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Κατευθυντήριες γραµµές
για τις εισαγωγές βιολογικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Το έγγραφο αυτό συντάχθηκε ως έγγραφο εργασίας για τις υπηρεσίες της Επιτροπής.
Εκπονήθηκε σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη. Στόχος του δεν είναι να επιβάλει νοµικές
δεσµεύσεις και από τη φύση του δεν προδικάζει οποιοδήποτε µέτρο λαµβάνεται από την
Επιτροπή ή από ένα κράτος µέλος στο πλαίσιο των αποκλειστικών δικαιωµάτων
εφαρµογής, δυνάµει του άρθρου 32 και 33 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 834/2007 του
Συµβουλίου και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 της Επιτροπής, ούτε οποιαδήποτε
νοµολογία που αναπτύχθηκε κατ’ εφαρµογή της εν λόγω διάταξης.

Κατευθυντήριες γραµµές για τις εισαγωγές βιολογικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση

(1)

Κατευθυντήρια γραµµή για το περιεχόµενο των προς δηµοσίευση καταλόγων

(2)

Κατευθυντήρια γραµµή για τις αιτήσεις καταχώρισης

(3)

Κατευθυντήρια γραµµή για την αρχική έκθεση αξιολόγησης που αφορά φορέα
ελέγχου ή αρχή ελέγχου για σκοπούς συµµόρφωσης

(4)

Κατευθυντήρια γραµµή για την αρχική έκθεση αξιολόγησης που αφορά φορέα
ελέγχου ή αρχή ελέγχου για σκοπούς ισοδυναµίας

(5)

Κατευθυντήρια γραµµή για την κοινοποίηση σε αρχή τρίτης χώρας

(6)

Κατευθυντήρια γραµµή για τις ετήσιες εκθέσεις, συµπεριλαµβανοµένων
περαιτέρω εκθέσεων αξιολόγησης

(7)

Κατευθυντήρια γραµµή για την αξιολόγηση της ισοδυναµίας

(8)

Κατευθυντήρια γραµµή για την πιστοποίηση οµάδων

(9)

Κατευθυντήρια γραµµή για τον κατάλογο επιχειρηµατιών και την επικοινωνία

(10)

Κατευθυντήρια γραµµή για τη διαχείριση παρατυπιών και παραβάσεων

(11)

Κατευθυντήρια γραµµή για τον έλεγχο των εισερχοµένων αποστολών από τις
τελωνειακές ή άλλες αρχές

Χρησιµοποιούµενες συντοµογραφίες:
ΦΕ

Φορέας ελέγχου

ΑΕ

Αρχή ελέγχου

ΦΑ

Φορέας αξιολόγησης
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1. Κατευθυντήρια γραµµή για το περιεχόµενο των προς δηµοσίευση
καταλόγων
Άρθρα 3, 7 και 10 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 της Επιτροπής

Α. Κατηγορίες προϊόντων
Μόνο οι γενικές κατηγορίες πρέπει να αναφέρονται: φυτικά προϊόντα ή ζωικά προϊόντα.
Σε ειδικές περιπτώσεις, µπορούν να αναφέρονται ειδικότερες κατηγορίες προϊόντων.

Β. Κωδικοί αριθµοί για τους ΦΕ και τις ΑΕ
(1) ΑΕ και ΦΕ για τους σκοπούς της συµµόρφωσης (άρθρο 3): η Επιτροπή θα απονέµει
κωδικό αριθµό.
(2) ΑΕ και ΦΕ που αναφέρονται στον κατάλογο των αναγνωρισµένων τρίτων χωρών
(άρθρο 7): η τρίτη χώρα θα δίνει κωδικό αριθµό για κάθε ΦΕ και ΑΕ.
(3) ΑΕ και ΦΕ για τους σκοπούς της ισοδυναµίας (άρθρο 10): η ΑΕ ή ο ΦΕ θα προτείνει
ένα κωδικό αριθµό και η Επιτροπή θα τον απονέµει.
Για τους ΦΕ και τις ΑΕ που περιλαµβάνονται σε περισσότερους καταλόγους, θα
προτείνονται κωδικοί αριθµοί µε τους οποίους θα ταυτοποιείται ο ΦΕ ή η ΑΕ χωρίς
αµφιβολία και οι οποίοι δεν θα δηµιουργούν σύγχυση.

Γ. ∆ιάρκεια της καταχώρισης στον κατάλογο
Για να συγχρονιστεί ο συνήθως χρησιµοποιούµενος κύκλος διαπίστευσης 4 ή 5 ετών, η
διάρκεια της καταχώρισης στον κατάλογο πρέπει κανονικά να καθορίζεται σε 5 έτη.
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2. Κατευθυντήρια γραµµή για τις αιτήσεις καταχώρισης
Άρθρα 4, 8, 11, 19.

Α. Γλώσσα της αίτησης
Κατά προτίµηση πρέπει να συµφωνείται µε την Επιτροπή εκ των προτέρων.

Β. Μορφή της αίτησης
1. ΦΕ ή ΑΕ για συµµόρφωση (άρθρο 4): έντυπο, βλ. υπόδειγµα παρακάτω
2. Τρίτη χώρα (άρθρο 8): δεν υπάρχει έντυπο, επίσηµη επιστολή του αντιπροσώπου της
χώρας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
3. ΦΕ ή ΑΕ για ισοδυναµία (άρθρο 11): έντυπο, βλ. υπόδειγµα παρακάτω
4. Άδεια εισαγωγής κράτους µέλους (άρθρο 19): υφιστάµενο έντυπο για το άρθρο 11
παράγραφος 6 του κανονισµού 2092/91, µια έκδοση προσαρµοσµένη στο άρθρο 19 του
κανονισµού 1235/2008 διατίθεται χωριστά.

Κατευθυντήριες γραµµές για τις εισαγωγές βιολογικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση – έκδοση 2008/12 – σελίδα 4

Έντυπο
Αίτηση αναγνώρισης ενός φορέα ελέγχου ή µιας αρχής ελέγχου για το σκοπό της
συµµόρφωσης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 32 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 834/2007
του Συµβουλίου

1. Στοιχεία ταυτότητας
Ονοµασία του φορέα/της αρχής ελέγχου1
∆ιεύθυνση έδρας (ταχυδροµική διεύθυνση, τηλέφωνο, τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο, ιστότοπος)
∆ιευθύνσεις άλλων γραφείων (ταχυδροµική διεύθυνση, τηλέφωνο, τηλεοµοιοτυπία,
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, ιστότοπος) και περιγραφή των δραστηριοτήτων κάθε
γραφείου
∆ιαδικτυακή ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία διατίθεται ο κατάλογος των
υποκείµενων στο σύστηµα ελέγχου επιχειρηµατιών
Σηµείο επαφής από το οποίο είναι δυνατό να ληφθούν εύκολα πληροφορίες σχετικά µε
το καθεστώς πιστοποίησης των επιχειρηµατιών, τις σχετικές κατηγορίες προϊόντων,
καθώς και τους επιχειρηµατίες και τα προϊόντα που τελούν υπό αναστολή ή άρση της
πιστοποίησης.

2. Γεωγραφική κάλυψη και σχετικές κατηγορίες προϊόντων
Κατάλογος τρίτων χωρών στις οποίες ο φορέας ελέγχου ή η αρχή ελέγχου ασκεί τις
δραστηριότητές του και για τις οποίες ζητεί αναγνώριση.
Να αναφερθούν οι κατηγορίες προϊόντων για κάθε τρίτη χώρα.

3. Τεχνικός φάκελος
Βλέπε άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισµού 1235/2008 της Επιτροπής: πρέπει να
επισυνάπτεται
Όνοµα του φορέα πιστοποίησης στον οποίο έχει ανατεθεί η σύνταξη των εκθέσεων
αξιολόγησης που αναφέρονται στο άρθρο 32 παράγραφος 2 του κανονισµού 834/2007:
Τρέχουσα διαπίστευση και διάρκεια αυτής:
4. Επιβεβαίωση γνησιότητας

1

∆ιαγράψτε ό,τι δεν ισχύει.
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Υπογραφή, όνοµα, θέση
Ηµεροµηνία
Σφραγίδα
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Έντυπο
Αίτηση αναγνώρισης ενός φορέα ελέγχου ή µιας αρχής ελέγχου για το σκοπό της
ισοδυναµίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 33 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 834/2007
του Συµβουλίου

1. Στοιχεία ταυτότητας
Ονοµασία του φορέα/της αρχής ελέγχου2
∆ιεύθυνση έδρας (ταχυδροµική διεύθυνση, τηλέφωνο, τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο, ιστότοπος)
∆ιευθύνσεις άλλων γραφείων (ταχυδροµική διεύθυνση, τηλέφωνο, τηλεοµοιοτυπία,
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, ιστότοπος) και περιγραφή των δραστηριοτήτων κάθε
γραφείου
∆ιαδικτυακή ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία διατίθεται ο κατάλογος των
υποκείµενων στο σύστηµα ελέγχου επιχειρηµατιών
Σηµείο επαφής από το οποίο είναι δυνατό να ληφθούν εύκολα πληροφορίες σχετικά µε
το καθεστώς πιστοποίησης των επιχειρηµατιών, τις σχετικές κατηγορίες προϊόντων,
καθώς και τους επιχειρηµατίες και τα προϊόντα που τελούν υπό αναστολή ή άρση της
πιστοποίησης.

2. Γεωγραφική κάλυψη και σχετικές κατηγορίες προϊόντων
Κατάλογος τρίτων χωρών στις οποίες ο φορέας ελέγχου ή η αρχή ελέγχου ασκεί τις
δραστηριότητές του και για τις οποίες ζητεί αναγνώριση.
Να αναφερθούν οι κατηγορίες προϊόντων για κάθε τρίτη χώρα.

3. Τεχνικός φάκελος
Βλέπε άρθρο 11 παράγραφος 3 του κανονισµού 1235/2008 της Επιτροπής: πρέπει να
επισυνάπτεται
Όνοµα του φορέα αξιολόγησης στον οποίο έχει ανατεθεί η σύνταξη των εκθέσεων
αξιολόγησης που αναφέρονται στο άρθρο 33 παράγραφος 3 του κανονισµού 834/2007:
Τρέχουσα διαπίστευση και διάρκεια αυτής:
4. Επιβεβαίωση γνησιότητας

2

∆ιαγράψτε ό,τι δεν ισχύει.
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Υπογραφή, όνοµα, θέση
Ηµεροµηνία
Σφραγίδα
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3. Κατευθυντήρια γραµµή για την αρχική έκθεση αξιολόγησης που
αφορά φορείς ελέγχου και αρχές ελέγχου για σκοπούς συµµόρφωσης
Άρθρο 4 παράγραφος 3 στοιχείο γ)
Η έκθεση αξιολόγησης µπορεί να συνταχθεί από:
- αρµόδιες αρχές (είτε της οικείας τρίτης χώρας είτε κράτους µέλους)·
- εθνικό φορέα πιστοποίησης µε αρµοδιότητα στη βιολογική γεωργία
- διεθνή φορέα εποπτείας ή πιστοποίησης που είναι ειδικευµένος στη βιολογική γεωργία
Στις παρούσες κατευθυντήριες γραµµές, ο όρος «φορείς αξιολόγησης» (ΦΑ) θα
χρησιµοποιείται και για τους τρεις τύπους φορέων που συντάσσουν την έκθεση
αξιολόγησης.
Οι φορείς αξιολόγησης πρέπει να αποδεικνύουν ότι πληρούν τις απαιτήσεις του
προτύπου ISO 170113, π.χ. µέσω αξιολόγησης από οµότιµους ("peer review"). Πρέπει να
είναι έτοιµοι να υποβληθούν σε αξιολόγηση από οµότιµους.
Πρέπει να αποδεικνύουν ότι το προσωπικό τους που συµµετέχει στην αξιολόγηση των
φορέων και αρχών ελέγχου διαθέτει επαρκείς γνώσεις, ειδίκευση, κατάρτιση και πείρα
όσον αφορά τη βιολογική γεωργία γενικότερα και τον σχετικό κοινοτικό κανονισµό
ειδικότερα.
Οι φορείς αξιολόγησης ενθαρρύνονται να διενεργούν κοινές αξιολογήσεις και να
συντάσσουν κοινές εκθέσεις αξιολόγησης. Ενθαρρύνονται επίσης να καταρτίζουν
Κώδικες Ορθής Πρακτικής και να τους κοινοποιούν στην Επιτροπή.
Η αρχική έκθεση αξιολόγησης πρέπει να αποδεικνύει εις βάθος γνώση των κοινοτικών
κανονισµών και να περιγράφει λεπτοµερώς τον τρόπο µε τον οποίο ικανοποιούνται οι
απαιτήσεις του κοινοτικού κανονισµού. ∆εν µπορούν να γίνονται εξαιρέσεις ή ερµηνείες.
∆εν µπορεί να γίνει δεκτή πιστοποίηση οµάδων. Πρέπει να δηµιουργείται βάση
δεδοµένων για τους σπόρους προς σπορά. Εξαιρετικοί κανόνες µπορούν να
εφαρµόζονται µόνον εάν περιγράφεται σαφώς στους νέους εκτελεστικούς κανόνες ότι οι
κανόνες αυτοί εφαρµόζονται σε όλα τα κράτη µέλη και όταν πληρούνται οι
προϋποθέσεις εφαρµογής των εξαιρέσεων.
Η αρχική έκθεση αξιολόγησης πρέπει να αξιολογεί την επιχειρησιακή επίδοση του
φορέα ή της αρχής ελέγχου· εποµένως, πρέπει να περιλαµβάνει:
(1)

έκθεση για την εξέταση των σχετικών γενικών εγγράφων που περιγράφουν τη
δοµή, τη λειτουργία και τη διαχείριση ποιότητας του ΦΕ ή της ΑΕ.

(2)

έκθεση ελέγχου του γραφείου στο οποίο φυλάσσονται τα σχετικά έγγραφα και
στο οποίο λαµβάνονται οι αποφάσεις πιστοποίησης, συµπεριλαµβανοµένων

3

Οδηγός ISO/IEC 17011:2004: Αξιολόγηση της συµµόρφωσης: Γενικές απαιτήσεις για τους φορείς
διαπίστευσης που πραγµατοποιούν διαπίστευση οργανισµών αξιολόγησης της συµµόρφωσης
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α)

του αποτελέσµατος του ελέγχου φακέλων επιχειρηµατιών και της
επαλήθευσης του χειρισµού παρατυπιών και καταγγελιών, µεταξύ άλλων
µε πραγµατοποίηση αιφνιδιαστικών επισκέψεων και επισκέψεων
παρακολούθησης, της πολιτικής δειγµατοληψιών και της ανταλλαγής
πληροφοριών µε άλλους ΦΕ και άλλες ΑΕ·

β)

της αξιολόγησης των γνώσεων, της ειδίκευσης, της κατάρτισης και της
πείρας του προσωπικού όσον αφορά τη βιολογική γεωργία γενικότερα και
τους σχετικούς κοινοτικούς κανονισµούς ειδικότερα

γ)

των συµπερασµάτων που προκύπτουν από συνεντεύξεις µε το προσωπικό
ελέγχου και πιστοποίησης

(3)

παρόµοιες εκθέσεις ελέγχων σε κρίσιµες τοποθεσίες, δηλαδή τοποθεσίες στις
οποίες διεξάγονται δραστηριότητες ενός φορέα ή µιας αρχής ελέγχου, από τις
οποίες κρίνεται ή αποδεικνύεται η αποτελεσµατικότητα του

(4)

την έκθεση και τα συµπεράσµατα για ένα αριθµό επισκέψεων στην κατάλληλη
αναλογία σε αντιπροσωπευτικούς4 επιχειρηµατίες µε σκοπό τη διενέργεια
επιθεωρήσεων5 ή/και άµεσης παρακολούθησης ελέγχων6. Οι επισκέψεις αυτές
πραγµατοποιούνται σε αριθµό τρίτων χωρών που είναι ανάλογος µε τον αριθµό
τρίτων χωρών στις οποίες ο ΦΕ ή η ΑΕ ασκεί δραστηριότητες ελέγχου και στις
οποίες συµπεριλαµβάνονται τρίτες χώρες στις οποίες έχει γραφεία και τρίτες
χώρες στις οποίες ασκεί δραστηριότητες ελέγχου αλλά δεν έχει γραφεία.

(5)

αξιολόγηση της γνώσης των τοπικών συνθηκών και γλωσσών.

Η έκθεση πρέπει να έχει γεωγραφικό εύρος που να αντικατοπτρίζει το γεωγραφικό εύρος
της διαπίστευσης ή της έγκρισης από την αρµόδια αρχή.

4

Αντιπροσωπευτικούς όσον αφορά τον τύπο παραγωγής, το εύρος της επιθεώρησης, την κλίµακα των
εργασιών και την τοποθεσία των επιχειρήσεων που υπάγονται στον έλεγχο του ΦΕ ή της ΑΕ. Ο όρος
αντιπροσωπευτικός σηµαίνει επίσης επαρκώς διαφοροποιηµένος.

5

Επιθεώρηση: Επιθεώρηση µιας επιχείρησης από τον αξιολογητή µε σκοπό την επαλήθευση της
συµµόρφωσης µε τις επιχειρησιακές διαδικασίες του ΦΕ ή της ΑΕ, καθώς και την επαλήθευση της
αποτελεσµατικότητάς του.

6

Άµεση παρακολούθηση ελέγχων: παρουσία του αξιολογητή σε επιθεώρηση που διενεργεί επιθεωρητής
του ΦΕ ή της ΑΕ
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4. Κατευθυντήρια γραµµή για την αρχική έκθεση αξιολόγησης που
αφορά φορείς ελέγχου και αρχές ελέγχου για σκοπούς ισοδυναµίας
Άρθρο 11 παράγραφος 3 στοιχείο γ)
Η έκθεση αξιολόγησης µπορεί να συνταχθεί από:
- αρµόδιες αρχές (είτε της οικείας τρίτης χώρας είτε κράτους µέλους)·
- εθνικό φορέα πιστοποίησης µε αρµοδιότητα στη βιολογική γεωργία· ή
- διεθνή φορέα εποπτείας ή πιστοποίησης που είναι ειδικευµένος στη βιολογική γεωργία.
Στις παρούσες κατευθυντήριες γραµµές, ο όρος «φορείς αξιολόγησης» (ΦΑ) θα
χρησιµοποιείται και για τους τρεις τύπους φορέων που συντάσσουν την έκθεση
αξιολόγησης.
Οι φορείς αξιολόγησης πρέπει να αποδεικνύουν ότι πληρούν τις απαιτήσεις του
προτύπου ISO 170117, π.χ. µέσω αξιολόγησης από οµότιµους ("peer review"). Πρέπει να
είναι έτοιµοι να υποβληθούν σε αξιολόγηση από οµότιµους.
Πρέπει να αποδεικνύουν ότι το προσωπικό τους που συµµετέχει στην αξιολόγηση των
φορέων και αρχών ελέγχου διαθέτει επαρκείς γνώσεις, ειδίκευση, κατάρτιση και πείρα
όσον αφορά τη βιολογική γεωργία γενικότερα και τα σχετικά πρότυπα βιολογικής
παραγωγής ειδικότερα.
Οι φορείς αξιολόγησης ενθαρρύνονται να διενεργούν κοινές αξιολογήσεις και να
συντάσσουν κοινές εκθέσεις αξιολόγησης. Ενθαρρύνονται επίσης να καταρτίζουν
Κώδικες Ορθής Πρακτικής και να τους κοινοποιούν στην Επιτροπή.
Η αρχική έκθεση αξιολόγησης πρέπει να περιλαµβάνει αναλυτική εκτίµηση της
ισοδυναµίας των προτύπων που εφαρµόζονται µε τα πρότυπα παραγωγής που
περιέχονται στους τίτλους ΙΙΙ και IV του κανονισµού 834/20078, καθώς και της
ισοδυναµίας των µέτρων ελέγχου που εφαρµόζονται µε εκείνα που αναφέρονται στον
τίτλο V του κανονισµού 834/2007.
Η αρχική έκθεση αξιολόγησης πρέπει να αξιολογεί την επιχειρησιακή επίδοση του
φορέα ή της αρχής ελέγχου· εποµένως, πρέπει να περιλαµβάνει:
(1)

έκθεση για την εξέταση των σχετικών γενικών εγγράφων που περιγράφουν τη
δοµή, τη λειτουργία και τη διαχείριση ποιότητας του ΦΕ ή της ΑΕ.

(2)

έκθεση ελέγχου του γραφείου στο οποίο φυλάσσονται τα σχετικά έγγραφα και
στο οποίο λαµβάνονται οι αποφάσεις πιστοποίησης, συµπεριλαµβανοµένων

7

Οδηγός ISO/IEC 17011:2004: Αξιολόγηση της συµµόρφωσης: Γενικές απαιτήσεις για τους φορείς
διαπίστευσης που πραγµατοποιούν διαπίστευση οργανισµών αξιολόγησης της συµµόρφωσης

8

Κάθε αναφορά στον κανονισµό 834/2007 νοείται ως αναφορά στον εν λόγω κανονισµό και σε όλους
τους εκτελεστικούς κανονισµούς της Επιτροπής που παραπέµπουν σε αυτόν: τον κανονισµό
889/2008, τον κανονισµό xxxx/2008 και τους µελλοντικούς κανονισµούς.
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α)

του αποτελέσµατος του ελέγχου φακέλων επιχειρηµατιών και της
επαλήθευσης του χειρισµού παρατυπιών και καταγγελιών, µεταξύ άλλων
µε πραγµατοποίηση αιφνιδιαστικών επισκέψεων και επισκέψεων
παρακολούθησης, της πολιτικής δειγµατοληψιών και της ανταλλαγής
πληροφοριών µε άλλους ΦΕ και άλλες ΑΕ·

β)

της αξιολόγησης των γνώσεων, της ειδίκευσης, της κατάρτισης και της
πείρας του προσωπικού όσον αφορά τη βιολογική γεωργία γενικότερα και
τους σχετικούς κοινοτικούς κανονισµούς ειδικότερα

γ)

των συµπερασµάτων που προκύπτουν από συνεντεύξεις µε το προσωπικό
ελέγχου και πιστοποίησης

(3)

παρόµοιες εκθέσεις ελέγχων σε κρίσιµες τοποθεσίες, δηλαδή τοποθεσίες στις
οποίες διεξάγονται δραστηριότητες ενός φορέα ή µιας αρχής ελέγχου, από τις
οποίες κρίνεται ή αποδεικνύεται η αποτελεσµατικότητα του

(4)

την έκθεση και τα συµπεράσµατα για αντιπροσωπευτικό αριθµό επισκέψεων σε
αντιπροσωπευτικούς9 επιχειρηµατίες µε σκοπό τη διενέργεια επιθεωρήσεων10
ή/και
άµεσης
παρακολούθησης
ελέγχων11.
Οι
επισκέψεις
αυτές
πραγµατοποιούνται σε διάφορες τρίτες χώρες, ο αριθµός των οποίων είναι
ανάλογος µε τον αριθµό τρίτων χωρών στις οποίες ο ΦΕ ή η ΑΕ ασκεί
δραστηριότητες ελέγχου. Στις επισκέψεις περιλαµβάνονται τρίτες χώρες στις
οποίες ο ΦΕ ή η ΑΕ έχει γραφεία και τρίτες χώρες στις οποίες δεν έχει γραφεία.

(5)

αξιολόγηση της γνώσης των τοπικών συνθηκών και γλωσσών για κάθε
συγκεκριµένη τρίτη χώρα.

Η έκθεση πρέπει να έχει γεωγραφικό εύρος που να αντικατοπτρίζει το γεωγραφικό εύρος
της διαπίστευσης ή της έγκρισης από την αρµόδια αρχή.

9

Αντιπροσωπευτικούς όσον αφορά τον τύπο παραγωγής, το εύρος της επιθεώρησης, την κλίµακα των
εργασιών και την τοποθεσία των επιχειρήσεων που υπάγονται στον έλεγχο του ΦΕ ή της ΑΕ. Ο όρος
αντιπροσωπευτικός σηµαίνει επίσης επαρκώς διαφοροποιηµένος.

10

Επιθεώρηση: Επιθεώρηση µιας επιχείρησης από τον αξιολογητή µε σκοπό την επαλήθευση της
συµµόρφωσης µε τις επιχειρησιακές διαδικασίες του ΦΕ ή της ΑΕ, καθώς και την επαλήθευση της
αποτελεσµατικότητάς του.

11

Άµεση παρακολούθηση ελέγχων: παρουσία του αξιολογητή σε επιθεώρηση που διενεργεί επιθεωρητής
του ΦΕ ή της ΑΕ
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5. Κατευθυντήρια γραµµή για την κοινοποίηση σε αρχή τρίτης χώρας
Άρθρο 4 παράγραφος 3 στοιχείο δ) και άρθρο 11 παράγραφος 3 στοιχείο δ)

Ο ΦΕ ή η ΑΕ απευθύνει επιστολή στις αρχές της τρίτης χώρας, η οποία περιέχει
παρουσίαση του φορέα/της αρχής και των δραστηριοτήτων ελέγχου που ασκεί στην
τρίτη χώρα.
Υπογεγραµµένη δήλωση του ΦΕ ή της ΑΕ ότι θα τηρεί τις νοµικές απαιτήσεις που
του/της επιβάλλονται από τις αρχές της ενδιαφερόµενης τρίτης χώρας.
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6. Κατευθυντήρια γραµµή για την ετήσια έκθεση

6.1 Ετήσια έκθεση υποβαλλόµενη από τους φορείς και τις αρχές ελέγχου
Άρθρα 5 και 12

Όπως ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και στο άρθρο 12 παράγραφος 1
στοιχείο β), µε την ετήσια έκθεση ενηµερώνεται τόσο ο αρχικός τεχνικός φάκελος όσο
και η αρχική έκθεση αξιολόγησης.

Α. Ενηµέρωση των πληροφοριών του τεχνικού φακέλου:
(1)

δραστηριότητες ελέγχου που ασκήθηκαν σε κάθε τρίτη χώρα κατά τη διάρκεια
του παρελθόντος έτους

(2)

σχετικά αποτελέσµατα, παρατυπίες και παραβάσεις που διαπιστώθηκαν και
διορθωτικά µέτρα που ελήφθησαν

(3)

µεταβολές στα πρότυπα παραγωγής και στα µέτρα ελέγχου που εφαρµόζονται

(4)

λοιπές σχετικές µεταβολές

Β. Ενηµέρωση της έκθεσης αξιολόγησης
Η έκθεση αξιολόγησης πρέπει να περιέχει τα αποτελέσµατα των επιτόπιων
αξιολογήσεων, της εποπτείας και της πολυετούς επανεκτίµησης από τον φορέα
αξιολόγησης.
Η συχνότητα, η γεωγραφική κατανοµή και το περιεχόµενο των δραστηριοτήτων πρέπει
να συνάδουν µε τις αρχές που προβλέπονται στις κατευθυντήριες γραµµές αριθ. 3 και 4
σχετικά µε την αρχική έκθεση αξιολόγησης.

6.2 Ετήσια έκθεση υποβαλλόµενη από τις τρίτες χώρες
Άρθρο 9
Το περιεχόµενο των εκθέσεων καθορίζεται στο άρθρο αυτό.
Μορφή: ελεύθερη
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7. Κατευθυντήρια γραµµή για την αξιολόγηση της ισοδυναµίας
Άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο γ) και άρθρο 11 παράγραφος 3 στοιχείο β)

Ορισµός της ισοδυναµίας: Κανονισµός 834/2007, άρθρο 2 στοιχείο 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.
1. Οι στόχοι και οι αρχές της βιολογικής παραγωγής, όπως αντικατοπτρίζονται στο
αξιολογούµενο πρότυπο, συµπεριλαµβανοµένων των άµεσα σχετιζοµένων και
εφαρµοστέων νοµικών διατάξεων, πρέπει να συγκρίνονται µε τους αντίστοιχους στο
βασικό πρότυπο, δηλαδή τον κανονισµό 834/2007 και τον κανονισµό 889/2008.
2. Πρέπει να πραγµατοποιείται αντιπαραβολή των σχετικών12 απαιτήσεων, όπως
αντικατοπτρίζονται στα πλήρη τεχνικά πρότυπα.
∆ιαζευκτικά, το βασικό πρότυπο, συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων ελέγχου, πρέπει να
συνοψίζεται σε ουσιαστικές, σύντοµες και µε απλή γλώσσα απαιτήσεις. Οι εκτιµητές του
αξιολογούµενου προτύπου πρέπει στη συνέχεια να αναφέρουν εάν αυτό έχει ισοδύναµη
προσέγγιση που συνάδει µε την εν λόγω απαίτηση και να παραπέµπουν (χωρίς να
αντιγράφουν) στα στοιχεία του τεχνικού ή νοµικού κειµένου, όπου µπορούν να
ανατρέξουν προς επαλήθευση οι αξιολογητές.
3. Από τη σύγκριση αυτή, πρέπει να προκύπτει απογραφή των ουσιωδών διαφορών
µεταξύ των δύο προτύπων. Για την επίλυση αυτών των εκκρεµών ζητηµάτων, πρέπει να
λαµβάνεται υπόψη το διεθνές πρότυπο, δηλαδή Codex Alimentarius Guidelines CAC/GL
32, και, όσον αφορά ζητήµατα ελέγχου και πιστοποίησης, συνιστάται η χρήση των
σχετικών διεθνών κατευθυντήριων γραµµών για τις βέλτιστες πρακτικές13.
4. Το αποτέλεσµα της αξιολόγησης ισοδυναµίας πρέπει να δηµοσιοποιείται από τον
φορέα αξιολόγησης που πραγµατοποίησε την αξιολόγηση.
5. Οι αξιολογήσεις που χρησιµοποιούν ως βάση τον κανονισµό 2092/91 και υπάρχουν
ήδη πριν από την 1η Ιανουαρίου 2009 µπορούν να χρησιµοποιούνται έως τις 31
∆εκεµβρίου 2009.
Συνιστάται η χρήση και περαιτέρω εξέλιξη διεθνώς αποδεκτών µεθοδολογικών
κατευθυντήριων γραµµών σχετικά µε τις «βέλτιστες πρακτικές»14 για την αξιολόγηση
της ισοδυναµίας.

12

Παράδειγµα: εάν το αξιολογούµενο πρότυπο αφορά µόνο τη φυτική παραγωγή, η σύγκριση δεν πρέπει
να λαµβάνει υπόψη πρότυπα της ζωικής παραγωγής.

13

Όπως «International Requirements for Organic Certification Bodies», UNCTAD, FAO, IFOAM,
Οκτώβριος 2008

14

Όπως Codex Alimentarius Guidelines CAC/GL 34: Guidelines for the Development of Equivalence
Agreements Regarding Food import and Export Inspection and Certification Systems, και «Guide for
assessing equivalence of organic standards and technical regulations», UNCTAD, FAO, IFOAM,
Οκτώβριος 2008
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8. Κατευθυντήριες γραµµές για την αξιολόγηση της ισοδυναµίας των
καθεστώτων πιστοποίησης οµάδων παραγωγών βιολογικών προϊόντων
στις αναπτυσσόµενες χώρες15
Α. Στόχοι του συστήµατος πιστοποίησης οµάδας
1. Για την αντιµετώπιση των οικονοµικών δυσκολιών σε σχέση µε τον έλεγχο των
µικρών επιχειρήσεων σε αναπτυσσόµενες χώρες (όπως ορίζεται από τον ΟΟΣΑ16).

Β. Αρχή
2. Ένα σηµαντικό µέρος των εργασιών ελέγχου διενεργείται από εσωτερικούς ελεγκτές
στο πλαίσιο του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου που θεσπίστηκε από την οµάδα.
3. Ο φορέας εξωτερικού ελέγχου εξακριβώνει και αξιολογεί την αποτελεσµατικότητα
του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και πιστοποιεί την οµάδα ως σύνολο.

Γ. Πεδίο εφαρµογής: ποιοι θεωρούνται µέλη της οµάδας;
4. Κατ’αρχήν µόνο οι κάτοχοι µικρών γεωργικών εκµεταλλεύσεων µπορούν να είναι
µέλη της οµάδας που καλύπτεται από την πιστοποίηση της οµάδας. Οι µεγαλύτερες
γεωργικές εκµεταλλεύσεις (π.χ. οι εκµεταλλεύσεις που καταβάλλουν δαπάνες
εξωτερικής πιστοποίησης χαµηλότερες από το 2% του κύκλου εργασιών τους)
µπορούν επίσης να ανήκουν στην οµάδα, αλλά πρέπει να αποτελούν αντικείµενο
ελέγχου ετησίως από τον οργανισµό εξωτερικού ελέγχου. Οι µεταποιητές και οι
εξαγωγείς µπορούν να συµµετέχουν στη διάρθρωση της οµάδας, αλλά πρέπει να
αποτελούν αντικείµενο ελέγχου ετησίως από τον οργανισµό εξωτερικού ελέγχου.
5. Οι κάτοχοι εκµεταλλεύσεων της οµάδας πρέπει να εφαρµόζουν παρόµοια συστήµατα
παραγωγής και οι εκµεταλλεύσεις πρέπει να βρίσκονται κοντά η µία στην άλλη.
6. Μία οµάδα µπορεί να συγκροτηθεί από µόνη της π.χ. ως συνεταιρισµός ή ως
διαρθρωµένη οµάδα παραγωγών συνδεδεµένη µε έναν µεταποιητή ή έναν εξαγωγέα.
7. Η οµάδα πρέπει να συσταθεί επισήµως, βάσει γραπτών συµφωνιών µε τα µέλη της.
Πρέπει να υπάρχει κεντρική διαχείριση, καθορισµένες διαδικασίες απόφασης και
νοµική ικανότητα.
8. Όταν προορίζονται για εξαγωγή, τα προϊόντα πρέπει να τίθενται σε εµπορία από την
οµάδα.
∆. Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου
15

Η παρούσα κατευθυντήρια γραµµή είχε δηµοσιευθεί ήδη ως έγγραφο κατευθυντήριων γραµµών των
υπηρεσιών της Επιτροπής στις 6 Νοεµβρίου 2003.

16

http://www.oecd.org

: Κατάλογος της ΕΑΒ για τους δικαιούχους ∆ΑΒ
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9. Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου της οµάδας είναι ένα τεκµηριωµένο σύστηµα
εσωτερικού ελέγχου της ποιότητας που περιλαµβάνει συµβατική ρύθµιση µε κάθε
µεµονωµένο µέλος της οµάδας.
10. Οι εσωτερικοί ελεγκτές ορίζονται από την οµάδα και διενεργούν εσωτερικούς
ελέγχους. Πρέπει να έχουν λάβει την κατάλληλη κατάρτιση. Το σύστηµα εσωτερικού
ελέγχου της ποιότητας προβλέπει κανόνες για την αποφυγή ή τον περιορισµό
ενδεχόµενων συγκρούσεων συµφερόντων των εσωτερικών ελεγκτών.
11. Οι εσωτερικοί ελεγκτές διενεργούν τουλάχιστον µια επίσκεψη ελέγχου ετησίως σε
κάθε µεµονωµένο εµπορευόµενο, συµπεριλαµβανοµένων επισκέψεων στους αγρούς
και στις εγκαταστάσεις.
12. Στο πλαίσιο του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου τηρείται η κατάλληλη τεκµηρίωση
που περιλαµβάνει τουλάχιστον περιγραφή των εκµεταλλεύσεων και των
εγκαταστάσεων, τα σχέδια παραγωγής, τα προϊόντα που συγκοµίζονται, τις
συµβατικές ρυθµίσεις µε κάθε ένα από τα µεµονωµένα µέλη και τις εκθέσεις
εσωτερικού ελέγχου.
13. Το σύστηµα εσωτερικού ελέγχου περιλαµβάνει την επιβολή κυρώσεων σε
µεµονωµένα µέλη που δεν τηρούν τα πρότυπα παραγωγής. Πρέπει να ενηµερώνεται
ο οργανισµός εξωτερικού ελέγχου σχετικά µε τις παρατυπίες και τη µη τήρηση των
προτύπων που διαπιστώνονται καθώς και για τις διορθωτικές ενέργειες που
επιβάλλονται και το καθορισµένο χρονοδιάγραµµα για την εφαρµογή τους.

Ε. Ο οργανισµός εξωτερικού ελέγχου
14. Ο οργανισµός εξωτερικού ελέγχου αξιολογεί την αποτελεσµατικότητα του
συστήµατος εσωτερικού ελέγχου έχοντας ως τελικό στόχο την εκτίµηση της τήρησης
των προτύπων παραγωγής από όλους τους µεµονωµένους επιχειρηµατίες.
15. Έχει συνάψει συµβατική ρύθµιση µε την οµάδα.
16. ∆ιενεργεί τουλάχιστον έναν έλεγχο ετησίως της οµάδας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει
επίσκεψη ελέγχου ενός αριθµού µεµονωµένων εκµεταλλεύσεων µε στόχο να ελεγχθεί
η τήρηση των προτύπων και να αξιολογηθεί η αποτελεσµατικότητα του συστήµατος
εσωτερικού ελέγχου.
17. Κάθε έτος ο οργανισµός εξωτερικού ελέγχου ορίζει και αιτιολογεί ένα δείγµα
γεωργικών εκµεταλλεύσεων βάσει του ενδεχόµενου κινδύνου που αποτελεί
αντικείµενο των ετήσιων ελέγχων. Ο αριθµός των εκµεταλλεύσεων που αποτελούν
αντικείµενο του ετήσιου εξωτερικού ελέγχου δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να είναι
µικρότερος από 10. Για τις περιπτώσεις κανονικού κινδύνου, δεν πρέπει να είναι
χαµηλότερος από την τετραγωνική ρίζα του αριθµού των εκµεταλλεύσεων της
οµάδας. Για τις περιπτώσεις µεσαίου ή υψηλού κινδύνου, οι οργανισµοί εξωτερικού
ελέγχου ορίζουν συντελεστή κινδύνου που ανέρχεται σε 1,2 έως 1,4 αντιστοίχως.
Οι εκµεταλλεύσεις που αποτελούν αντικείµενο ελέγχου από τον οργανισµό
εξωτερικού ελέγχου πρέπει να είναι κατά κύριο λόγο διαφορετικές κάθε έτος.
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Ελάχιστος αριθµός εκµεταλλεύσεων που πρόκειται να αποτελέσουν αντικείµενο
ελέγχου από τον οργανισµό εξωτερικού ελέγχου
Αριθµός των µελών
της οµάδας = n

Συντελεστής
κανονικού
κινδύνου 1

Συντελεστής
µεσαίου κινδύνου
1.2

Συντελεστής
υψηλού κινδύνου
1.4

10

12

14

Τετραγωνική ρίζα
του n

1,2 τετραγωνική
ρίζα του n

1,4 τετραγωνική
ρίζα του n

Ελάχιστος
n

Οι συντελεστές για τον ορισµό του κινδύνου περιλαµβάνουν :
α) τους συντελεστές που αφορούν την σπουδαιότητα των εκµεταλλεύσεων
– το µέγεθος των εκµεταλλεύσεων
– την αξία των προϊόντων
– τη διαφορά της αξίας µεταξύ των βιολογικών και των συµβατικών
προϊόντων
β) συντελεστές που αφορούν τα χαρακτηριστικά της εκµετάλλευσης
– βαθµός οµοιότητας των συστηµάτων παραγωγής και των καλλιεργειών
εντός της οµάδας
– κίνδυνοι ανάµειξης και/ή µόλυνσης
γ) πείρα που αποκτήθηκε
– έτη λειτουργίας της οµάδας
– αριθµός των νέων µελών που καταχωρούνται ετησίως
– είδος των προβληµάτων που προέκυψαν κατά τους ελέγχους στα
προηγούµενα έτη και αποτελέσµατα των προηγούµενων αξιολογήσεων της
αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου
– διαχείριση των ενδεχόµενων συγκρούσεων συµφερόντων των εσωτερικών
ελεγκτών
– αλλαγή προσωπικού.
18. Οι µεγαλύτερες γεωργικές εκµεταλλεύσεις, οι µεταποιητές και οι εξαγωγείς πρέπει
να αποτελούν αντικείµενο ελέγχου ετησίως από τον οργανισµό εξωτερικού ελέγχου.
19. Στην περίπτωση που ο οργανισµός εξωτερικού ελέγχου διαπιστώσει ότι το σύστηµα
εσωτερικού ελέγχου δεν είναι αξιόπιστο και αποτελεσµατικό, αυξάνει τον αριθµό
των γεωργικών εκµεταλλεύσεων που αποτελούν αντικείµενο του ετήσιου ελέγχου
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τουλάχιστον κατά τρεις φορές την τετραγωνική ρίζα του αριθµού των
εκµεταλλεύσεων της οµάδας.
20. Ο οργανισµός εξωτερικού ελέγχου πρέπει να έχει τεκµηριωµένη πολιτική κυρώσεων
έναντι των οµάδων. Στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί ότι το σύστηµα εσωτερικού
ελέγχου δεν είναι αξιόπιστο και αποτελεσµατικό, ο οργανισµός εξωτερικού ελέγχου
επιβάλλει κυρώσεις στην οµάδα ως σύνολο, συµπεριλαµβανοµένης, σε περίπτωση
σοβαρών ελλείψεων, της ανάκλησης της πιστοποίησης της οµάδας.
21. Στην έκθεσή του στις σχετικές αρχές εποπτείας, ο οργανισµός εξωτερικού ελέγχου
αναφέρει όλα τα στοιχεία του παρόντος εγγράφου κατευθυντήριων γραµµών.
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9. Κατευθυντήρια γραµµή για τη δηµοσίευση του καταλόγου
επιχειρηµατιών
Άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο ε) και άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο ε)

1.

Ο δικτυακός τόπος πρέπει να περιέχει όλους τους επιχειρηµατίες που υπόκεινται
στον έλεγχο, τουλάχιστον όσον αφορά τις εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

2.

Πρέπει να περιέχει, για κάθε επιχειρηµατία, το όνοµα, την τρίτη χώρα άσκησης
δραστηριοτήτων, την τοποθεσία, τον τύπο των προϊόντων και το καθεστώς
πιστοποίησης (βιολογική παραγωγή ή µεταβατικό στάδιο).

3.

Επίσης, πρέπει να περιέχει ένα σηµείο επαφής για περαιτέρω πληροφορίες.

4.

Για κάθε επιχειρηµατία, πρέπει να αναφέρονται οι ακόλουθες κατηγορίες
παραγωγής: πρωτογενής παραγωγή, µεταποίηση ή εξαγωγές.

5.

Πρέπει να αναφέρονται τα προϊόντα των οποίων έχει αρθεί η πιστοποίηση και οι
επιχειρηµατίες που τελούν σε αναστολή, για το χρονικό διάστηµα που αφορά η
άρση της πιστοποίησης ή η αναστολή. Στις οικείες περιπτώσεις, πρέπει να
αναφέρεται σαφώς ότι πρόκειται για προϊόντα του µεταβατικού σταδίου.

6.

Στον δικτυακό τόπο πρέπει να έχουν πρόσβαση όλοι όσοι το επιθυµούν.

7.

Ο δικτυακός τόπος πρέπει να ενηµερώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα17·
πρέπει να αναφέρεται η ηµεροµηνία της τελευταίας ενηµέρωσης.

8.

Ερωτήµατα αναγνωρισµένων αρχών ελέγχου και φορέων ελέγχου ή
καταχωρηµένων αρµόδιων αρχών προς τους ΦΕ ή τις ΑΕ σχετικά µε το καθεστώς
πιστοποίησης ορισµένων προϊόντων πρέπει να απαντώνται εντός 2 εργάσιµων
ηµερών.

17

Π.χ. το αργότερο 2 εβδοµάδες µετά τη λήψη µιας απόφασης και το αργότερο 2 ηµέρες µετά τη λήψη
απόφασης για την άρση της πιστοποίησης ενός επιχειρηµατία.
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10. Κατευθυντήρια γραµµή για τη διαχείριση και κοινοποίηση
παρατυπιών και παραβάσεων που αφορούν εισαγόµενα προϊόντα

1. Κατά την παραλαβή εισαγόµενων βιολογικών προϊόντων, ο εισαγωγέας οφείλει να
ελέγχει τα προϊόντα και τα σχετικά έγγραφα (βλ. άρθρο 34 του κανονισµού
889/2008). Σε περίπτωση αµφιβολίας, πρέπει να ενηµερώνει αµέσως τον ΦΕ ή την
ΑΕ (βλ. άρθρο 91 του κανονισµού 889/2008).
2. Ο φορέας ελέγχου ή η αρχή ελέγχου αναφέρει τις διαπιστωθείσες παρατυπίες και
παραβάσεις σχετικά µε προϊόντα, τα οποία έχουν εισαχθεί ή προορίζονται για
εισαγωγή, στον ΦΕ ή στην ΑΕ του εξαγωγέα, µε κοινοποίηση της αναφοράς στον
ΦΑ του ΦΕ ή της ΑΕ του εξαγωγέα. Αναφέρει επίσης αµέσως τις εν λόγω
παρατυπίες και παραβάσεις στην αρµόδια αρχή του κράτους µέλους, στο οποίο ο
εισαγωγέας έχει κοινοποιήσει την άσκηση των δραστηριοτήτων του, προκειµένου να
ενηµερώσει τα άλλα κράτη µέλη ότι απορριφθέντα εµπορεύµατα ενδέχεται να
προσκοµιστούν προς εισαγωγή στο έδαφός τους.
3. Εάν το προϊόν προέρχεται από καταχωρηµένη τρίτη χώρα, το κράτος µέλος
κοινοποιεί την υπόθεση στην Επιτροπή. Η Επιτροπή έρχεται σε επαφή µε την τρίτη
χώρα ζητώντας να διεξαχθεί έρευνα. Τηρεί ενήµερα τα κράτη µέλη που έχουν
ορισθεί ως συνεισηγητές για την εν λόγω τρίτη χώρα και ζητεί την αρωγή τους εάν
χρειάζεται.
4. Εάν το προϊόν προέρχεται από µη καταχωρηµένη τρίτη χώρα, το κράτος µέλος
κοινοποιεί την υπόθεση στην Επιτροπή. Η Επιτροπή έρχεται σε επαφή µε τον
αντίστοιχο ΦΕ ή ΑΕ ζητώντας να διεξαχθεί έρευνα ή να ληφθούν διορθωτικά µέτρα
και κοινοποιεί το αίτηµα στον οικείο ΦΑ. Τηρεί ενήµερα τα κράτη µέλη που έχουν
ορισθεί ως συνεισηγητές για τον εν λόγω ΦΕ ή την ΑΕ και ζητεί την αρωγή τους εάν
χρειάζεται.
5. Οι ΦΑ διενεργούν έρευνα για τις παρατυπίες και παραβάσεις που αφορούν τις ΑΕ ή
τους ΦΕ που έχουν αξιολογήσει, για τις οποίες ενηµερώνονται στο πλαίσιο των
οικείων δραστηριοτήτων εποπτείας και πολυετούς επανεκτίµησης.
6. Για το µεταβατικό σύστηµα των αδειών εισαγωγής κράτους µέλους, δεν υπάρχουν
µεταβολές και το σύστηµα περιγράφεται τις παραγράφους 1 έως 3 του άρθρου 19 του
κανονισµού 1235/2008.
7. Ερωτήµατα αναγνωρισµένων ΦΕ και ΑΕ ή καταχωρηµένων αρµόδιων αρχών προς
τους ΦΕ ή τις ΑΕ σχετικά µε υπόνοιες απάτης ή παραβάσεων πρέπει να απαντώνται
εντός 2 εργάσιµων ηµερών.
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11. Κατευθυντήρια γραµµή για τον έλεγχο των εισερχοµένων
αποστολών από τις τελωνειακές ή άλλες αρχές

Κατευθυντήριες γραµµές στο στάδιο της κατάρτισης, ιδίως όσον αφορά την αναγνώριση
βιολογικών προϊόντων τα οποία εισάγονται ως τέτοια σύµφωνα µε το άρθρο 32 του
κανονισµού 834/2007.
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