
 
 

ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ  

Β. ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ  

Γ.  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ 

Δ. ΑΛΛΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

 
Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ  
(τελευταία ενημέρωση 01-01-2022) 

1. Κανονισμός (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπ. Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 30-05-2018, για 

τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και για την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου  

Το ενοποιημένο κείμενο (01-01-2022) περιλαμβάνει:  

− Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2020/427 της Επιτροπής της 13-01-2020, για την 

τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένους λεπτομερείς κανόνες 

παραγωγής για τα βιολογικά προϊόντα. 

− Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2021/269 της Επιτροπής της 04-12-2020, για την 

τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/427 όσον αφορά την 

ημερομηνία εφαρμογής των τροποποιήσεων ορισμένων λεπτομερών κανόνων 

παραγωγής για τα βιολογικά προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα II του 

κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

− Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1693 του Ευρωπ. Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 11-11-2020, 

σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 για τη βιολογική 

παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων όσον αφορά την 

ημερομηνία εφαρμογής του και ορισμένες άλλες ημερομηνίες που αναφέρονται στον 

εν λόγω κανονισμό. 

− Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1794 της Επιτροπής της 16-09-2020, για την 

τροποποίηση του παραρτήματος II μέρος Ι του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη χρήση υπό μετατροπή 

και μη βιολογικού φυτικού αναπαραγωγικού υλικού. (ενοποιημένο κείμενο 01-12-

2020, Διορθωτικό ΕΕ L 439 της 29.12.2020, σ. 32 (2020/1794)) 

− Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2021/642 της Επιτροπής της 30-10-2020, για την 

τροποποίηση του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες πληροφορίες που πρέπει να 

παρέχονται στην επισήμανση των βιολογικών προϊόντων. 

− Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2021/715 της Επιτροπής της 20-01-2021, για την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις για τις ομάδες επιχειρήσεων. 

− Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2021/716 της Επιτροπής της 09-02-2021, για την 

τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες βιολογικής παραγωγής 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02018R0848-20220101&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0427&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0269&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1693&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02020R1794-20201201&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1794R(01)&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0642&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0715&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0716&from=EL


 
 

για τους σπόρους με φύτρο και τις κεφαλές κιχωρίου, για τις ζωοτροφές για ορισμένα 

ζώα υδατοκαλλιέργειας και για τις αντιπαρασιτικές αγωγές για ζώα 

υδατοκαλλιέργειας. 

− Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1006 της Επιτροπής της 12-04-2021, για την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά το υπόδειγμα πιστοποιητικού που βεβαιώνει τη 

συμμόρφωση με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής. 

− Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1691 της Επιτροπής της 12-07-2021, για την 

τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις τήρησης αρχείων από 

τις επιχειρήσεις στη βιολογική παραγωγή. 

− Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1697 της Επιτροπής της 13-07-2021, για την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά τα κριτήρια για την αναγνώριση των αρχών ελέγχου και των 

φορέων ελέγχου που είναι αρμόδιοι για τη διενέργεια ελέγχων στα βιολογικά 

προϊόντα σε τρίτες χώρες, και για την ανάκληση της αναγνώρισής τους. 

Διορθωτικό ΕΕ L 270 της 29.10.2018, σ. 37 (2018/848) 

Διορθωτικό ΕΕ L 305 της 26.11.2019, σ. 59 (2018/848) 

Διορθωτικό ΕΕ L 439 της 29.12.2020, σ. 32 (2020/1794) 

Διορθωτικό ΕΕ L 7 της 11.1.2021, σ. 53 (2018/848) 

Διορθωτικό ΕΕ L 204 της 10.6.2021, σ. 47 (2018/848) 

Διορθωτικό ΕΕ L 318 της 9.9.2021, σ. 5 (2018/848) 

 

Το ενοποιημένο κείμενο δεν περιλαμβάνει: 

2. Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2020/464, της 26-03-2020, για τη θέσπιση ορισμένων 

κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου όσον αφορά τα έγγραφα που απαιτούνται για την αναδρομική 

αναγνώριση περιόδων για σκοπούς μετατροπής, την παραγωγή βιολογικών προϊόντων 

και τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν τα κράτη μέλη. (ενοποιημένο κείμενο 15-

12-2020, Κανονισμός (ΕΕ) 2020/2042) 

3. Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2020/2146, της 24-09-2020, για τη συμπλήρωση του 

κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 

αφορά έκτακτους κανόνες παραγωγής στον τομέα της βιολογικής παραγωγής. 

4. Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/279, της 22-02-2021, για τη θέσπιση λεπτομερών 

κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου σχετικά με τους ελέγχους και άλλα μέτρα για την εξασφάλιση της 

ιχνηλασιμότητας και της συμμόρφωσης στη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση 

βιολογικών προϊόντων. 

5. Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2021/771, της 21-01-2021, για τη συμπλήρωση του 

κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τον 

καθορισμό ειδικών κριτηρίων και προϋποθέσεων για τους ελέγχους των αποδεικτικών 

στοιχείων στο πλαίσιο των επίσημων ελέγχων στον τομέα της βιολογικής παραγωγής και 

για τους επίσημους ελέγχους των ομάδων επιχειρήσεων. (ενοποιημένο κείμενο 11-05-

2021, Διορθωτικό ΕΕ L 410 της 18.11.2021, σ. 198 (2021/771)) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1006&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1691&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1697&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02020R0464-20201215&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2042&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2146&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0279&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02021R0771-20210511&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0771R(01)&qid=1644647656140&from=el


 
 
6. Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1165, της 15-07-2021, για την έγκριση ορισμένων 

προϊόντων και ουσιών για χρήση στη βιολογική παραγωγή και την κατάρτιση των 

καταλόγων τους. 

7. Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1189, της 07-05-2021, για τη συμπλήρωση του 

κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 

αφορά την παραγωγή και την εμπορία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού από βιολογικό 

ετερογενές υλικό συγκεκριμένων γενών ή ειδών. 

8. Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1342, της 27-05-2021, για τη συμπλήρωση του 

κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με κανόνες 

για τις πληροφορίες που πρέπει να αποστέλλονται από τρίτες χώρες και από τις αρχές 

ελέγχου και τους φορείς ελέγχου για τους σκοπούς της εποπτείας της αναγνώρισής τους 

σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφοι 2 και 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του 

Συμβουλίου για τα εισαγόμενα βιολογικά προϊόντα και τα μέτρα που πρέπει να 

λαμβάνονται κατά την άσκηση της εν λόγω εποπτείας. 

9. Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1378, της 19-08-2021, για τη θέσπιση ορισμένων 

κανόνων σχετικά με το πιστοποιητικό που χορηγείται σε επιχειρήσεις, ομάδες 

επιχειρήσεων και εξαγωγείς τρίτων χωρών που δραστηριοποιούνται στις εισαγωγές 

βιολογικών και υπό μετατροπή προϊόντων στην Ένωση και για την κατάρτιση του 

καταλόγου των αναγνωρισμένων αρχών ελέγχου και φορέων ελέγχου σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

(ενοποιημένο κείμενο 01-01-2022, Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2119) 

10. Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1698, της 13-07-2021, για τη συμπλήρωση του 

κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με 

διαδικαστικές απαιτήσεις για την αναγνώριση των αρχών ελέγχου και των φορέων 

ελέγχου που είναι αρμόδιοι να διενεργούν ελέγχους σε επιχειρήσεις και ομάδες 

επιχειρήσεων που έχουν λάβει πιστοποίηση βιολογικής παραγωγής και σε βιολογικά 

προϊόντα σε τρίτες χώρες, καθώς και με κανόνες για την εποπτεία τους και τους ελέγχους 

και τις λοιπές ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβαίνουν οι εν λόγω αρχές ελέγχου και 

φορείς ελέγχου. 

11. Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2119, της 01-12-2021, για τη θέσπιση λεπτομερών 

κανόνων σχετικά με ορισμένα αρχεία ή μητρώα και δηλώσεις που απαιτούνται από τις 

επιχειρήσεις και τις ομάδες επιχειρήσεων και σχετικά με τα τεχνικά μέσα για την έκδοση 

πιστοποιητικών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού 

(ΕΕ) 2021/1378 της Επιτροπής όσον αφορά την έκδοση του πιστοποιητικού για 

επιχειρήσεις, ομάδες επιχειρήσεων και εξαγωγείς τρίτων χωρών. 

12. Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2304, της 18-10-2021, για τη συμπλήρωση του 

κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με κανόνες 

για την έκδοση συμπληρωματικών πιστοποιητικών που πιστοποιούν ότι τα βιολογικά 

ζωικά προϊόντα παράγονται χωρίς τη χρήση αντιβιοτικών για τον σκοπό της εξαγωγής. 

13. Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2305, της 21-10-2021, για τη συμπλήρωση του 

κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με κανόνες 

σχετικά με τις περιπτώσεις στις οποίες και τους όρους υπό τους οποίους τα βιολογικά 

προϊόντα και τα προϊόντα υπό μετατροπή απαλλάσσονται από επίσημους ελέγχους στους 

συνοριακούς σταθμούς ελέγχου και σχετικά με τον τόπο διεξαγωγής των επίσημων 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1165&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1189&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1342&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02021R1378-20220101&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2119&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1698&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2119&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2304&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2305&from=EL


 
 

ελέγχων για τα εν λόγω προϊόντα, και για την τροποποίηση των κατ’ εξουσιοδότηση 

κανονισμών (ΕΕ) 2019/2123 και (ΕΕ) 2019/2124 της Επιτροπής. 

14. Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2306, της 21-10-2021, για τη συμπλήρωση του 

κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με κανόνες 

σχετικά με τους επίσημους ελέγχους σε φορτία βιολογικών προϊόντων και προϊόντων υπό 

μετατροπή που προορίζονται για εισαγωγή στην Ένωση και σχετικά με το πιστοποιητικό 

ελέγχου. 

15. Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2307, της 21-10-2021, για τη θέσπιση κανόνων 

σχετικά με τα έγγραφα και τις κοινοποιήσεις που απαιτούνται για τα βιολογικά και τα υπό 

μετατροπή προϊόντα που προορίζονται για εισαγωγή στην Ένωση. 

 

Β. ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ  
 
1. ΥΑ 2543/103240/03.10.2017 (ΦΕΚ 3529/Β/09.10.2017), Καθορισμός των αναγκαίων 

συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

834/2007 του Συμβουλίου (EE L 189 της 20.7.2007, σ. 1) και των Κανονισμών 889/2008 

(EE L 250 της 18.9.2008, σ. 1) και 1235/2008 (EE L 334 της 12.12.2008, σ.25) της Επιτροπής, 

σχετικά με τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των 

βιολογικών προϊόντων φυτικής, ζωικής παραγωγής και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και 

τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες. 

2. ΥΑ 1614/189718 (ΦΕΚ 3266/Β/22.07.2021), Τροποποίηση της υπ’  αρ. 2543/103240/02-

10-2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

«Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των 

διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου (EE L 189 της 20.7.2007, 

σ. 1) και των Κανονισμών 889/2008 (EE L 250 της 18.9.2008, σ. 1) και 1235/2008 (EE L 334 

της 12.12.2008, σ. 25) της Επιτροπής, σχετικά με τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την 

επισήμανση και τον έλεγχο των βιολογικών προϊόντων φυτικής, ζωικής παραγωγής και 

υδατοκαλλιέργειας, καθώς και τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες 

χώρες» (Β’ 3529). 

 

Γ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ  
 
1. Κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπ. Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, της 15-03-2017, 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. 

 

Δ. ΑΛΛΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
 
1. Κανονισμός (ΕΕ) 1334/2008 του Ευρωπ. Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, της 16-12-2008, 

για αρωματικές ύλες και ορισμένα συστατικά τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες που 

χρησιμοποιούνται εντός και επί των τροφίμων και για την τροποποίηση του κανονισμού 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2306&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2307&from=EL
http://minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Biologika/ya2543_103240_031017.pdf
http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/3266.PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0625&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1334&from=en


 
 

(ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2232/96, του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 110/2008 και της οδηγίας 2000/13/ΕΚ 

2. Κανονισμός (ΕΕ) 2009/1107 του Ευρωπ. Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, της 21-10-2009, 

σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση 

των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 

3. Κανονισμός (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπ. Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, της 26-10-2016, 

σχετικά με προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών, την 

τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) 

αριθ. 228/2013, (ΕΕ) αριθ. 652/2014 και (ΕΕ) αριθ. 1143/2014, και την κατάργηση των 

οδηγιών του Συμβουλίου 69/464/ΕΟΚ, 74/647/ΕΟΚ, 93/85/ΕΟΚ, 98/57/ΕΚ, 2000/29/ΕΚ, 

2006/91/ΕΚ και 2007/33/ΕΚ. 

4. Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2011/540 της Επιτροπής, της 25-11-2011, σχετικά με την 

εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών. 

5. Οδηγία 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991 για την προστασία 

των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1107-20210327&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R2031-20191214&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R0540-20220201&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31991L0676&from=EL

