ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΧΡΗΗ ΗΜΑΣΩΝ
Άρθρο 1
Ανηικείμενο
Ο παξψλ Καλνληζκφο αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε ζεκάησλ ηα νπνία ρνξεγεί ε a Cert A.E. ζε επηρεηξήζεηο γηα ηελ
επηζήκαλζε θαη ηε δηαθήκηζε ησλ πηζηνπνηεκέλσλ πξντφλησλ ηνπο.
Άρθρο 2
Πεδίο εθαπμογήρ
Όιεο νη εηηθέηεο ηξνθίκσλ θαη πιηθψλ ζπζθεπαζίαο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηνλ φξν βηνινγηθφ ή ζε παξάγσγά ηνπ
φπσο «πξντφλ βηνινγηθήο γεσξγίαο» θαιχπηνληαη απφ ηνλ Καλνληζκφ 834/2007. Οη ζπκβεβιεκέλεο κε ηελ a Cert
επηρεηξήζεηο νη νπνίεο παξάγνπλ ή/θαη, παξαζθεπάδνπλ ή/θαη εηζάγνπλ πξντφληα ζχκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνχο
834/2007 & 889/2008 θαη πηζηνπνηνχληαη γηα ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο απηή, ζα ρξεζηκνπνηνχλ ηα ρνξεγεζέληα απφ ηελ
a Cert ζήκαηα ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα Καλνληζκφ θαη κφλν γηα πξντφληα γηα ηα νπνία έρεη ρνξεγεζεί ε αληίζηνηρε
πηζηνπνίεζε.
Άρθρο 3
Επιζήμανζη βιολογικών πποϊόνηων-Κανονιζμόρ 834/2007
Σηελ επηζήκαλζε θαη δηαθήκηζε πξντφλησλ πνπ έρνπλ πηζηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 834/2007
πεξηιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά ην φλνκα θαη ν Κσδηθφο ηνπ Φνξέα (GR-BIO-05).
Η a Cert παξαρσξεί ην δηθαίσκα ρξήζεο ηνπ Ολφκαηνο, ηνπ Κσδηθνχ θαη ηνπ ζήκαηνο ηεο, ηα νπνία απνηεινχλ
απνθιεηζηηθή ηδηνθηεζία ηνπ Φνξέα, ζε επηρεηξήζεηο πνπ πηζηνπνηεί θαη κφλν γηα ηελ επηζήκαλζε θαη δηαθήκηζε
πξντφλησλ ηα νπνία έρνπλ πηζηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 834/2007.
Σηελ επηζήκαλζε πξντφλησλ πνπ δηαηίζεληαη ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή, ηα ζηνηρεία ηνπ Φνξέα ζα πξέπεη λα
δηαηεξνχληαη ζηε κνξθή πνπ πεξηγξάθεηαη ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ, ελψ, αλ ην πξντφλ δηαηίζεηαη ζηε ρνλδξηθή, κπνξεί
λα αλαθέξεηαη κε απιά ηππνγξαθηθά ζηνηρεία.
Γηα ηα ελ ιφγσ πξντφληα ζα πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα έρεη εθδνζεί Πηζηνπνηεηηθφ Σπκκφξθσζεο ή/θαη Πηζηνπνηεηηθφ
Πνζφηεηαο.
Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνπ εζληθνχ θαη ηνπ θνηλνηηθνχ ζήκαηνο, ή νπνηνλδήπνηε ζηνηρείσλ ηνπ Φνξέα ζηελ
επηζήκαλζε ή δηαθήκηζε πξντφλησλ ηα νπνία δελ πεξηιακβάλνληαη ζε Πηζηνπνηεηηθφ Πξντφληνο.
Άρθρο 4
Ενδείξειρ
1. Σηελ επηζήκαλζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 23 ηνπ Καλνληζκνχ 834/2007, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη
αθφινπζεο ελδείμεηο κε ηνπο φξνπο πνπ πεξηγξάθνληαη:
α) «Πξντφλ Βηνινγηθήο Γεσξγίαο»

Τν πξντφλ πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε ζηάδην πιήξσο βηνινγηθφ

Τν πξντφλ λα έρεη παξαρζεί ζχκθσλα ή λα έρεη εηζαρζεί απφ ηξίηεο ρψξεο ζχκθσλα κε ηνπο Καλνληζκνχο
834/2007 & 889/2008,
Δπηπιένλ, εάλ πξφθεηηαη γηα κεηαπνηεκέλα γεσξγηθά θπηηθά θαη θηελνηξνθηθά πξντφληα, πξέπεη

Τνπιάρηζηνλ ην 95% ησλ γεσξγηθήο πξνέιεπζεο ζπζηαηηθψλ ηνπ λα είλαη πηζηνπνηεκέλα ζχκθσλα κε ηνπο
Καλνληζκνχο 834/2007 & 889/2008

Όια ηα ππφινηπα ζπζηαηηθά γεσξγηθήο ή κε πξνέιεπζεο πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηα παξαξηήκαηα ηνπ
Καλνληζκνχ 889/2008 ή λα έρνπλ επηηξαπεί πξνζσξηλά απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο

Τν πξντφλ λα πεξηέρεη κφλνλ νπζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 889/2008 (Παξάξηεκα VΙΙI, ηκήκα Α)
σο ζπζηαηηθά κε γεσξγηθήο πξνέιεπζεο.

Τν πξντφλ ή ηα ζπζηαηηθά ηνπ δελ έρνπλ ππνβιεζεί ζε επεμεξγαζία κε ηνληίδνπζεο αθηηλνβνιίεο.

Τν πξντφλ ή ηα ζπζηαηηθά ηνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε επεμεξγαζία κφλν κε νπζίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην παξάξηεκα
VΙΙI ηκήκα Β ηνπ Καλνληζκνχ 889/2008.
β) Πξντφλ ππφ Μεηαηξνπή ζηελ Βηνινγηθή Γεσξγία

Τν πξντφλ πεξηέρεη κφλν έλα θπηηθφ ζπζηαηηθφ γεσξγηθήο πξνέιεπζεο

Τν πξντφλ βξίζθεηαη ζε ζηάδην κεηαηξνπήο

Tν ρξψκα, ην κέγεζνο θαη ν ηχπνο γξακκάησλ ησλ ελδείμεσλ απηψλ δελ πξέπεη λα είλαη εκθαλέζηεξα απφ ηελ
νλνκαζία πψιεζεο ηνπ πξντφληνο

Σε απηή ηελ έλδεημε, νη ιέμεηο «βηνινγηθή γεσξγία» δελ πξέπεη λα είλαη εµθαλέζηεξεο απφ ηηο ιέμεηο «ππφ
Μεηαηξνπή».
2. Σηελ επηζήκαλζε θαη δηαθήκηζε κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ είλαη δπλαηφλ λα πεξηέρνληαη ελδείμεηο ζρεηηθά κε ην
βηνινγηθφ ηξφπν παξαγσγήο ηνπο ππφ ηνπο εμήο φξνπο:

Τνπιάρηζηνλ ην 95% ησλ γεσξγηθήο πξνέιεπζεο ζπζηαηηθψλ ηνπ πξντφληνο είλαη ή πξνέξρνληαη απφ βηνινγηθά
πξντφληα.

Όια ηα ππφινηπα γεσξγηθήο πξνέιεπζεο ζπζηαηηθά ηνπ πξντφληνο λα πεξηέρνληαη ζην παξάξηεκα ΙΦ ηνπ
Καλνληζκνχ ή λα έρνπλ επηηξαπεί πξνζσξηλά απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ θξάηνπο
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Οη ελδείμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην βηνινγηθφ ηξφπν παξαγσγήο ζηνλ θαηάινγν ζπζηαηηθψλ πξέπεη λα αθνξνχλ
ζαθψο κφλν ηα ζπζηαηηθά πνπ παξάγνληαη ή εηζάγνληαη ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ.
Οη ελδείμεηο απηέο πξέπεη επίζεο λα εκθαλίδνληαη ρσξηζηά, ζην ίδην νπηηθφ πεδίν κε ηελ νλνκαζία πψιεζεο θαη
λα έρνπλ ηε κνξθή «ρ% ησλ ζπζηαηηθψλ γεσξγηθήο πξνέιεπζεο είλαη βηνινγηθήο παξαγσγήο». Η έλδεημε
απηή δελ πξέπεη λα είλαη ρξψκαηνο, κεγέζνπο ή ηχπνπ γξακκάησλ πνπ λα ηελ θαζηζηνχλ εκθαλέζηεξε απφ ηελ
νλνκαζία πψιεζεο ηνπ πξντφληνο.
Τα ζπζηαηηθά (βηνινγηθά θαη κε) πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζε θζίλνπζα ζεηξά σο πξνο ηελ επί ηνηο εθαηφ
πεξηεθηηθφηεηά ηνπο ζε βάξνο. Δπίζεο, πξέπεη φια λα αλαγξάθνληαη κε ηνλ ίδην ηχπν, ρξψκα θαη κέγεζνο
γξακκάησλ.

3. Δηδηθά γηα ηηο δσνηξνθέο, ζχλζεηεο δσνηξνθέο θαη πξψηεο χιεο δσνηξνθψλ, ζηελ επηζήκαλζε, ή ζηα εκπνξηθά
έγγξαθα, κπνξεί λα γίλεη αλαθνξά ζην βηνινγηθφ ηξφπν παξαγσγήο κε ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο:
α) ηα πξντφληα έρνπλ παξαρζεί, παξαζθεπαζζεί ή εηζαρζεί απφ επηρείξεζε πνπ ειέγρεηαη ζχκθσλα κε ηνπο
Καλνληζκνχο 834/2007 & 889/2008.
β) ηα πξντφληα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξψησλ πιψλ ηνπο θαη θάζε άιιεο νπζίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ
παξαζθεπή ησλ ελ ιφγσ πξντφλησλ, δελ έρνπλ ππνβιεζεί ζε επεμεξγαζία κε ηνληίδνπζα αθηηλνβνιία.
γ) πιεξνχληαη, εθφζνλ ρξεηάδεηαη, νη φξνη πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 21 & 22 ηνπ Καλνληζκνχ 889/2008
δ) πξψηεο χιεο δσνηξνθψλ πξνεξρφµελεο απφ ηε βηνινγηθή γεσξγία δελ εηζέξρνληαη ηαπηφρξνλα µε ηηο ίδηεο
πξψηεο χιεο ζπκβαηηθήο παξαγσγήο ζηε ζχλζεζε ηνπ πξντφληνο
ε) πξψηεο χιεο δσνηξνθψλ πξνεξρφµελεο απφ πξντφληα βηνινγηθήο γεσξγίαο ζε κεηαβαηηθφ ζηάδην, δελ
εηζέξρνληαη ηαπηφρξνλα µε ηηο ίδηεο πξψηεο χιεο ζπκβαηηθήο παξαγσγήο ζηε ζχλζεζε ηνπ πξντφληνο.
4. Η αλαθνξά ζην βηνινγηθφ ηξφπν παξαγσγήο, γηα ηα πξντφληα πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν, ζεκείν 3,
γίλεηαη µφλν µε ηελ αθφινπζε έλδεημε:
α) «Πποϊόν Βιολογικήρ Γεωπγίαρ», φηαλ ηνπιάρηζηνλ ην 95 % επί ηεο μεξάο νπζίαο ηνπ πξντφληνο απνηειείηαη απφ
πξψηεο χιεο δσνηξνθψλ πξνεξρφµελεο απφ ηε βηνινγηθή γεσξγία·
β) «Μποπεί να σπηζιµοποιηθεί ζηη βιολογική γεωπγία ζύµθωνα µε ηον Κανονιζµό 834/2007», γηα ηα πξντφληα πνπ
πεξηιαµβάλνπλ πξψηεο χιεο πξνεξρφµελεο απφ ηε βηνινγηθή γεσξγία ή/θαη πξψηεο χιεο πξνεξρφµελεο απφ πξντφληα
βηνινγηθήο γεσξγίαο ζε µεηαβαηηθφ ζηάδην ή/θαη πξψηεο χιεο ζπµβαηηθήο παξαγσγήο ζε δηάθνξεο πνζφηεηεο.
Οη ελδείμεηο απηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο εμήο φξνπο
α) πξέπεη λα δηαρσξίδεηαη απφ ηηο µλείεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5 ηεο νδεγίαο 79/373/ΔΟΚ ή ζην άξζξν 5
παξάγξαθνο 1 ηεο νδεγίαο 96/25/ΔΚ·
β) δελ µπνξεί λα εµθαλίδεηαη µε ρξψµα, ζρήµα ή ηχπν ραξαθηήξσλ πνπ ηελ θαζηζηνχλ εµθαλέζηεξε απφ ηελ
πεξηγξαθή ή ηελ νλνµαζία ηεο δσνηξνθήο
γ) πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη, ζην ίδην νπηηθφ πεδίν, απφ µλεία εθθξαδφµελε ζε βάξνο μεξάο νπζίαο, ε νπνία
αλαθέξεηαη:
i) ζην πεξηερφµελν ζε πξψηε(-εο) χιε(-εο) δσνηξνθψλ πξνεξρφµελεο απφ ηε βηνινγηθή γεσξγία,
ii) ζην πεξηερφµελν ζε πξψηε(-εο) χιε(-εο) δσνηξνθψλ πξνεξρφµελεο απφ πξντφληα βηνινγηθήο γεσξγίαο ζε
µεηαβαηηθφ ζηάδην,
iii) ζην ζπλνιηθφ πεξηερφµελν ησλ δσνηξνθψλ γεσξγηθήο πξνέιεπζεο,
δ) πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη ηελ επσλπκία ή/θαη ηνλ θσδηθφ ηνπ Φνξέα,
ε) πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ θαηάινγν ησλ νλνµαζηψλ ησλ πξψησλ πιψλ γηα δσνηξνθέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε
βηνινγηθή γεσξγία,
ζη) πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ θαηάινγν ησλ νλνµαζηψλ ησλ πξψησλ πιψλ γηα δσνηξνθέο πνπ πξνέξρνληαη απφ
πξντφληα βηνινγηθήο γεσξγίαο ζε µεηαβαηηθφ ζηάδην.
Άρθρο 5
Μοπθή Ονόμαηορ, Κωδικού και Σήμα
1. Η επσλπκία ηνπ Φνξέα θαζψο θαη ν θσδηθφο ηνπ πξέπεη ππνρξεσηηθά λα αλαγξάθνληαη ρξεζηκνπνηψληαο ηα εμήο
ζηνηρεία:
α) Γξακκαηνζεηξά: «a Cert» Century θαη «European Organization for Certification» Arial
β) Φξψκα γξακκαηνζεηξάο: γηα ην a: πνξηνθαιί (R:255, G:102, B:0), θαη γηα ηα ππφινηπα γξάκκαηα: Μαχξν (R:0,
G:0, B:0),
γ) Φξψκα ινγφηππνπ ΔΔ φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Άξζξν 6 ηεο παξνχζαο.
2. Τν ζήκα ηνπ Φνξέα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε δηαζηάζεηο νη νπνίεο λα ηεξνχλ ηελ αλαινγία ηνπ δείγκαηνο
(2,5 πιάηνο/1 χςνο γηα ηελ νξηδφληηα έθδνζε & 1 πιάηνο/1,31 χςνο γηα ηελ θαηαθφξπθε έθδνζε)
3. Γηα ηελ δηεπθφιπλζε ησλ πειαηψλ αιιά θαη ηελ δηαζθάιηζε ηεο ρξήζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ απαηηνχκελσλ
ελδείμεσλ ε A Cert AE αλέπηπμε θαη παξέρεη ζηνπο πειάηεο ηεο εληαία επηζήκαλζε πνπ πεξηιακβάλεη ην ινγφηππν ηνπ
θνξέα, ηνλ επίζεκν θσδηθφ ηνπ φπσο απηφο απνλεκήζεθε απφ ην ΥΠΑΑΤ θαη ην Δπξσπατθφ ζήκα ζε θάζεηε θαη
νξηδφληηα δηάηαμε, ζηελ Διιεληθή θαη Αγγιηθή γιψζζα, ζχκθσλα κε ηα ππνδείγκαηα πνπ αθνινπζνχλ:
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3. Τα αλσηέξσ ζήκαηα παξέρνληαη ζε δηάθνξεο δηαζηάζεηο. Δθφζνλ, ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζήκαηνο ζε δηάθνξα είδε
θαζηζηά απαξαίηεηε ηε ζκίθξπλζε, ην ειάρηζην χςνο είλαη 1,6 εθ γηα ηελ θαηαθφξπθε έθδνζε θαη 0,64 γηα ηελ
νξηδφληηα.
4. Η ρξήζε κνλφρξσκνπ ζήκαηνο (αζπξφκαπξν) ζπληζηάηαη κφλν ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε ρξήζε ρξψκαηνο
απνδεηθλχεηαη δπζρεξήο γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο.
5. Σε εηδηθέο πεξηπηψζεηο ε επηρείξεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην ζήκα ηνπ Φνξέα κε άιιε κνξθή ή δηαζηάζεηο
κφλν θαηφπηλ έγθξηζεο ηνπ Γηεπζπληή Πηζηνπνίεζεο.
Άρθρο 6
Κοινοηικόρ Λογόηςπορ
Η ρξήζε ηνπ θνηλνηηθνχ ινγφηππνπ είλαη ππνρξεσηηθή απφ 01/07/2010 ζχκθσλα κε ηνλ Καλ. (ΔΔ) 271/2010 γηα
ηελ επηζήκαλζε θαη δηαθήκηζε πξντφλησλ πνπ έρνπλ πηζηνπνηεζεί σο πξνο απηφλ. Δπηηξέπεηαη λα ζπλερηζηεί ε δηάζεζε
ζηελ αγνξά απνζεκάησλ πξντφλησλ πνπ έρνπλ παξαρζεί, ζπζθεπαζηεί θαη ζεκαλζεί πξηλ απφ ηελ 1ε Ινπιίνπ 2010,
ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΟΚ) αξηζ. 2092/91 ή ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 834/2007, κε ελδείμεηο πνπ αλαθέξνληαη
ζηε κέζνδν βηνινγηθήο παξαγσγήο κέρξη ηελ εμάληιεζε ησλ απνζεκάησλ. Τν ρξψκα αλαθνξάο Pantone είλαη πξάζηλν
Pantone αξηζ. 376 θαη πξάζηλν [50 % θπαλνχλ + 100 % θίηξηλν] φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ηεηξαρξσκία.

Έγτρωμος Λογόησπος βιολογικής παραγωγής ηης ΕΕ
Ο ινγφηππνο βηνινγηθήο παξαγσγήο ηεο ΔΔ δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε αζπξφκαπξν κφλνλ φηαλ δελ είλαη δπλαηφλ
λα ρξεζηκνπνηείηαη έγρξσκνο, σο εμήο:

Αζπρόμασρος Λογόησπος βιολογικής παραγωγής ηης ΕΕ
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Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ην θνηλνηηθφ ινγφηππν, έλδεημε ηνπ ηφπνπ φπνπ θαιιηεξγήζεθαλ νη γεσξγηθέο πξψηεο χιεο απφ
ηηο νπνίεο απνηειείηαη ην πξντφλ, εκθαίλεηαη επίζεο ζην ίδην νπηηθφ πεδίν κε ην ινγφηππν θαη ιακβάλεη κηα απφ ηηο
αθφινπζεο κνξθέο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε:
— «Γεσξγία ΔΔ», εθφζνλ ε γεσξγηθή πξψηε χιε έρεη παξαρζεί ζηελ ΔΔ,
— «Γεσξγία εθηφο ΔΔ», εθφζνλ ε γεσξγηθή πξψηε χιε έρεη παξαρζεί ζε ηξίηεο ρψξεο,
— «Γεσξγία ΔΔ / εθηφο ΔΔ», φηαλ κέξνο ησλ γεσξγηθψλ πξψησλ πιψλ έρεη παξαρζεί ζηελ Κνηλφηεηα θαη κέξνο
ηνπο έρεη παξαρζεί ζε ηξίηε ρψξα.
Η πξναλαθεξζείζα έλδεημε «ΔΔ» ή «εθηφο ΔΔ» κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη ή λα ζπκπιεξψλεηαη απφ ην φλνκα κηαο ρψξαο
ζηελ πεξίπησζε πνπ φιεο νη γεσξγηθέο πξψηεο χιεο απφ ηηο νπνίεο απνηειείηαη ην πξντφλ έρνπλ παξαρζεί ζηε
ζπγθεθξηκέλε ρψξα.
Άρθρο 7
Υποσπεώζειρ όζον αθοπά ηη σπήζη ηων ενδείξεων και ζημάηων
Η ζπκβεβιεκέλε κε ηελ a Cert επηρείξεζε, δχλαηαη λα θάλεη ρξήζε ησλ ελδείμεσλ θαη ζεκάησλ κε ηνπο φξνπο πνπ
αλαθέξνληαη ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ, θαη επηπιένλ ηεξψληαο ηηο παξαθάησ δεζκεχζεηο νη νπνίεο ζπλάγνληαη απφ ηελ
εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία:
1. Να εθαξκφδεη ζπλερψο θαη νξζά ηηο απαηηήζεηο ησλ Καλνληζκψλ 834/2007 & 889/2008, θαζψο θαη ησλ
ηξνπνπνηήζεσλ απηψλ.
2. Να εθαξκφδεη ζπλερψο θαη νξζά ηηο απαηηήζεηο ηνπ Καλνληζκνχ Πηζηνπνίεζεο ηεο a Cert θαζψο θαη ησλ
ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ.
3. Να κελ ρξεζηκνπνηεί ηηο ελδείμεηο θαη ηα ζήκαηα (θνηλνηηθφ, θαη απηφ ηνπ Φνξέα) κε ηξφπν πνπ λα
πξνθαιεί ζχγρπζε ζηνπο θαηαλαισηέο σο πξνο ηνλ ηξφπν παξαγσγήο ή παξαζθεπήο ηνπο.
4. Να κελ ρξεζηκνπνηεί ηηο ελδείμεηο θαη ηα ζήκαηα κε ηξφπν πνπ λα ππνλνκεχεη ηελ αμηνπηζηία θαη ην θχξνο
ηνπ Φνξέα, φζνλ αθνξά ηελ πηζηνπνίεζε. Σην ίδην πλεχκα νθείινπλ λα θηλνχληαη άπαζεο νη ελέξγεηεο ηεο
επηρείξεζεο, είηε αθνξνχλ ζε εκπνξηθέο είηε ζε δηαθεκηζηηθέο πξάμεηο θαη νπσζδήπνηε ζε νπνηαδήπνηε
πξάμε ζπληζηά θνηλνπνίεζε ησλ πξνεγνπκέλσλ.
5. Να κελ ρξεζηκνπνηεί ηηο ελδείμεηο θαη ηα ζήκαηα ζηελ επηζήκαλζε ή ηελ δηαθήκηζε ησλ ελ ιφγσ πξντφλησλ
ή θάζε άιιν ηζρπξηζκφ πνπ λα δεκηνπξγεί ζηνλ αγνξαζηή ηελ εληχπσζε φηη νη αλαθεξφκελεο ελδείμεηο,
ζήκαηα θαη ινγφηππνη απνηεινχλ εγγχεζε φηη απηά είλαη αλσηέξαο πνηφηεηαο απφ άπνςε νξγαλνιεπηηθψλ
θξηηεξίσλ, ζξεπηηθήο αμίαο θαη πγηεηλήο δηαηξνθήο.
6. Να δηαηεξεί θαη λα ζέηεη ζηε δηάζεζε ηνπ Οξγαληζκνχ νπνηνδήπνηε δηαθεκηζηηθφ πιηθφ παξάγεη ν ίδηνο, κε
αλαθνξά ζηνλ Οξγαληζκφ Διέγρνπ θαη ηε ζρεηηθή πηζηνπνίεζε. Σηελ πεξίπησζε αλάθιεζεο ησλ
πηζηνπνηεηηθψλ λα δηαθφπηεη πάξαπηα ηε ρξήζε ηνπ δηαθεκηζηηθνχ πιηθνχ, ην νπνίν πεξηέρεη νπνηαδήπνηε
αλαθνξά ζε απηά θαη επηζηξέθεη φια ηα πξσηφηππα έγγξαθα ηεο πηζηνπνίεζεο ζηνλ Οξγαληζκφ.
7. Σε πεξίπησζε πνπ ηα πηζηνπνηεκέλα πξντφληα δελ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ Καλνληζκνχ, λα ελεκεξψλεη
άκεζα ηνλ Φνξέα.
8. Σε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν Φνξέαο απαηηήζεη ηελ δηαθνπή ρξήζεο ησλ ελδείμεσλ θαη ζεκάησλ πνπ
αλαθέξνληαη ζην παξφλ, λα ην πξάμεη άκεζα.
9. Να γλσζηνπνηεί ην αξγφηεξν 15 εκέξεο πξηλ ηελ εθηχπσζε δηαθεκηζηηθνχ πιηθνχ ή επηζήκαλζεο
νπνηαζδήπνηε κνξθήο, ή αλ πξφθεηηαη γηα πιηθφ ηζηνζειίδαο 15 εκέξεο πξηλ ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ ζε απηήλ,
ηα αληίζηνηρα ζρέδηα, ψζηε λα ιακβάλεη ηελ έγθξηζε ηνπ Φνξέα.
10. Σε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί ε κε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο ζπκβεβιεκέλεο επηρείξεζεο, ε a Cert
δχλαηαη λα πξνρσξήζεη ζηε δηαδηθαζία επηβνιήο θπξψζεσλ, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ Πηζηνπνίεζεο.
Άρθρο 8
Ππομήθεια Σημάηων
Η a Cert δηαζέηεη ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ πηζηνπνηεί φια ηα πξναλαθεξζέληα ζήκαηα ζε ειεθηξνληθή ή έληππε κνξθή.
Η επηρείξεζε κπνξεί λα παξαιάβεη ηα ζήκαηα είηε απφ ηα γξαθεία ηεο εηαηξίαο, είηε κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.
Σε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ηνπο ην θφζηνο επηβαξχλεη ηελ επηρείξεζε.
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Ιζηορικό Αναζκοπήζεων
Έκδοζη

Ημερομηνία

01

01/07/2005

Περιγραθή Αλλαγής
Αξρηθή έθδνζε
1.
2.

3.

4.

5.

02

21/11/2005

6.

7.
8.
9.

Αναζκόπηζη
& Έγκριζη
Ση. Μπίιιαο

ε

Σειίδα 1, άξζξν 3, 4 παξάγξαθνο, πξνζηίζεηαη ε
ιέμε θαη
Άξζξν 4, ζεκείν α), πξνζηίζεηαη σο 2ν bullet ε
θξάζε «Τν πξντφλ λα έρεη παξαρζεί ζχκθσλα ή λα
έρεη εηζαρζεί απφ ηξίηεο ρψξεο ζχκθσλα κε ηνλ
Καλνληζκφ 2092/91» θαη
ζην ίδην ζεκείν πξνζηίζεηαη κεηά απφ ην 3ν bullet, ε
θξάζε «Δπηπιένλ, εάλ πξφθεηηαη γηα κεηαπνηεκέλα
γεσξγηθά θπηηθά θαη θηελνηξνθηθά πξντφληα,
πξέπεη»
Σειίδα 2, κεηά ην 2ν bullet, πξνζηίζεληαη αθφκε 3
bullet κε ηηο εμήο θξάζεηο;
«Τν πξντφλ λα πεξηέρεη κφλνλ νπζίεο πνπ
αλαθέξνληαη ζηνλ Καλνληζκφ 2092/91 (Παξάξηεκα
VI, ζεκείν Α) σο ζπζηαηηθά κε γεσξγηθήο
πξνέιεπζεο.
Τν πξντφλ ή ηα ζπζηαηηθά ηνπ δελ έρνπλ ππνβιεζεί
ζε επεμεξγαζία κε ηνληίδνπζεο αθηηλνβνιίεο.
Τν πξντφλ ή ηα ζπζηαηηθά ηνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε
επεμεξγαζία κφλν κε νπζίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην
παξάξηεκα VI ζεκείν β ηνπ Καλνληζκνχ 2092/91.
Άξζξν 4, §4, ην θείκελν πνπ αθνινπζεί ηε θξάζε:
«εμήο φξνπο» κνξθνπνηείηαη σο ζεκείν α). θαη
μεθηλά σο εμήο « α) πξέπεη λα δηαρσξίδεηαη…»
Άξζξν 5, §1, θάησ απφ ην ζήκα νη θξάζεηο:
«Φξψκα πιαηζίνπ θαη γξακκάησλ ζηε βάζε: Μαχξν
(R:0, G:0, B:0)
Φξψκα γξακκάησλ a Cert: (R:108, G:0, B:0)
Φξψκα εζσηεξηθνχ: Λεπθφ (R:255, G:255,
B:255)» αληηθαζίζηαληαη απφ ηηο εμήο: «α)
Γξακκαηνζεηξά: «a Cert» Century θαη «European
Organization for Certification» Arial
Φξψκα γξακκαηνζεηξάο: γηα ην a: πνξηνθαιί
(R:255, G:102, B:0),
θαη γηα ηα ππφινηπα
γξάκκαηα: Μαχξν (R:0, G:0, B:0),
Άξζξν 5, §2, πξνζηίζεηαη ε θξάζε «(4 πιάηνο/1
χςνο)»
Άξζξν 5, §3, πξνζηίζεηαη ε θξάζε «(2 εθ x 0,5
εθ)»
Άξζξν 6, ζην ζήκα δηαγξάθεηαη ε θξάζε «Δληαίν
Σήκα
Αλαγλψξηζεο
Πξντφλησλ
Βηνινγηθήο
Γεσξγίαο»

Ση. Μπίιιαο

10. Άξζξν 7, πξνζηίζεηαη θάησ απφ ην ζήκα ε θξάζε
«Σχζηεκα Διέγρνπ ΔΚ»

03

10/03/2006

04

15/03/2006

05

09/10/2007

06

02/01/2009
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11. Άξζξν 8, ζεκείν 3, ε θξάζε «κε ηξφπν
παξαπιαλεηηθφ έηζη ψζηε λα» αληηθαζίζηαηαη απφ
ηε θξάζε «κε ηξφπν πνπ»
12. Αληηθαηάζηαζε ηνπ ζήκαηνο ζηελ θεθαιίδα θαη
αιιαγή ηνπ νλφκαηνο απφ Q-Cert ζε a Cert
1.
Άξζξν 3, ζεκείν 2, πξνζηίζεηαη ε θξάζε «ή/»
2.
Άξζξν 4, ζεκείν 1α, δηαγξάθεηαη ην 3ν bullet κε ηε
θξάζε «Tν ρξψκα, ην κέγεζνο θαη ν ηχπνο
γξακκάησλ ησλ ελδείμεσλ απηψλ δελ πξέπεη λα
είλαη εκθαλέζηεξα απφ ηελ νλνκαζία πψιεζεο ηνπ
πξντφληνο.»
1. Τξνπνπνηήζεηο ζχκθσλα κε ηελ ΚΥΑ 245090/1002-2006
Αθαίξεζε απφ ην ινγφηππν ηνπ Φνξέα ην ηκήκα ηνπ
«Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο Πηζηνπνίεζεο». Αιιαγή θαη
ησλ ζεκάησλ ζην έληππν.
Πξνζαξκνγή ηνπ εληχπνπ ζηηο απαηηήζεηο ησλ Καλ
834/2007 θαη Καλ 889/2008 θαη επαλαθνξά ηνπ

Ση. Μπίιιαο

Ση. Μπίιιαο
Ση. Μπίιιαο
Ση. Μπίιιαο

ζ.5.6

07
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5/5/2010

πιήξνπο ινγνηχπνπ ηνπ Φνξέα. Η πξνεγνχκελε
έθδνζε δηαηεξείηαη ζην ηζηνξηθφ αξρείν γηα ιφγνπο
αλαθνξάο.
Πξνζαξκνγή ηνπ εληχπνπ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ Καλ
271/2010

Ση. Μπίιιαο

ζ.6.6

