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Πξνο
ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ

Κε πλάδειθε
Θέμα: Γηαθίλεζε θαξπψλ εζπεξηδνεηδψλ ζηελ ΔΔ πνπ απαηηείηαη ε έθδνζε
Φπηνυγεηνλνκηθνχ Γηαβαηήξηνπ
Παξαζέηνπκε απφζπαζκα ηνπ αξηζ. (ΔΔ) 2019/2072/28.11.2019 Δθηειεζηηθνχ
Καλνληζκνχ ηεο Δπηηξνπήο πνπ ζην άξζξν 13 ηνπ νπνίνπ αλαθέξεηαη ζηνλ «Καηάλογο θςηών, θςηικών
πποϊόνηων και άλλων ανηικειμένων για ηη διακίνηζη ηων οποίων ζηο έδαθορ ηηρ Ένωζηρ απαιηείηαι
θςηοϋγειονομικό διαβαηήπιο», πξνο ελεκέξσζή ζαο
Η εθαξκνγή ηνπ Κνηλνηηθνχ θπηνυγεηνλνκηθνχ θαζεζηψηνο ζηελ εληαία εζσηεξηθή
αγνξά ηεο Δ.Κ. απαηηεί φπσο νη έιεγρνη γηα ηα Κνηλνηηθά θπηά, θπηηθά πξντφληα (θαξπψλ εζπεξηδνεηδψλ
κε θχιια θαη πνδίζθνπο) θαη άιια αληηθείκελα γίλνληαη θπξίσο ζηνλ ηφπν παξαγσγήο ή θαη ζε άιιν
ζηάδην ηεο δηαθίλεζεο ή απνζήθεπζήο ηνπο. Καηά ηε δηαδηθαζία απηή ζα εθδίδεηαη γηα νξηζκέλα είδε
θπηψλ θαη θπηηθψλ πξντφλησλ ην θςηοϋγειονομικό διαβαηήπιο πνπ αθνξά ηελ ελδνθνηλνηηθή δηαθίλεζε
Ο ζπγθεθξηκέλνο θαλνληζκφο ζεζπίζζεθε γηα πινπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλ
2016/2031 πνπ άξρηζε λα εθαξκφδεηαη απφ 14/12/2019
Οη πξνδηαγξαθέο ηνπ θπηνπγεηνλνκηθνχ δηαβαηεξίνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλ
2017/2013 θαη ηα πξνβιεπφκελα ηέιε γηα ηελ έθδνζε Φπηνυγεηνλνκηθνχ Γηαβαηεξίνπ πξνβιέπνληαη ζηελ
ΚΤΑ αξηζ. 289666/2008 (Β’ 1159).
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο απεπζπλζείηε:
info@incofruit.gr
Ο Πξφεδξνο
Γ Φξαγθίζηαο
ΑΠ Ο ΠΑΜΑ
ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΕ) 2019/2072 ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ
ηηρ 28ηρ Νοεμβπίος 2019
για ηη θέζπιζη ενιαίων όπων για ηην εθαπμογή ηος κανονιζμού (ΕΕ) 2016/2031 ηος Εςπωπαϊκού
Κοινοβοςλίος και ηος ςμβοςλίος, όζον αθοπά ηα πποζηαηεςηικά μέηπα καηά ηων επιβλαβών για ηα θςηά
οπγανιζμών, και για ηην καηάπγηζη ηος κανονιζμού (ΕΚ) απιθ. 690/2008 ηηρ Επιηποπήρ και ηην ηποποποίηζη
ηος εκηελεζηικού κανονιζμού (ΕΕ) 2018/2019 ηηρ Επιηποπήρ
Η ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ,
Έρνληαο ππφςε ηε πλζήθε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,
Έρνληαο ππφςε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) 2016/2031 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 26εο
Οθησβξίνπ 2016, ζρεηηθά κε πξνζηαηεπηηθά κέηξα θαηά ησλ επηβιαβψλ γηα ηα θπηά νξγαληζκψλ, ηελ ηξνπνπνίεζε
ησλ θαλνληζκψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ) αξηζ. 228/2013, (ΔΔ) αξηζ. 652/2014 θαη
(ΔΔ) αξηζ. 1143/2014, θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ νδεγηψλ ηνπ πκβνπιίνπ 69/464/ΔΟΚ, 74/647/ΔΟΚ, 93/85/ΔΟΚ,
98/57/ΔΚ, 2000/29/ΔΚ, 2006/91/ΔΚ θαη 2007/33/ΔΚ (1), θαη ηδίσο ην άξζξν 5 παξάγξαθνο 2, ην άξζξν 32
παξάγξαθνο 2, ην άξζξν 37 παξάγξαθνο 2, ην άξζξν 37 παξάγξαθνο 4, ην άξζξν 40 παξάγξαθνο 2, ην άξζξν 41
παξάγξαθνο 2, ην άξζξν 53 παξάγξαθνο 2, ην άξζξν 54 παξάγξαθνο 2, ην άξζξν 72 παξάγξαθνο 1, ην άξζξν 73, ην
άξζξν 79 παξάγξαθνο 2 θαη ην άξζξν 80 παξάγξαθνο 2,
Δθηηκψληαο ηα αθφινπζα:
(1)Ο θαλνληζκφο (ΔΔ) 2016/2031 ζα αξρίζεη λα εθαξκφδεηαη απφ ηηο 14 Γεθεκβξίνπ 2019. Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε
πιήξεο πινπνίεζε ησλ δηαηάμεψλ ηνπ, πξέπεη, αθελφο, λα ζεζπηζηνχλ εθηειεζηηθνί θαλφλεο γηα ηε ξχζκηζε ησλ
επηβιαβψλ νξγαληζκψλ, ησλ θπηψλ, ησλ θπηηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ άιισλ αληηθεηκέλσλ θαη, αθεηέξνπ, λα
θαζνξηζηνχλ νη αληίζηνηρεο απαηηήζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο ηεο Έλσζεο απφ ηνπο θπηνυγεηνλνκηθνχο
θηλδχλνπο.
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ΔΞΔΓΩΔ ΣΟΝ ΠΑΡΟΝΣΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ:
…………………………………………………………..
Άρθρο 13
Καηάλογορ θςηών, θςηικών πποϊόνηων και άλλων ανηικειμένων για ηη διακίνηζη ηων οποίων ζηο έδαθορ ηηρ
Ένωζηρ απαιηείηαι θςηοϋγειονομικό διαβαηήπιο
1. Ο θαηάινγνο ησλ θπηψλ, ησλ θπηηθψλ πξντφλησλ θαη ησλ άιισλ αληηθεηκέλσλ γηα ηε δηαθίλεζε ησλ νπνίσλ ζην
έδαθνο ηεο Έλσζεο απαηηείηαη θπηνυγεηνλνκηθφ δηαβαηήξην, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 79 παξάγξαθνο 1 ηνπ
θαλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/2031, παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα XIII ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.
2. Καηά παξέθθιηζε απφ ηελ παξάγξαθν 1, δελ απαηηείηαη θπηνυγεηνλνκηθφ δηαβαηήξην γηα ηελ εληφο ηεο Έλσζεο
δηαθίλεζε ζπφξσλ νη νπνίνη πιεξνχλ θαη ηνπο δχν παξαθάησ φξνπο:
α) ππφθεηληαη ζηηο εμαηξέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 6 παξάγξαθνο 3· θαη
β) δελ ππφθεηληαη ζηηο εηδηθέο απαηηήζεηο ηνπ παξαξηήκαηνο VIII ή ηνπ παξαξηήκαηνο X.
………………………………………….
………………………………..
Άρθρο 18
Έναπξη ιζσύορ και εθαπμογή
Ο παξψλ θαλνληζκφο αξρίδεη λα ηζρχεη ηελ ηξίηε εκέξα απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Επίζημη Εθημερίδα ηης
Εσρωπαϊκής Ένωζης.
Δθαξκφδεηαη απφ ηηο 14 Γεθεκβξίνπ 2019.
Ο παξψλ θαλνληζκφο είλαη δεζκεπηηθφο σο πξνο φια ηα κέξε ηνπ θαη ηζρχεη άκεζα ζε θάζε θξάηνο κέινο.
Βξπμέιιεο, 28 Ννεκβξίνπ 2019.
Για ηην Επιηροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER
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