
 
 

Πλάνο Ενεργειών για τη Μετάβαση της Διαπίστευσης Φορέων Πιστοποίησης 
Βιολογικών Προϊόντων στον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/848 

 
Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ‘‘για τη βιολογική 
παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου’’ εκδόθηκε στις 30.05.2018 και έθετε ως ημερομηνία έναρξης 
εφαρμογής την 01.01.2021. Η εν λόγω χρονική περίοδος μετάβασης στον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/848 
ακολούθως αναπροσαρμόστηκε με καταληκτική ημερομηνία την 01.01.2022, λόγω των έκτακτων 
συνθηκών που επιβάλλονται από την υγειονομική κρίση. Εν τω μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη 
στην έκδοση σειράς Κατ’ Εξουσιοδότηση και Εκτελεστικών Κανονισμών με τους οποίους εξειδικεύεται 
πληθώρα θεμάτων σχετικών με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/848.   
 
Κατόπιν τούτων και προκειμένου για τη μετάβαση στον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/848, προβλέπονται τα 
κάτωθι:  
 
Α.   Οι Φορείς Πιστοποίησης που είναι ήδη διαπιστευμένοι στο πεδίο των βιολογικών προϊόντων 

πρέπει να υποβάλλουν στο Ε.ΣΥ.Δ.: 
- αίτηση για τη μετάβαση στον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/848,  
- λεπτομερή ανάλυση των αλλαγών / τροποποιήσεων που πραγματοποιήθηκαν στην 

τεκμηρίωση του εφαρμοζόμενου Συστήματος Διαχείρισης,  
- λεπτομερή αναφορά λοιπών ενεργειών για την προσαρμογή στις απαιτήσεις του Κανονισμού 

(ΕΕ) 2018/848, 
- την αναθεωρημένη τεκμηρίωση του Συστήματος Διαχείρισης αναφορικά με το πεδίο των 

βιολογικών προϊόντων.  
 

Β. Η αξιολόγηση των ήδη διαπιστευμένων φορέων πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων θα 
πραγματοποιείται μέσω ανασκόπησης της κατάλληλα προσαρμοσμένης τεκμηρίωσης του 
συστήματός τους, συμπεριλαμβανομένων σχετικών απαιτούμενων αρχείων, προκειμένου για τη 
χορήγηση διαπίστευσης σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/848.  
Ακολούθως, η εφαρμογή από τον φορέα πιστοποίησης των σχετικών απαιτήσεων θα εξετάζεται 
στο πλαίσιο των επικείμενων αξιολογήσεων επιτήρησης / ανανέωσης διαπίστευσης κατά το έτος 
2022, συμπεριλαμβανομένης της διενέργειας επιτόπιων αξιολογήσεων.    

 
Οι ενδιαφερόμενοι Φορείς Πιστοποίησης για διαπίστευση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/848 
δύνανται να υποβάλλουν σχετική αίτηση διαπίστευσης (αρχικής ή επέκτασης), η οποία θα χειρίζεται 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες διαπίστευσης του Ε.ΣΥ.Δ.  
 
Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω διευθετήσεις ισχύουν μόνον για τις δραστηριότητες πιστοποίησης 
βιολογικών προϊόντων εντός Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 
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