σύμφωνα με υπόδει
γμα που ορίζονται με τη διαδικασία του άρθρου 14.

4. Λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή του παρόντος
άρθρου μπορούν να καθοριστούν με τη διαδικασία του
άρθρου 14.
5 . Κατά την εξέταση της αίτησης τρίτης χώρας, η Επιτρο
πή απαιτεί όλες τις αναγκαίες πληροφορίες από τη χώρα
αυτή' εξάλλου, μπορεί να αναθέσει σε εμπειρογνώμονες να
διεξαγάγουν, υπό τον έλεγχόν της, επιτόπια εξέταση των
κανόνων παραγωγής και των μέτρων ελέγχου που εφαρ
μόζονται πράγματι στην ενδιαφερόμενη τρίτη χώρα.

Ελεύθερη κυκλοφορία στο εσωτερικό της Κοινότητας
Αρθρο 12

Τα κράτη μέλη δεν δύνανται, για λόγους που αφορούν τον
τρόπο παραγωγής, επισήμανσης ή παρουσίασης αυτού του
τρόπου παραγωγής, να απαγορεύουν ή να περιορίζουν την
εμπορία προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 κα αντα
ποκρίνονται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Διοικητικές διατάξεις και θέση σε εφαρμογή

— έχει υποβληθεί σε καθεστώς ελέγχου του οποίου η
ισοτιμία αναγνωρίστηκε κατά την εξέταση που
προβλέπεται στη παράγραφο 2 στοιχείο β).

Άρθρο 13

Με τη διαδικασία του άρθρου 14, μπορούν να θεσπίζονται:
2. Προκειμένου να αποφασισθεί εάν, για ορισμένα προϊό
ντα του άρθρου 1 , μία τρίτη χώρα μπορεί, μετά από αίτησή
της, να συμπεριληφθεί στον κατάλογο της παραγράφου 1
στοιχείο α), λαμβάνονται ιδίως υπόψη :

α) οι εγγυήσεις που μπορεί να παράσχει η τρίτη χώρα,
τουλάχιστον για την παραγωγή που προορίζεται για την
Κοινότητα, όσον αφορά την εφαρμογή κανόνων ισότι
μων με τους αναφερόμενους στα άρθρα 6 και T
β) η αποτελεσματικότητα των ληφθέντων μέτρων ελέγχου,
τα οποία, τουλάχιστον για την παραγωγή που προορίζε
ται για την Κοινότητα, πρέπει να είναι ισότιμα με το
καθεστώς ελέγχου που προβλέπεται στα άρθρα 8 και 9,
ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των διατάξεων του
στοιχείου α).

— τροποποιήσεις των παραρτημάτων I , II, III, IV και VI ,

— λεπτομέρειες εφαρμογής όσον αφορά τα παραρτήματα I
και III.

Άρθρο 14

H Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή την οποία αποτε
λούν αντιπρόσωποι των κρατών μελών και της οποίας
προεδρεύει o αντιπρόσωπος της Επιτροπής.
Εφόσον ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στο παρόν
άρθρο, o αντιπρόσωπος της Επιτροπής υποβάλλει στην
επιτροπή σχέδιο των μέτρων που πρέπει να ληφθούν.
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H επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της για το σχέδιο αυτό
εντός προθεσμίας την οποία μπορεί να ορίσει o πρόεδρος
ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος. H
γνώμη διατυπώνεται με την ειδική πλειοψηφία που προβλέ
πεται στο άρθρο 148 παράγραφος 2 της συνθήκης. Κατά την
ψηφοφορία στην επιτροπή, οι ψήφοι των αντιπροσώπων των
κρατών μελών σταθμίζονται σύμφωνα με το προαναφερόμε
νο άρθρο. O πρόεδρος δεν λαμβάνει μέρος στη ψηφοφο
ρία.
H Επιτροπή θεσπίζει τα προτεινόμενα μέτρα όταν είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής. "
Όταν τα προτεινόμενα μέτρα δεν είναι σύμφωνα με τη
γνώμη της επιτροπής, ή ελλείψει γνώμης, η Επιτροπή υπο
βάλλει χωρίς καθυστέρηση στο Συμβούλιο πρόταση σχετι
κά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Το Συμβούλιο
αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

Έαν το Συμβούλιο δεν αποφασίσει εντός προθεσμίας τριών
μηνών από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης, τα
προτεινόμενα μέτρα θεσπίζονται από την Επιτροπή .
Άρθρο 15
Κάθε χρόνο, πριν την 1η Ιουλίου, τα κράτη μέλη ενημερώ
νουν την Επιτροπή για τα μέτρα που έλαβαν κατά τη
διάρκεια του διαρρεύσαντος έτους για την εφαρμογή του
παρόντος κανονισμού, και ειδικότερα της γνωστοποιούν:
-- κατάλογο των επιχειρηματιών οι οποίοι, στις 31 Δεκεμ
βρίου του προηγουμένου έτους, προέβησαν στη γνωστο
ποίηση που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1
στοιχείο α) και υπόκεινται στο καθεστώς ελέγχου που
προβλέπεται στο άρθρο 9,

— έκθεση σχετικά με την εποπτεία που ασκείται κατ'
εφαρμογή του άρθρου 9 παράγραφος 6.

Εξάλλου, τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή,
πριν από τις 31 Μαρτίου κάθε χρόνου, τον κατάλογο των
εγκεκριμένων, κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγουμένου
έτους, οργανισμών ελέγχου, τη νομική και λειτουργική
διάρθρωσή τους, τα πρότυπα σχέδια ελέγχου, το σύστημα
επιβολής κυρώσεων και, ενδεχομένως, το σήμα τους.
H Επιτροπή δημοσιεύει κάθε χρόνο στη σειρά C της Επίση
μης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τους κατα
λόγους των εγκεκριμένων οργανισμών που της γνωστοποιή
θηκε εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο δεύτερο
εδάφιο.
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Άρθρο 16

1 . O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της
δημοσίευσης του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
2. Εντός εννέα μηνών από την έναρξη ισχύος του παρό
ντος κανονισμού, τα κράτη μέλη θέτουν σε εφαρμογή τα
άρθρα 8 και 9.
3 . Το άρθρο 5, το άρθρο 8 παράγραφος 1 και το άρθρο 11
παράγραφος 1 αρχίζουν να ισχύουν δώδεκα μήνες μετά την
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Με τη διαδικασία του άρθρου 14, η προθεσμία για την
έναρξη εφαρμογής του άρθρου 11 παράγραφος 1 μπορεί να
παραταθεί επί ορισμένο χρονικό διάστημα για τις εισαγωγές
από τρίτη χώρα, στην περίπτωση που, μετά από αίτηση
τρίτης χώρας, η εξέταση του θέματος βρίσκεται ακόμη σε
σημείο που δεν επιτρέπει να ληφθεί απόφαση για την εγγρα
φή της χώρας αυτής στον κατάλογο του άρθρου 11 παρά
γραφος 1 στοιχείο α) πριν από τη λήξη της προθεσμίας που
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο .
Για την τήρηση της περιόδου μετατροπής που αναφέρεται
στο παράρτημα I σημείο 1 , η περίοδος πριν από την έναρξη
ισχύος του παρόντος κανονισμού λαμβάνεται υπόψη εφό
σον o φορέας μπορεί να αποδείξει κατά τρόπο ικανοποιητι
κό στον οργανισμό ελέγχου ότι, κατά την περίοδο αυτή
παρήγαγε, σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις, ή,
ελλείψει τέτοιων διατάξεων, σύμφωνα με τις διεθνώς ανα
γνωρισμένες προδιαγραφές στον τομέα της βιολογικής
παραγωγής.

4. Επί δωδεκάμηνο μετά από την έναρξη ισχύος του
παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη μπορούν, κατά
παρέκκλιση από το άρθρο 6 παράγραφος 1 , να επιτρέπουν
τη χρησιμοποίηση στο έδαφός τους προϊόντων που περιέ
χουν ουσίες οι οποίες δεν απαριθμούνται στο παράρτημα II
και για τις οποίες θεωρούν ότι πληρούνται οι όροι του
άρθρου 7 παράγραφος 1 .
5 . Επί δωδεκάμηνο μετά την εκπόνηση του παραρτήμα
τος VI, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 7, τα κράτη
μέλη μπορούν να εξακολουθήσουν να επιτρέπουν, σύμφωνα
με τις εθνικές τους διατάξεις, τη χρήση ουσιών που δεν
περιλαμβάνονται στο εν λόγω παράρτημα VI .
6. Τα κράτη μέλη πληροφορούν τα άλλα κράτη μέλη και
την Επιτροπή όσον αφορά τις ουσίες που επιτρέπονται
δυνάμει των παραγράφων 4 και 5 .

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Λουξεμβούργο, 24 Ιουνίου 1991 .
Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
J.-C. JUNCKER
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /

ΚΑΝΟΝΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

Φυτά και φυτικά προϊόντα

1 . Οι αρχές που διατυπώνονται στο παρόν παράρτημα πρέπει κανονικά να έχουν εφαρμοστεί στα αγροτεμάχια ,
κατά τη διάρκεια περιόδου μετατροπής τουλάχιστον δύο ετών πριν από τη σπορά ή , στην περίπτωση
πολυετών καλλιεργειών εκτός από τα λειβάδια , τουλάχιστον τριών ετών πριν από την πρώτη συγκομιδή των
προϊόντων του άρθρου 1 παράγραφος 1 στοιχείο α). O οργανισμός ελέγχου μπορεί, με την έγκριση της
αρμόδιας αρχής, να αποφασίσει την παράταση ή μείωση της εν λόγω περιόδου, σε ορισμένες περιπτώσεις,
λαμβάνοντας υπόψη την προγενέστερη χρήση των αγροτεμαχίων.
2. H ευφορία και η βιολογική δραστηριότητα του εδάφους πρέπει να διατηρούνται ή να αυξάνονται στις
κατάλληλες περιπτώσεις:
α) με την καλλιέργεια ψυχανθών, με χλωρά λίπανση ή με την καλλιέργεια βαθύρριζων φυτών στα πλαίσια

κατάλληλου πολυετούς προγράμματος αμειψισποράς'
β) με την ενσωμάτωση στο έδαφος οργανικών αποσυντεθειμένων ή μη ουσιών που παράγονται σε εκμεταλ
λεύσεις συμμορφούμενες προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Μέχρις ότου εγκριθούν κοινοί
τεχνικοί κανόνες για τη βιολογική κτηνοτροφία, τα κτηνοτροφικά υποπροϊόντα όπως η κοπριά αγροκτή
ματος, μπορούν να χρησιμοποιούνται εάν προέρχονται από κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που τηρούν
τους ισχύοντες εθνικούς κανόνες ή , εάν, δεν υπάρχουν τέτοιοι κανόνες, τη διεθνώς αναγνωρισμένη
πρακτική βιολογικής κτηνοτροφίας.

Τα άλλα οργανικά ή ανόργανα λιπάσματα που αναφέρονται στο παράρτημα II μπορούν να χρησιμοποι
ούνται μόνο στο βαθμό που τα μέσα των στοιχείων α) και β) δεν μπορούν να καλύψουν τις θρεπτικές
ανάγκες των φυτών της αμειψισποράς ή της κατεργασίας του εδάφους.

Για την ενεργοποίηση των οργανικών λιπασμάτων (compost) μπορούν να χρησιμοποιούνται κατάλληλα
παρασκευάσματα (βιοδυναμικά παρασκευάσματα) με βάση μικροοργανισμούς ή φυτά.
3 . H καταπολέμηση των παρασίτων, των ασθενειών και των ζιζανίων πραγματοποιείται με την εφαρμογή των
ακόλουθων μέτρων:
— επιλογή των κατάλληλων ειδών και ποικιλιών,

— κατάλληλο πρόγραμμα αμειψισποράς,
— μηχανικές μέθοδοι καλλιέργειας,
— προστασία των φυσικών εχθρών των παρασίτων με τη λήψη κατάλληλων μέτρων (π.χ. φράκτες από
φυτά, φωλιές, διασπορά εχθρών),
— καταστροφή των ζιζανίων με φωτιά.

Τα προϊόντα του παραρτήματος II μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνον σε περιπτώσεις που η καλλιέργεια
κινδυνεύει άμεσα .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

A. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗ BEAΊ1ΩΣH ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

'Ονομα

Περιγραφή, απαιτήσεις όσον αφορά τη σύνθεση,
συνθήκες χρήσεως

Κοπριά αγροκτήματος και πουλερικών

—

Υγρή κόπρος ή ούρα

—

Άχυρα

—

Τύρφη

—

Λιπάσματα από εξαντλημένα υποστρώματα μανιτα
ροκαλλιέργειας και σκωληκοτροφίας

—

Λιπάσματα από οργανικά οικιακά απορρίμματα

—

Πιπάσματα από κατάλοιπα φυτών

—

Επεξεργασμένα ζωικά προϊόντα σφαγείων και βιομη
χανιών ιχθύων

—

Οργανικά υποπροϊόντα βιομηχανιών τροφίμων και
κλωστοϋφαντουργιών

—

Φύκη και προϊόντα φυκών

—

Πριονίδι, φλοιοί δένδρων και απορρίμματα ξύλου

—

Τέφρα ξύλου

—

φυσικά φωσφορικά πετρώματα

—

Κεκαυμένα πετρώματα φωσφορικού αργιλίου

—

Βασική τέφρα

—

Πετρώματα καλιούχων αλάτων

•

—

Ανάγκη που αναγνωρίζει η ελέγχουσα αρχή

Θειική ποτάσσα

Ασβεστόλιθος

—

Κιμωλία

—

Μαγνησιούχα πετρώματα

—

Μαγνησιούχα ασβεστολιθικά πετρώματα

—

Θειικό μαγνήσιο

—

Γύψος (θειικό ασβέστιο)

■

—

Ιχνοστοιχεία (βόριο, χαλκός, σίδηρος, μαγγάνιο,
Ανάγκη που αναγνωρίζει η ελέγχουσα αρχή

μολυβδαίνιο, ψευδάργυρος)
Θείο

1

Κόνις πετρωμάτων

Άργιλος (μπεντονίτης, περλίτης)

Ανάγκη που αναγνωρίζει η ελέγχουσα αρχή
—

—
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B. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΠΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΙΏΝ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ
ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

Περιγραφή, απαιτήσεις όσον αφορά τη σύνδεση,

Όνομα

συνθήκες χρήσεως

Παρασκευάσματα με βάση πυρεθρίνες που εξάγο
νται από το Chrysanthemum cinerariaefolium και
περιέχουν ενδεχομένως συνεργό ουσία

Παρασκευάσματα από το Derris elliptica
Παρασκευάσματα από το Quassia amara
Παρασκευάσματα από το Ryania speciosa
Πρόπολνς

Γη διατόμων
Κόνις πετρωμάτων

Παρασκευάσματα με βάση τη μεταλδεύδη, που
περιέχουν απωθητικό για τα ανώτερα ζωικά είδη και
εφόσον χρησιμοποιούνται μέσα σε παγίδες
Θείον

Βορδιγάλιος πολτός
Βουργοόνδιος πολτός
Πυριτικό νάτριο
Διττανθρακικό νάτριο
Καλιούχος σάπων (μαλακό σαπούνι)

Παρασκευάσματα Φερομονών

Παρασκεύασματα του Bacillus Thuringiensis
Κοκκώδη παρασκευάσματα ιών

»

Φυτικά και ζωικά έλαια
•

Παραφινέλαιο

Γ. ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΏΝ ΑΡΘΡΩΝ 8 ΚΑΙ 9

A. Γεωργικές εκμεταλλεύσεις που παράγουν φυτά και φυτικά προϊόντα
1 . H παραγωγή πρέπει πραγματοποιείται σε μονάδα της οποίας τα αγροτεμάχια, οι χώροι παραγωγής και
αποθήκευσης είναι σαφώς διαχωρισμένα από τα αντίστοιχα οποιασδήποτε άλλης μονάδας η οποία δεν
τηρεί τους κανόνες παραγωγής του παρόντος κανονισμού* μπορούν να αποτελούν τμήμα αυτής της
μονάδας εργαστήρια μεταποίησης ή/και συσκευασίας, εφόσον η μονάδα περιορίζεται στην μεταποίηση,
ή/και στη συσκευασία της δικής της γεωργικής παραγωγής.
2. Κατά την έναρξη εφαρμογής του καθεστώτος ελέγχου, o παραγωγός και o οργανισμός ελέγχου:

— προβαίνουν σε πλήρη περιγραφή της μονάδας με ένδειξη των χώρων αποθήκευσης και παραγωγής και
των αγροτεμαχίων και, ενδεχομένως, των χώρων όπου πραγματοποιούνται ορισμένες εργασίες
μεταποίησης ή/και συσκευασίας,

— καθορίζουν όλα τα συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να ληφθούν στο επίπεδο της μονάδας για να
διασφαλισθεί η τήρηση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

H περιγραφή αυτή και τα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνονται σε έκθεση επιθεώρησης, η οποία συνυπογρά
φεται από τον υπεύθυνο της εν λόγω μονάδας.
H έκθεση αναφέρει επίσης:

— την ημερομηνία της τελευταίας χρήσης, στα εν λόγω αγροτεμάχια, προϊόντων ασυμβιβάστων με τις
διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) και του άρθρου 7 ,

— τη δέσμευση που έχει αναλάβει o παραγωγός να τηρεί, κατά τις εργασίες, τις διατάξεις των άρθρων 5 ,
6 και 7 και να δέχεται, σε περίπτωση παράβασής τους, την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται
στο άρθρο 9 παράγραφος 9.
«

3 . Κάθε έτος, εντός προθεσμίας που καθορίζει o οργανισμός ελέγχου, o παραγωγός πρέπει να γνωστοποιεί
στον οργανισμό αυτό, το λεπτομερές πρόγραμμά του παραγωγής φυτικών προϊόντων ανά αγροτεμάχιο.

4. Πρέπει να τηρούνται λογιστικά βιβλία ή/και να υπάρχουν αποδείξεις που να επιτρέπουν στον εν λόγω
οργανισμό να ελέγχει την καταγωγή, τη φύση και τις ποσότητες όλων πρώτων υλών που αγοράστηκαν,
καθώς και τη χρήση τους' εξάλλου, πρέπει να τηρούνται λογιστικά βιβλία ή να υπάρχουν αποδείξεις για
τη φύση , τις ποσότητες και τους παραλήπτες όλων των πωληθέντων γεωργικών προϊόντων. Εφόσον
αφορούν απευθείας πώληση στον τελικό καταναλωτή , οι ποσότητες αθροίζονται ανά ημέρα.
5 . Απαγορεύεται, εντός της μονάδας, η αποθήκευση πρώτων υλών άλλων από εκείνες των οποίων
η χρησιμοποίηση συμβιβάζεται με τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) και του
άρθρου 7.

6. Εκτός από τις αιφνιδιαστικές επισκέψεις επιθεώρησης, o οργανισμός ελέγχου πρέπει να πραγματοποιεί
τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, έναν πλήρη έλεγχο των εγκαταστάσεων της μονάδας. Μπορούν να
διενεργούνται δειγματοληψίες για την ανίχνευση προϊόντων απαγορευμένων από τον παρόντα κανονισμό.
Μια τέτοια δειγματοληψία όμως είναι υποχρεωτική όταν υπάρχουν υπόνοιες για χρησιμοποίηση απαγο
ρευμένου προϊόντος. Μετά από κάθε επίσκεψη συντάσσεται έκθεση επιθεώρησης που συνυπογράφεται
από τον υπεύθυνο της ελεγχθείσας μονάδας.

7 . Επί τω τέλει της επιθεώρησης o παραγωγός παρέχει στον οργανισμό ελέγχου πρόσβαση στους χώρους
αποθήκευσης και παραγωγής και στα αγροτεμάχια καθώς και στα λογιστικά βιβλία και τα σχετικά
αποδεικτικά στοιχεία. Παρέχει στον οργανισμό οποιαδήποτε πληροφορία κριθεί αναγκαία για την
επιθεώρηση .

8. Τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 και δεν έχουν ακόμα τοποθετηθεί στη συσκευασία που
προορίζεται για τον τελικό καταναλωτή μπορούν να μεταφερθούν σε άλλες μονάδες μόνο σε κλειστές
συσκευασίες ή εμπορευματικιβώτια ώστε να εμποδίζεται η αντικατάσταση του περιεχομένου τους, φέρουν
δε ετικέτα στην οποία αναγράφονται, εκτός από άλλες ενδείξεις που, ενδεχομένως, προβλέπονται από
κανονιστικές διατάξεις:
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— το όνομα και η διεύθυνση του υπευθύνου παραγωγής ή παρασκευής του προϊόντος,
— η ονομασία του προϊόντος,

— η ένδειξη ότι το προϊόν υπάγεται στο καθεστώς ελέγχου που αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό.
9. Όταν ένας επιχειρηματίας εκμεταλλεύεται περισσότερες της μιας μονάδες παραγωγής στην ίδια περιοχή,
οι εντός της περιοχής μονάδες που παράγουν φυτά ή φυτικά προϊόντα τα οποία δεν αναφέρονται στο
άρθρο 1 υπόκεινται επίσης στο καθεστώς ελέγχου, όσον αφορά το σημείο 2 πρώτο εδάφιο και τα σημεία 3,
4 και 5 . Στις μονάδες αυτές, δεν μπορούν να παραχθούν φύτα της ίδιας ποικιλίας με τα φυτά που
παράγονται στην μονάδα που αναφέρεται στο σημείο 1 .

B. Μονάδες μεταποίησης και συσκευασίας φυτικών προϊόντων και ειδών διατροφής που περιέχουν κυρίως φυτικά
προϊόντα
1 . Κατά την έναρξη εφαρμογής του καθεστώτος ελέγχου, o επιχειρηματίας και o οργανισμός ελέγχου:
— προβαίνουν σε πλήρη περιγραφή της μονάδας αναφέροντας τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται
για τη μεταποίηση, τη συσκευασία και την αποθήκευση των γεωργικών προϊόντων πριν και μετά τις
εργασίες,

— καθορίζουν όλα τα συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να ληφθούν στο επίπεδο της μονάδας για να
διασφαλισθεί η τήρηση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού.
H περιγραγή αυτή και τα εν λόγω μέτρα περιέχονται σε έκθεση επιθεώρησης, που συνυπογράφεται από
τον υπεύθυνο της οικείας μονάδας.

H έκθεση αναφέρει επίσης τη δέσμευση του επιχειρηματία να τηρεί, κατά τις εργασίες, τις διατάξεις του
άρθρου 5, καθώς και να δέχεται, σε περίπτωση παράβασης, την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται στο
άρθρο 9 παράγραφος 9.
2. Τηρούνται λογιστικά βιβλία που επιτρέπουν στον οργανισμό ελέγχου να επαληθεύσει:

— την καταγωγή, τη φύση και τις ποσότητες των γεωργικών προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1
και τα οποία έχει παραλάβει η μονάδα,

— τη φύση, τις ποσότητες και τους παραλήπτες των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 και τα
οποία παραδόθηκαν από τη μονάδα,

— κάθε άλλη πληροφορία, όπως η καταγωγή, η φύση και οι ποσότητες των συστατικών, πρόσθετων και
βελτιωτικών παρασκευής που παρέλαβε η μονάδα καθώς και η σύνθεση των μεταποιημένων
προϊόντων, που απαιτούνται από τον οργανισμό ελέγχου, προκειμένου να ελέγχει καταλλήλως τις
εργασίες.

3 . 'Οταν στη μονάδα μεταποιούνται, συσκευάζονται ή αποθηκεύονται και προϊόντα μη προβλεπόμενα στο
άρθρο 1 :

— η μονάδα πρέπει να διαθέτει χωριστούς χώρους αποθήκευσης των προϊόντων που αναφέρονται στο
άρθρο 1 , πριν και μετά τις εργασίες,

— οι εργασίες πρέπει να πραγματοποιούνται σε πλήρη σειρά, διαχωριζόμενες στο χώρο ή το χρόνο από
ανάλογες εργασίες που αφορούν προϊόντα μη προβλεπόμενα στο άρθρο 1 ,
— εάν οι εν λόγω εργασίες δεν πραγματοποιούνται συχνά, πρέπει να προαναγγέλλονται εντός προθε
σμίας οριζομένης σε συμφωνία με τον οργανισμό ελέγχου,
— πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα για να εξασφαλίζεται η αναγνώριση των παρτίδων και να
αποφεύγονται αναμείξεις με προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί σύμφωνα με τους κανόνες παραγωγής
του παρόντος κανονισμού.

4. Εκτός από τις αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις, o οργανισμός ελέγχου πρέπει να πραγματοποιεί τουλάχιστον
μία φορά τον χρόνο έλεγχο των εγκαταστάσεων της μονάδας. Μπορούν να διενεργούνται δειγματοληψίες
για την ανίχνευση προϊόντων απαγορευμένων από τον παρόντα κανονισμό. Μια τέτοια δειγματοληψία
όμως είναι υποχρεωτική όταν υπάρχουν υπόνοιες για χρησιμοποίηση απαγορευμένου προϊόντος. Μετά
από κάθε επίσκεψη συντάσσεται έκθεση επιθεώρησης, η οποία συνυπογράφεται από τον υπεύθυνο της
μονάδας που ελέγχεται.
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5. Επι τω τέλει της επιθεώρησης, o επιχειρηματίας παρέχει στον οργανισμό ελέγχου δυνατότητα πρόσβασης
στη μονάδα, στα λογιστικά βιβλία και στα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία . Παρέχει επίσης στον
οργανισμό ελέγχου οποιαδήποτε πληροφορία είναι απαραίτητη για την επιθεώρηση .
6. Σε θέματα μεταφοράς εφαρμόζονται οι απαιτήσεις του σημείου 8 του μέρους A.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΟ α)

α) Όνομα και διεύθυνση του επιχειρηματία"

β) γεωγραφική θέση των χώρων και ενδεχομένως των αγροτεμαχίων (στοιχεία κτηματολογίου) όπου πραγματο
ποιούνται οι εργασίες'
γ) φύση των εργασιών και των προϊόντων'

δ) δέσμευση του επιχειρηματία να πραγματοποιεί τις εργασίες σύμφωνα με τα άρθρα 5 , 6, 7 ή/και 11 "
ε) όταν πρόκειται για γεωργική εκμετάλλευση , η ημερομηνία κατά την οποία o παραγωγός έπαψε να
χρησιμοποιεί, στα συγκεκριμένα αγροτεμάχια, προϊόντα μη επιτρεπόμενα από το άρθρο 6 παράγραφος 1
στοιχείο β) και το άρθρο T

στ) το όνομα του εγκεκριμένου οργανισμού στον οποίο o επιχειρηματίας έχει αναθέσει τον έλεγχο της
εκμετάλλευσής του, αν στο εν λόγω κράτος μέλος εφαρμόζεται το σύστημα ελέγχου με την έγκριση τέτοιου
είδους οργανισμών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΑΕΓΧΟΥ

Η ένδειξη πιστότητας στο σύστημα ελέγχου αναγράφεται στην η στις γλώσσες της επισήμανσης.

ΕS:

Agricultura Ecològica — Sistema de control CEE

DK:

0kologisk Jordbrug — EF Kontrolordnìng

D:

Ökologische Agrarwirtschaft — EWG-Kontrollsystem

GR:

Βιολογική Γεωργία Σύστημα Ελέγχου ΕΟΚ

ΕΝ:

Organic Farming — ΕΕC Control System

F:

Agriculture Biologique — Système de contrôle CEE

IT:

Agricoltura Biologica — Regime di controllo CEE

NL:

Biologische Landbouw — EEG Controlesysteem

P:

Agricultura Biològica — Sistema de controlo CEE

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

A. Επιτρεπόμενες ουσίες ως συστατικά μη γεωργικής προέλευσης [άρθρο 5 παράγραφος 3 στοιχείο β)1 :

B. Ουσίες των οποίων επιτρέπεται η χρήση κατά την παρασκευή [άρθρο 5 παράγραφος 3 στοιχείο γ)]:

Γ. Συστατικά γεωργικής προέλευσης στο άρθρο 5 παράγραφος 4:

