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ΠΡΟΣ: 
 
 

 
ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

 

ΘΕΜΑ: ToBRFV: «Εισαγωγές σπόρων τοµάτας και πιπεριάς. Τροποποίηση του Εκτελεστικού 

Κανονισµού (ΕΕ) 2020/1191». 

 

ΣΧΕΤ.:  
i.  το έγγραφο 52/2730/05.01.2021 του Τµήµατος Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου, της ∆/νσης 

Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, της Γενικής ∆/νσης Γεωργίας, του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων (Υπ.Α.Α. & Τ.), µε θέµα «Εισαγωγές στην Ε.Ε σπόρων τοµάτας και 
πιπεριάς, τροποποίηση του Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΕ) 2020/1191» και 

ii.  το έγγραφό µας 531078(20340)/30.12.2020, µε θέµα «Α. Αποστολή του Εκτελεστικού 
Κανονισµού (ΕΕ) 2020/1191 της Επιτροπής»· «Β. Τήρηση απαιτήσεων του άρθρου 6 του 
Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΕ) 2020/1191 για τη διακίνηση των συγκεκριµένων φυτών προς 
φύτευση» και «Γ. Φυτοϋγειονοµικός έλεγχος διακινούµενου σπόρου τοµάτας και πιπεριάς 
κοινοτικής προέλευσης». 

 
 

Σύµφωνα µε το i. παραπάνω σχετικό έγγραφο του Υπ.Α.Α. & Τ., «οι φυτοϋγειονοµικές απαιτήσεις για την 

εισαγωγή στην Ε.Ε. σπόρων τοµάτας και πιπεριάς τρίτων χωρών καθορίζονται στον Εκτελεστικό 

Κανονισµό (ΕΕ) 2019/20721 καθώς και στο άρθρο 9 του Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΕ) 2020/11912 

                                                 
1 Ο Εκτελεστικός Κανονισµός (ΕΕ) 2019/2072 της Επιτροπής της 28ης Νοεµβρίου 2019 «για τη θέσπιση ενιαίων όρων για 

την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, όσον αφορά τα 
προστατευτικά µέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισµών και για την κατάργηση του Κανονισµού (ΕΚ) 690/20081 της 
Επιτροπής και την τροποποίηση του Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΕ) 2018/2019 της Επιτροπής» δηµοσιεύθηκε στο τεύχος L 319 
της 10ης ∆εκεµβρίου 2019 της Επίσηµης Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L319/1, 10.12.2019).  

Τον εν λόγω Κανονισµό σας τον είχαµε αποστείλει µε το έγγραφό µας 792853(28036)ΠΕ/19.02.2020, µε θέµα «Εκτελεστικός 
κανονισµός (ΕΕ) 2019/2072 για τη θέσπιση ενιαίων όρων για την εφαρµογή του νέου κανονισµού για τη φυτοϋγεία (ΕΕ) 
2016/2031», το οποίο βρίσκεται αναρτηµένο στην ιστοσελίδα µας http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=955 
στο πεδίο «Φυτοϋγειονοµικό καθεστώς». 

 
 
 2 Ο Εκτελεστικός Κανονισµός (ΕΕ) 2020/1191 της Επιτροπής της 11ης Αυγούστου 2020 (L262/6, 12.8.2020) «σχετικά µε τη 
θέσπιση µέτρων για την πρόληψη της εισαγωγής και της διασποράς στην Ένωση του ιού της καστανής ρυτίδωσης των καρπών 
τοµάτας (ToBRFV) και την κατάργηση της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2019/1615» είναι διαθέσιµος σε όλες τις γλώσσες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ακόλουθο σύνδεσµο: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1191/oj 

Παρακαλούµε, στην παράγραφο 1β του άρθρου 7 του εν λόγω Κανονισµού στην ελληνική γλώσσα στη θέση της 
φράσης «τα ίδια τα φυτά» γράψτε τη λέξη «αυτοί» (δηλαδή «οι σπόροι») ή τη φράση «οι σπόροι». 
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‘‘ σχετικά µε τη θέσπιση µέτρων για την πρόληψη της εισαγωγής και της διασποράς στην Ένωση του ιού της 

καστανής ρυτίδωσης των καρπών τοµάτας (ToBRFV)’’.  

 Μετά από συζητήσεις και σχετική ψηφοφορία στη Μόνιµη Επιτροπή Φυτοϋγείας [The Plant Health 

section of the Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed, (PAFF Committee)], τα Κράτη Μέλη 

υπερψήφισαν την τροποποίηση του Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΕ) 2020/1191 σύµφωνα µε το 

επισυναπτόµενο κείµενο. Σε ότι αφορά τις εισαγωγές των σπόρων τοµάτας και πιπεριάς, η τροποποίηση 

αφορά την υιοθέτηση ειδικής παρέκκλισης για σπόρους που έχουν συγκοµιστεί πριν την 15η 

Αυγούστου 2020. Η δηµοσίευση της τροποποίησης του Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΕ) 2020/1191 στην 

επίσηµη εφηµερίδα της Ε.Ε αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί περί το τέλος Ιανουαρίου 2021. 

 

 Λαµβάνοντας υπόψη: 

α) τις νέες τροποποιήσεις της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2020/1191 και 

β) το µεγάλο χρονικό διάστηµα για την εργαστηριακή εξέταση των δειγµάτων για τον ιό της καστανής 

ρυτίδωσης της τοµάτας (ToBRFV),  

από την λήψη του παρόντος εγγράφου επιτρέπεται η εισαγωγή σπόρων τοµάτας και πιπεριάς, που έχουν 

συγκοµιστεί πριν τη 15η Αυγούστου 2020, µε την κάτωθι πρόσθετη δήλωση στο Πιστοποιητικό 

Φυτοϋγείας της τρίτης χώρας:  

 

‘‘The consignment complies with second indent of point (a) of paragraph 1 of article 9 [9,1,a(ii)] of 

Commission Implementing Regulation 2020/1191: the specified seeds concerned or their mother plants have 

undergone official sampling and testing for ToBRFV as set out in the Annex of Impl. Regulation 2020/1191 

and have been found, according to those tests, to be free from ToBRFV. The seeds have been harvested 

before 15 August 2020.’’». 

 

 Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών εγγράφων σας αποστέλλουµε την τροποποίηση του Εκτελεστικού 

Κανονισµού (ΕΕ) 2020/1191. 

 

Συνηµµένο: η τροποποίηση του Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΕ) 2020/1191. Σύµφωνα µε το i. παραπάνω σχετικό έγγραφο του 

Υπ.Α.Α. & Τ., «η δηµοσίευση της τροποποίησης του Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΕ) 2020/1191 στην επίσηµη 

εφηµερίδα της Ε.Ε αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί περί το τέλος Ιανουαρίου 2021». 

 

 

Μ.Ε.Α. 
Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
 
 

AΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
 
 

ΠΡΟΣ: 
1. Επαγγελµατίες3/υπευθύνους επιχειρήσεων παραγωγής και διακίνησης φυτών4 της Μ.Ε. 

Θεσσαλονίκης εγγεγραµµένους στο Μητρώο για τη δυνατότητα χρήσης φυτοϋγειονοµικού 
διαβατηρίου [Υπ’ όψιν υπευθύνων φυτοϋγειονοµικών θεµάτων (Μέσω ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας)] 

2.  α. & β. ∆ήµους & . Αγροτικούς Συνεταιρισµούς Μ.Ε. Θεσσαλονίκης [Υπ’ όψιν Γεωπόνων (Μέσω 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας)] 

3. Καταστήµατα Εµπορίας Γεωργικών Φαρµάκων [Υπ’ όψιν υπευθύνων επιστηµόνων (µέσω 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας)]  

 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1..  Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης Θεσ/νίκης [Πρώην Κέντρο Ελέγχου Πιστοποίησης 

Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Ελέγχου Λιπασµάτων (ΚΕ.Π.Π.Υ.Ε.Λ.) Θεσ/νίκης], Λ. Γεωργικής 
Σχολής, 570 01 Θέρµη Θεσσαλονίκης (Μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) 

2.  Ελληνικό Γεωργικό Οργανισµό - ∆ΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ - ∆ΗΜΗΤΡΑ), Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – 
Πολυγύρου, Τ.Κ.: 570 01 Θέρµη Θεσσαλονίκης, Τ.Θ.: 60458, Ηλεκτρονική ∆/νση: bbgk@bgk.gr 
(Μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) 

 
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:  
  Φυτοϋγειονοµικοί ελεγκτές Μ.Ε. Θεσσαλονίκης  
 

                                                 
 3 Σύµφωνα µε τα σηµεία 9, 10 και 11, του άρθρου 2, µε θέµα «Ορισµοί», του νέου κανονισµού για τη φυτοϋγεία 
2016/2031: 
 

9) «επαγγελµατίας»:κάθε πρόσωπο, που διέπεται από το δηµόσιο ή ιδιωτικό δίκαιο, το οποίο ασκεί κατ’ επάγγελµα και είναι 
κατά νόµο υπεύθυνο για µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες που αφορούν φυτά, φυτικά προϊόντα και 
άλλα αντικείµενα:  
α) φύτευση·  
β) γενετική βελτίωση·  
γ) παραγωγή, συµπεριλαµβανοµένων της ανάπτυξης, του πολλαπλασιασµού και της διατήρησης·  
δ) είσοδος και διακίνηση εντός και εκτός της επικράτειας της Ένωσης·  
ε) διαθεσιµότητα στην αγορά·  
στ) αποθήκευση, συλλογή, αποστολή και επεξεργασία·  

 
10) «εγγεγραµµένος επαγγελµατίας»:επαγγελµατίας που είναι εγγεγραµµένος σύµφωνα µε το άρθρο 65·  
 
11) «εξουσιοδοτηµένος επαγγελµατίας»:εγγεγραµµένος επαγγελµατίας που είναι εξουσιοδοτηµένος από την αρµόδια αρχή 

να εκδίδει φυτοϋγειονοµικά διαβατήρια σύµφωνα µε το άρθρο 89, να τοποθετεί σήµανση σύµφωνα µε το άρθρο 98, ή να 
εκδίδει βεβαιώσεις σύµφωνα µε το άρθρο 99. 

 
 4 Σύµφωνα µε το σηµείο 1, του άρθρου 2, µε θέµα «Ορισµοί», του νέου κανονισµού για τη φυτοϋγεία 2016/2031  για τα 
«φυτά» ισχύει ο ακόλουθος ορισµός: τα ζωντανά φυτά και τα ακόλουθα ζωντανά µέρη φυτών:  

α) σπόροι, υπό τη βοτανική τους έννοια, διαφορετικοί από εκείνους που δεν προορίζονται για σπορά·  
β) φρούτα, υπό τη βοτανική τους έννοια·  
γ) λαχανικά·  
δ) κόνδυλοι, κονδυλώδης βλαστός, βολβοί, ριζώµατα, ρίζες, υποκείµενα, στόλωνες·  
ε) βλαστοί, στελέχη, καταβολάδες·  
στ) κοµµένα άνθη·  
ζ) κλαδιά µε ή χωρίς φύλλωµα·  
η) κοµµένα δέντρα που διατηρούν το φύλλωµά τους·  
θ) φύλλα, φύλλωµα·  
ι) καλλιέργειες φυτικών ιστών, συµπεριλαµβανοµένων των καλλιεργειών κυττάρων, του βλαστοπλάσµατος, των 
µεριστωµάτων, των χιµαιρικών κλώνων και του υλικού από µικροπολλαπλασιασµό·  
ια) ζωντανή γύρη και σπόρια·  
ιβ) οφθαλµοί, τεµάχια φλοιού µε οφθαλµό, µοσχεύµατα, εµβόλια, εµβολιασµένα φυτά· 


