
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 274/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 27ης Μαρτίου 2012 

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1152/2009 για την επιβολή ειδικών όρων που διέπουν 
την εισαγωγή ορισμένων τροφίμων από ορισμένες τρίτες χώρες λόγω του κινδύνου μόλυνσης από 

αφλατοξίνες 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊ 
κού 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 ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 53 παρά 
γραφος 1 στοιχείο β) σημείο ii), 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Το άρθρο 53 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 προ 
βλέπει τη δυνατότητα θέσπισης κατάλληλων μέτρων έκτα 
κτης ανάγκης από την Επιτροπή όταν είναι προφανές ότι 
τα τρόφιμα ή οι ζωοτροφές που εισάγονται από τρίτη 
χώρα είναι πιθανό να αποτελέσουν σοβαρό κίνδυνο για την 
ανθρώπινη υγεία, την υγεία των ζώων ή το περιβάλλον και ο 
κίνδυνος αυτός δεν μπορεί να περιοριστεί ικανοποιητικά με 
τα μέτρα που λαμβάνουν μεμονωμένα τα κράτη μέλη. 

(2) Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1152/2009 της Επιτροπής ( 2 ) 
η Επιτροπή επέβαλε ειδικούς όρους στις εισαγωγές από ορι 
σμένες τρίτες χώρες ορισμένων τροφίμων για τα οποία υπήρ 
χαν ενδείξεις συχνής υπέρβασης των μέγιστων επιπέδων 
αφλατοξινών που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής ( 3 ). 

(3) Δεδομένου ότι ο κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας 
(ΣΟ) έχει αλλάξει για ορισμένες κατηγορίες τροφίμων που 
καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1152/2009, 
ενδείκνυται η αλλαγή στον εν λόγω κανονισμό των κωδικών 
ΣΟ αντίστοιχα. 

(4) Είναι σκόπιμο να ανακληθεί η μεταβατική διάταξη σχετικά με 
τα τρόφιμα που εισάγονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες της 
Αμερικής, τα οποία δεν καλύπτονται από το Voluntary Afla
toxin Sampling Plan (πρόγραμμα εθελοντικής δειγματολη 
ψίας αφλατοξίνης), επειδή είχε χορηγηθεί στους υπευθύνους 
επιχειρήσεων των ΗΠΑ επαρκές χρονικό διάστημα προκειμέ 
νου να εφαρμόσουν το Voluntary Aflatoxin Sampling Plan. 

(5) Βάσει του αριθμού και της φύσης των κοινοποιήσεων στο 
σύστημα ταχείας ειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωο 
τροφές, των όγκων εμπορικών συναλλαγών, του αποτελέσμα 
τος των επιθεωρήσεων του Γραφείου Τροφίμων και Κτηνια 
τρικών Θεμάτων και του αποτελέσματος των ελέγχων, η 
συχνότητα των δειγματοληψιών για έλεγχο θα πρέπει, σε 
μερικές περιπτώσεις, να περιοριστεί. Όσον αφορά τα φουν 
τούκια από την Τουρκία και τα βραζιλιάνικα καρύδια από τη 
Βραζιλία, ο αριθμός των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης κατά 

την εισαγωγή που έχουν καταγραφεί είναι πολύ μικρός. Κατά 
συνέπεια, είναι σκόπιμο να περιοριστεί η συχνότητα των 
ελέγχων για τα συγκεκριμένα τρόφιμα. Για λόγους σαφήνειας 
και για να εξασφαλίζεται συνεκτικότητα με τη λοιπή νομο 
θεσία της ΕΕ, είναι σκόπιμο να αναφέρεται ρητά ότι οι 
έλεγχοι ταυτότητας πρέπει να διενεργούνται με την ίδια 
συχνότητα που προβλέπεται για τους φυσικούς ελέγχους 
(δειγματοληψία και ανάλυση). 

(6) Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1152/2009 θα πρέπει να 
τροποποιηθεί αναλόγως. 

(7) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι 
σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τρο 
φική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Τροποποιητικές διατάξεις 

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1152/2009 τροποποιείται ως εξής: 

1) Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Άρθρο 1 

Πεδίο εφαρμογής 

1. Ο παρών κανονισμός ισχύει για την εισαγωγή των ακό 
λουθων τροφίμων και των τροφίμων που μεταποιούνται ή συντί 
θενται από αυτά: 

α) Τα ακόλουθα τρόφιμα καταγωγής ή αποστολής από τη 
Βραζιλία: 

i) βραζιλιάνικα καρύδια με κέλυφος που υπάγονται στην 
κατηγορία του κωδικού ΣΟ 0801 21 00· 

ii) μείγματα ξηρών καρπών ή αποξηραμένων φρούτων του 
κωδικού ΣΟ 0813 50 και περιέχουν βραζιλιάνικα καρύ 
δια με κέλυφος· 

β) Τα ακόλουθα τρόφιμα καταγωγής ή αποστολής από την 
Κίνα: 

i) αράπικα φιστίκια του κωδικού ΣΟ 1202 41 00 ή του 
κωδικού 1202 42 00· 

ii) αράπικα φιστίκια του κωδικού ΣΟ 2008 11 91 (σε 
συσκευασίες άμεσης κατανάλωσης καθαρού βάρους 
άνω του 1 kg) ή του κωδικού ΣΟ 2008 11 98 (σε 
συσκευασίες άμεσης κατανάλωσης καθαρού βάρους 
κάτω του 1 kg)· 

iii) καβουρντισμένα αράπικα φιστίκια του κωδικού ΣΟ 
2008 11 96 (σε συσκευασίες άμεσης κατανάλωσης 
καθαρού βάρους κάτω του 1 kg)·
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γ) Τα ακόλουθα τρόφιμα καταγωγής ή αποστολής από την 
Αίγυπτο: 

i) αράπικα φιστίκια του κωδικού ΣΟ 1202 41 00 ή 
1202 42 00· 

ii) αράπικα φιστίκια του κωδικού ΣΟ 2008 11 91 (σε 
συσκευασίες άμεσης κατανάλωσης καθαρού βάρους 
άνω του 1 kg) ή του κωδικού ΣΟ 2008 11 98 (σε 
συσκευασίες άμεσης κατανάλωσης καθαρού βάρους 
κάτω του 1 kg)· 

iii) καβουρντισμένα αράπικα φιστίκια του κωδικού ΣΟ 
2008 11 96 (σε συσκευασίες άμεσης κατανάλωσης 
καθαρού βάρους κάτω του 1 kg)· 

δ) Τα ακόλουθα τρόφιμα καταγωγής ή αποστολής από το Ιράν: 

i) φιστίκια του κωδικού ΣΟ 0802 51 00 ή του κωδικού 
0802 52 00· 

ii) καβουρντισμένα φιστίκια του κωδικού ΣΟ 2008 19 13 
(σε συσκευασίες άμεσης κατανάλωσης καθαρού βάρους 
άνω του 1 kg) και του κωδικού ΣΟ 2008 19 93 (σε 
συσκευασίες άμεσης κατανάλωσης καθαρού βάρους 
κάτω του 1 kg)· 

ε) Τα ακόλουθα τρόφιμα καταγωγής ή αποστολής από την 
Τουρκία: 

i) αποξηραμένα σύκα του κωδικού ΣΟ 0804 20 90· 

ii) φουντούκια (Corylus spp.) με ή χωρίς κέλυφος του 
κωδικού ΣΟ 0802 21 00 ή του κωδικού ΣΟ 
0802 22 00· 

iii) φιστίκια του κωδικού ΣΟ 0802 51 00 ή του κωδικού 
0802 52 00· 

iv) μείγματα ξηρών καρπών ή αποξηραμένων φρούτων του 
κωδικού ΣΟ 0813 50 που περιέχουν σύκα, φουντού 
κια ή φιστίκια· 

v) πάστα σύκου, πάστα φιστικιού και πάστα φουντουκιού 
των κωδικών ΣΟ 2007 10 ή 2007 99· 

vi) φουντούκια και φιστίκια, επεξεργασμένα ή διατηρημέ 
να, συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων του κωδικού 
ΣΟ 2008 19 και σύκα, επεξεργασμένα ή διατηρημένα, 
του κωδικού ΣΟ 2008 99, συμπεριλαμβανομένων των 
μειγμάτων του κωδικού ΣΟ 2008 97· 

vii) αλεύρι, σιμιγδάλι και σκόνη φουντουκιών, σύκων και 
φιστικιών του κωδικού ΣΟ 1106 30 90· 

viii) κομμένα, τεμαχισμένα και σπασμένα φουντούκια των 
κωδικών ΣΟ 0802 22 00 και 2008 19· 

στ) Τα ακόλουθα τρόφιμα καταγωγής ή αποστολής από τις 
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής: 

i) αμύγδαλα με ή χωρίς κέλυφος του κωδικού ΣΟ 
0802 11 ή του κωδικού 0802 12· 

ii) καβουρντισμένα αμύγδαλα του κωδικού ΣΟ 
2008 19 13 (σε συσκευασίες άμεσης κατανάλωσης 

καθαρού βάρους άνω του 1 kg) και 2008 19 93 (σε 
συσκευασίες άμεσης κατανάλωσης καθαρού βάρους 
κάτω του 1 kg)· 

iii) μείγματα ξηρών καρπών ή αποξηραμένων φρούτων του 
κωδικού ΣΟ 0813 50 που περιέχουν αμύγδαλα. 

2. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για φορτία τροφίμων μεικτού 
βάρους που δεν υπερβαίνει τα 20 kg ή για μεταποιημένα ή 
σύνθετα τρόφιμα τα οποία περιέχουν τα τρόφιμα που αναφέρο 
νται στα στοιχεία β) έως στ) της παραγράφου 1, σε ποσότητα 
κάτω του 20 %». 

2) Στο άρθρο 4, η παράγραφος 6 απαλείφεται. 

3) Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 7 αντικαθίστανται από το 
ακόλουθο κείμενο: 

«4. Η αρμόδια αρχή στο καθορισμένο σημείο εισαγωγής διε 
νεργεί έλεγχο ταυτότητας και λαμβάνει δείγμα ανάλυσης για την 
αφλατοξίνη Β1 και τη συνολική μόλυνση από αφλατοξίνες σε 
ορισμένα φορτία, με τη συχνότητα που αναφέρεται στην παρά 
γραφο 5 και σύμφωνα με το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 401/2006, προτού εγκρίνει την ελεύθερη κυκλοφορία 
στην Ένωση. 

5. Ο έλεγχος ταυτότητας και η δειγματοληψία για ανάλυση 
που αναφέρονται στην παράγραφο 4 διεξάγονται για: 

α) περίπου το 50 % των φορτίων τροφίμων από τη Βραζιλία· 

β) περίπου το 20 % των φορτίων τροφίμων από την Κίνα· 

γ) περίπου το 20 % των φορτίων τροφίμων από την Αίγυπτο· 

δ) περίπου το 50 % των φορτίων τροφίμων από το Ιράν· 

ε) περίπου το 5 % των φορτίων κάθε κατηγορίας φουντουκιών 
και παράγωγων προϊόντων από την Τουρκία, τα οποία ανα 
φέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε) σημεία ii) 
και iv) έως viii), περίπου το 20 % των φορτίων κάθε κατη 
γορίας αποξηραμένων σύκων και παράγωγων προϊόντων από 
την Τουρκία, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγρα 
φος 1 στοιχείο ε) σημεία i) και iv) έως vii) και περίπου το 
50 % των φορτίων κάθε κατηγορίας φιστικιών και παράγω 
γων προϊόντων από την Τουρκία, τα οποία αναφέρονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε) σημεία iii) έως vii)· 

στ) τυχαία βάση για τα φορτία τροφίμων από τις Ηνωμένες 
Πολιτείες της Αμερικής, που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 1 στοιχείο στ)». 

Άρθρο 2 

Μεταβατικά μέτρα 

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφος 1 και από το άρθρο 
7 παράγραφος 2, τα τρόφιμα καταγωγής ή αποστολής από τις 
ΗΠΑ, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο 
στ), που έχουν αποχωρήσει από τις ΗΠΑ πριν από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού και δεν συνοδεύονται από το 
πιστοποιητικό Voluntary Aflatoxin Sampling Plan, μπορούν να 
εισάγονται στην ΕΕ υπό τον όρο ότι υπόκεινται σε φυσικό έλεγχο, 
συμπεριλαμβανομένης δειγματοληψίας και ανάλυσης.
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Άρθρο 3 

Έναρξη ισχύος 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος 
μέλος. 

Βρυξέλλες, 27 Μαρτίου 2012. 

Για την Επιτροπή 
Ο Πρόεδρος 

José Manuel BARROSO
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