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Θέμα: Εκτελ. Καν. (ΕΕ) 2019/1793 – 4η Αναθεώρηση.  

Διαβίβαση του Εκτελ. Καν. (ΕΕ) 2021/1900. 

 

Σας διαβιβάζουμε τον σύνδεσμο στον οποίο έχουν αναρτηθεί, μεταξύ άλλων, η ελληνική και η 

αγγλική έκδοση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1900 της Επιτροπής (L 387/78, 

03.11.2021) της 27ης Οκτωβρίου 2021 «για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού 

(ΕΕ) 2019/1793 της Επιτροπής για την προσωρινή αύξηση των επίσημων ελέγχων και τα 

μέτρα έκτακτης ανάγκης που διέπουν την είσοδο στην Ένωση ορισμένων αγαθών από 

ορισμένες τρίτες χώρες και για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΕ) 2017/625 και (ΕΚ) αριθ. 

178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» για ενημέρωση και εφαρμογή.  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1900&qid=1636528307535  

 

Ο Εκτελεστικός Κανονισμός 2019/1793 τροποποιείται στα εξής σημεία:  

1. Δεδομένου ότι ο όρος «σύνθετα τρόφιμα» που αναφέρεται στον Εκτελ. Καν. (ΕΕ) 

2019/1793 (άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο ii), άρθρο 8, πίνακας 2 του 

παραρτήματος II και παράρτημα IV) δεν χρησιμοποιείται με την ίδια έννοια όπως σε άλλη 

ενωσιακή νομοθεσία, κρίνεται σκόπιμο να αντικατασταθεί με τον όρο «τρόφιμα που 

αποτελούνται από δύο ή περισσότερα συστατικά». Οπότε στο άρθρο 1, η παράγραφος 1 

στοιχείο β), σημείο ii) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«ii) φορτίων τροφίμων που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα συστατικά και περιέχουν 

κάποιο από τα τρόφιμα που απαριθμούνται στον πίνακα 1 του παραρτήματος II λόγω του 

κινδύνου επιμόλυνσης από αφλατοξίνες, σε ποσότητα άνω του 20 % είτε ενός μόνο 

προϊόντος είτε ως άθροισμα των εν λόγω προϊόντων, και τα οποία υπάγονται στους 

κωδικούς ΣΟ που ορίζονται στον πίνακα 2 του εν λόγω παραρτήματος».  

Επίσης, αντίστοιχα, αντικαθίστανται οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 8.  

 

 

2. Για να διασφαλιστεί η ενιαία κατανόηση και εφαρμογή του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 

2019/1793, προστίθεται ο ορισμός της «χώρας καταγωγής» στο άρθρο 2 του εν λόγω 
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εκτελεστικού κανονισμού. Πιο συγκεκριμένα,  στο άρθρο 2 σημείο 1, προστίθεται το 

ακόλουθο στοιχείο γ): 

«γ) «χώρα καταγωγής»: i) η χώρα καταγωγής, καλλιέργειας, συγκομιδής ή παραγωγής 

των αγαθών, όταν τα σχετικά τρόφιμα και ζωοτροφές απαριθμούνται στα παραρτήματα 

λόγω πιθανού κινδύνου επιμόλυνσης από μυκοτοξίνες, συμπεριλαμβανομένων των 

αφλατοξινών, ή από φυτικές τοξίνες, ή λόγω πιθανής μη συμμόρφωσης με τα ανώτατα 

επιτρεπόμενα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων· 

ii) η χώρα παραγωγής, παρασκευής ή συσκευασίας των αγαθών, όταν τα σχετικά τρόφιμα 

και ζωοτροφές απαριθμούνται στα παραρτήματα λόγω του κινδύνου παρουσίας σαλμονέλας 

ή λόγω άλλων πηγών κινδύνων εκτός εκείνων που καθορίζονται στο σημείο i).»  

 

Ύστερα από διευκρίνηση της ΕΕ (συνημμένο 1), στην περίπτωση του κινδύνου «παρουσία 

Salmonella», η «χώρα καταγωγής» δεν σχετίζεται με τον τόπο όπου το προϊόν συσκευάζεται 

(packaged) ή επανασυσκευάζεται (re-packaged) αλλά με τον τόπο που λαμβάνει χώρα η 

πρώτη συσκευασία, σύμφωνα με τους ορισμούς του Καν. (ΕΚ) 852/2004, οι οποίοι 

παρατίθενται παρακάτω: 

 

ι) «πρώτη συσκευασία» (‘wrapping’): η τοποθέτηση ενός τροφίμου μέσα σε ένα 

περιτύλιγμα ή δοχείο που βρίσκεται σε άμεση επαφή με το εξεταζόμενο τρόφιμο, 

καθώς και το ίδιο το περιτύλιγμα ή το δοχείο· 

ια) «δεύτερη συσκευασία» (‘packaging’): η τοποθέτηση σε δεύτερο δοχείο ενός ή 

περισσότερων τροφίμων που έχουν υποστεί πρώτη συσκευασία, καθώς και το ίδιο το 

δεύτερο δοχείο· 

 

3. Δεδομένου ότι ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1793 δεν προβλέπει ρητά περίοδο 

εφαρμογής των μέτρων έκτακτης ανάγκης για τα προϊόντα που απαριθμούνται στο 

παράρτημα IΙα και λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα αυτά πρέπει να αποσύρονται ή να 

τροποποιούνται όταν καθίστανται διαθέσιμες νέες πληροφορίες σχετικά με τους 

κινδύνους και τη μη συμμόρφωση με την ενωσιακή νομοθεσία, ο κατάλογος που 

παρατίθεται στο παράρτημα IΙα θα πρέπει επίσης να επανεξετάζεται τακτικά. Ως εκ 

τούτου, τροποποιείται το άρθρο 12 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/1793. 

 

4. Το Άρθρο 14 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Άρθρο 14 

Μεταβατική περίοδος 

Τα φορτία σπερμάτων Sesamum από την Αιθιοπία και τα φορτία πιπεριών του γένους 

Capsicum (γλυκοπιπεριές ή μη) από τη Σρι Λάνκα που δεν συνοδεύονται από επίσημο 

πιστοποιητικό και από τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας και της ανάλυσης σύμφωνα 

με τον παρόντα κανονισμό γίνονται δεκτά για είσοδο στην Ένωση έως τις 13 Ιανουαρίου 

2022.»· 

 

Οι τροποποιήσεις στα Παραρτήματα του Κανονισμού σε σχέση με την προηγούμενη 

αναθεώρηση περιλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα: 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

(προβλεπόμενη χρήση) 

ΧΩΡΑ 

ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

Παράρτημα Ι 

Λεμόνια 

(Τρόφιμα- νωπά, διατηρήμενα με 

απλή ψύξη ή αποξηραμένα) 

Τουρκία Υπολείμματα 

φυτοφαρμάκων 

Προσθήκη στο Παράρτημα 

Ι με συχνότητα ελέγχων 

ταυτότητας και φυσικών 

ελέγχων: 20%  

Αραχίδες 

(Τρόφιμα και ζωοτροφές) 

Βραζιλία Υπολείμματα 

φυτοφαρμάκων 

Προσθήκη στο Παράρτημα 

Ι με συχνότητα ελέγχων 

ταυτότητας και φυσικών 

ελέγχων: 20%  

Μανταρίνια (στα οποία 

περιλαμβάνονται και τα 

tangerines και satsumas)· 

κλημεντίνες (clementines), 

wilkings και παρόμοια υβρίδια 

εσπεριδοειδών  

(Τρόφιμα — νωπά ή 

αποξηραμένα) 

Τουρκία Υπολείμματα 

φυτοφαρμάκων 

Αύξηση της συχνότητας 

των ελέγχων ταυτότητας 

και φυσικών ελέγχων: από 

5% σε 20% 

Πορτοκάλια 

(Τρόφιμα — νωπά ή 

αποξηραμένα) 

Τουρκία Υπολείμματα 

φυτοφαρμάκων 

Αύξηση της συχνότητας 

των ελέγχων ταυτότητας 

και φυσικών ελέγχων: από 

10% σε 20% 

— Γλυκοπιπεριές (Capsicum 

annuum) 

— Πιπεριές του γένους 

Capsicum (εκτός από 

γλυκοπιπεριές) 
 

(Τρόφιμα — νωπά, διατηρημένα 

με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα) 

Τουρκία Υπολείμματα 

φυτοφαρμάκων 

Αύξηση της συχνότητας 

των ελέγχων ταυτότητας 

και φυσικών ελέγχων: από 

10% σε 20% 

Καρποί αρτόκαρπου (jacquier) 

(Artocarpus heterophyllus) 

(Τρόφιμα — νωπά) 

Μαλαισία  

 

Υπολείμματα 

φυτοφαρμάκων 

Αύξηση της συχνότητας 

των ελέγχων ταυτότητας 

και φυσικών ελέγχων: από 

20% σε 50% 

Πιπεριές του γένους Capsicum 

(εκτός από γλυκοπιπεριές) 

(Τρόφιμα — νωπά, διατηρημένα 

με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα) 

Ουγκάντα 

 

Υπολείμματα 

φυτοφαρμάκων 

Αύξηση της συχνότητας 

των ελέγχων ταυτότητας 

και φυσικών ελέγχων: από 

20% σε 50% 

Μπάμιες 

(Τρόφιμα — νωπά, διατηρημένα 

με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα) 

Ινδία  

 

Υπολείμματα 

φυτοφαρμάκων 

 

Προσθήκη αιθυλενοξειδίου 

στην ανάλυση. 

 

Αύξηση  της συχνότητας 

των ελέγχων ταυτότητας 

και φυσικών ελέγχων: από 

10% σε 20%.  

Αραχίδες και προϊόντα 

(Τρόφιμα  και ζωοτροφές) 

Ηνωμένες 

Πολιτείες 

Αμερικής 

Αφλατοξίνες Αύξηση της συχνότητας 

των ελέγχων ταυτότητας 

και φυσικών ελέγχων: από 

10% σε 20%. 

Φουντούκια και προϊόντα 

(Τρόφιμα) 

Γεωργία Αφλατοξίνες  Διευρύνεται ο κατάλογος 

για τα φουντούκια και τα 

παράγωγα ώστε να 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

(προβλεπόμενη χρήση) 

ΧΩΡΑ 

ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

καλύπτονται τα ίδια 

προϊόντα με εκείνα που 

προέρχονται από την 

Τουρκία και το 

Αζερμπαϊτζάν. 

Μείωση της συχνότητας 

των ελέγχων ταυτότητας 

και φυσικών ελέγχων: από 

50% σε 20%. 

Φιστίκια 

(Τρόφιμα) 

Ηνωμένες 

Πολιτείες 

Αμερικής 

Αφλατοξίνες Διαγραφή από το 

Παράρτημα Ι 

Παράρτημα ΙΙ 

Σπέρματα Sesamum 

(Τρόφιμα) 

 

Αιθιοπία Σαλμονέλλα Διαγραφή από το 

Παράρτημα Ι και προσθήκη 

στο παράρτημα ΙΙ με  

συχνότητα ελέγχων 

ταυτότητας και φυσικών 

ελέγχων: 50% 

Πιπεριές του γένους Capsicum 

(γλυκοπιπεριές ή μη) 

(Τρόφιμα — αποξηραμένα, 

καβουρδισμένα, θρυμματισμένα ή 

σε σκόνη) 

Σρι Λάνκα Αφλατοξίνες Διαγραφή από το 

Παράρτημα Ι και προσθήκη 

στο παράρτημα ΙΙ με  

συχνότητα ελέγχων 

ταυτότητας και φυσικών 

ελέγχων: 50% 

Σπέρματα Sesamum 

(Τρόφιμα) 

 

Σουδάν  

 

Σαλμονέλλα Αύξηση της συχνότητας 

των ελέγχων ταυτότητας 

και φυσικών ελέγχων: από 

20% σε 50%  

Αμπελόφυλλα 

(Τρόφιμα) 

 

Τουρκία Υπολείμματα 

φυτοφαρμάκων 

 

Αύξηση της συχνότητας 

των ελέγχων ταυτότητας 

και φυσικών ελέγχων: από 

20% σε 50%  

 

Επίσης, επιπρόσθετα, ισχύουν οι ακόλουθες αλλαγές: 

1. Για να εξασφαλιστεί αποτελεσματική προστασία από τους δυνητικούς κινδύνους για 

την υγεία που προκύπτουν από την επιμόλυνση των αραχίδων από αφλατοξίνες, στις 

στήλες «Τρόφιμα και ζωοτροφές (προβλεπόμενη χρήση)» και «Κωδικός ΣΟ» στον 

πίνακα 1 του παραρτήματος II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/1793, οι 

όροι «συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων» και οι κωδικοί ΣΟ για μείγματα 

προστίθενται στις σειρές που αναφέρονται στις αραχίδες (αράπικα φιστίκια), αλλιώς 

παρασκευασμένες ή διατηρημένες. 

2. Για να ευθυγραμμιστούν τα επίσημα πιστοποιητικά εισόδου στην Ένωση που 

προβλέπονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/2235 της Επιτροπής για τις 

διάφορες κατηγορίες αγαθών και να διασφαλιστεί η συνοχή με τις νέες απαιτήσεις 

πιστοποίησης στα επίσημα πιστοποιητικά, τροποποιούνται το υπόδειγμα επίσημου 

πιστοποιητικού και οι σημειώσεις σχετικά με τη συμπλήρωση του εν λόγω 
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πιστοποιητικού που παρατίθενται στο παράρτημα IV του εκτελεστικού κανονισμού 

(ΕΕ) 2019/1793. 

3. Τα παραρτήματα I, ΙΙ, ΙΙα και IV του Εκτελ. Καν. 2019/1793 αντικαθίστανται από 

το κείμενο του παραρτήματος του Εκτελ Καν. (ΕΕ) 2021/1900 

 

Η αναθεωρημένη έκδοση του Κανονισμού ισχύει από τις 23 Νοεμβρίου 2021. 

 

Οι αρμόδιες αρχές στους Συνοριακούς Σταθμούς Ελέγχου, καθώς και οι υπεύθυνοι των 

επιχειρήσεων τροφίμων και ζωοτροφών ή/και οι εκπρόσωποί τους, παρακαλούνται για την 

πιστή εφαρμογή του Κανονισμού. Τα υπόλοιπα ΠΚΠΦ&ΠΕ, οι υπόλοιπες Δ/νσεις Αγροτικής 

Οικονομίας και Κτηνιατρικής καθώς και οι αντίστοιχες τελωνειακές αρχές μεριμνούν ώστε τα 

προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού να μην εισέρχονται από τα 

σημεία εισόδου αρμοδιότητάς τους. 

 

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων του τομέα 

αρμοδιότητάς σας. 

 

O Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

 

 

Δρ. Χρήστος Γούλας 

Συν. Το από 16/11/2021 ηλεκτρονικό μήνυμα  

        της ΕΕ 
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ  Α Π Ο Δ Ε Κ Τ Ω Ν  

  

Π Ρ Ο Σ  

1. ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

2. ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

3. ΔΑΟΚ ΑΛΛΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ  

4. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

5. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ 

6. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» 

7. ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

8. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ   

ΤΜΗΜΑ Γ΄- ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ-  

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΝ –ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ 

9. ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

 

 

Κ Ο Ι Ν Ο Π Ο Ι Η Σ Η  

1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ  

2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΓΡOΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΚΟΙΝΟΤΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  

4. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔIEΥΘΥΝΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

5. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕYΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

6. ΕΦΕΤ 

7. ΕΟΔΥ 

 

 

Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Η  Δ Ι Α Ν Ο Μ Η  

   ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
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