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1. Ο κανονισμός (ΕΕ) 2019/1793 1 θεσπίζει κανόνες για την προσωρινή αύξηση των
επίσημων συνοριακών ελέγχων και ειδικούς όρους εισαγωγής όσον αφορά την είσοδο στην
ΕΕ ορισμένων τροφίμων και ζωοτροφών από ορισμένες τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένης
της Τουρκίας, σύμφωνα με το άρθρο 47 παράγραφος 2 στοιχείο β) και το άρθρο 54
παράγραφος 4 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 2 και σύμφωνα με το άρθρο
53 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 178/2002 3. Η αιτιολόγηση των
μέτρων αυτών περιλαμβάνεται στις αιτιολογικές σκέψεις του εν λόγω κανονισμού και των
τροποποιητικών κανονισμών του.
2. Η Επιτροπή επανεξετάζει τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1793 σε τακτά χρονικά διαστήματα
που δεν υπερβαίνουν τους έξι μήνες, βάσει των νέων πληροφοριών σχετικά με τους
κινδύνους και τη μη συμμόρφωση, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων των
επίσημων ελέγχων που διενεργούνται από τα κράτη μέλη της ΕΕ, των κοινοποιήσεων που
υποβάλλονται στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, των
πληροφοριών που λαμβάνονται από τρίτες χώρες, των πληροφοριών σχετικά με τους
ελέγχους που διενεργούνται από την Επιτροπή σε τρίτες χώρες και των πληροφοριών που
ανταλλάσσονται μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών. Στη συνέχεια, εγκρίνει τις
αναγκαίες τροποποιήσεις σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπουν το
άρθρο 145 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 και το άρθρο 58 παράγραφος 2 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002. Οι τροποποιήσεις αυτές είναι σύμφωνες με τη γνώμη της
μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών.
3. Επί του παρόντος, τα μανταρίνια, οι κλημεντίνες, τα wilkings και παρόμοια υβρίδια
εσπεριδοειδών, τα πορτοκάλια, τα ρόδια και οι γλυκοπιπεριές από την Τουρκία υπόκεινται σε
Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1793 της Επιτροπής, της 22ας Οκτωβρίου 2019, 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 (ΕΕ L 277 της 29.10.2019, σ. 89).
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Κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για
τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση
της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή
μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την τροποποίηση των
κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 999/2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005,
(ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, (EE) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και
(ΕΕ) 2016/2031, των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 και των
οδηγιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ και για την
κατάργηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ)
αριθ. 882/2004, των οδηγιών του Συμβουλίου 89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ,
96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ και 97/78/ΕΚ και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου (κανονισμός για τους
επίσημους ελέγχους) (ΕΕ L 95 της 7.4.2017, σ. 1).
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου
2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση
της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας
των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1).
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αυξημένους ελέγχους, ενώ τα αμπελόφυλλα από την Τουρκία υπόκεινται σε αυξημένους
ελέγχους και ειδικούς όρους εισαγωγής, λόγω του κινδύνου που ενέχουν τα κατάλοιπα
φυτοφαρμάκων, δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1793. Η Επιτροπή, κατά την εν εξελίξει
επανεξέταση του εν λόγω κανονισμού, θα αξιολογήσει αν θα πρέπει να θεσπιστούν
περαιτέρω μέτρα για ορισμένα οπωροκηπευτικά από την Τουρκία.

