
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/1935 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 8ης Νοεμβρίου 2021

για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/723 όσον αφορά τις πληροφορίες και τα 
δεδομένα για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων που πρέπει να 

υποβάλλονται μέσω του τυποποιημένου υποδείγματος 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 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, για την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 999/2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, 
(ΕΕ) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031, των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) 
αριθ. 1099/2009 και των οδηγιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ και 
για την κατάργηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) 
αριθ. 882/2004, των οδηγιών του Συμβουλίου 89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ 
και 97/78/ΕΚ και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου (κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους) (1), και ιδίως το 
άρθρο 25 πρώτο εδάφιο στοιχείο α), το άρθρο 113 παράγραφος 2 και το άρθρο 134 πρώτο εδάφιο στοιχείο στ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/723 της Επιτροπής (2) θεσπίζει το τυποποιημένο υπόδειγμα που πρέπει να 
χρησιμοποιείται στις ετήσιες εκθέσεις που υποβάλλει κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 113 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2017/625.

(2) Σύμφωνα με το τμήμα 9 του εν λόγω τυποποιημένου υποδείγματος, τα κράτη μέλη οφείλουν να υποβάλλουν τα δεδομένα 
για τη βιολογική παραγωγή σύμφωνα με τα υποδείγματα που παρατίθενται στο παράρτημα XIΙΙγ του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 889/2008 της Επιτροπής (3).

(3) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) θεσπίζει νέους κανόνες για τους 
ελέγχους της βιολογικής παραγωγής και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων 
για την εξακρίβωση της εγκατάστασης και της λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των ομάδων επιχειρήσεων, 
και τον επανέλεγχο ενός ελάχιστου αριθμού επιχειρήσεων που είναι μέλη ομάδας επιχειρήσεων. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να καταρτίσουν εθνικό κατάλογο μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο οποίος θα 
περιλαμβάνει την ταξινόμηση των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης και τα αντίστοιχα μέτρα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τους επίσημους ελέγχους που απορρέουν από τους εν λόγω νέους κανόνες και να 
παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις εντοπισθείσες περιπτώσεις μη συμμόρφωσης και την επιβολή των μέτρων βάσει του 
εθνικού τους καταλόγου μέτρων.

(4) Για να ληφθούν υπόψη οι εν λόγω νέοι κανόνες και απαιτήσεις στην ετήσια έκθεση που πρέπει να υποβάλλεται σύμφωνα με 
το άρθρο 113 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, πρέπει να επικαιροποιηθεί το μέρος II τμήμα 9 του 
τυποποιημένου υποδείγματος.

(5) Ως εκ τούτου, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/723 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(1) ΕΕ L 95 της 7.4.2017, σ. 1.
(2) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/723 της Επιτροπής, της 2ας Μαΐου 2019, σχετικά με τον καθορισμό κανόνων για την εφαρμογή του 

κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το τυποποιημένο υπόδειγμα που πρέπει να 
χρησιμοποιείται στις ετήσιες εκθέσεις που υποβάλλουν τα κράτη μέλη (ΕΕ L 124 της 13.5.2019, σ. 1).

(3) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 889/2008 της Επιτροπής, της 5ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων όσον αφορά 
τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των προϊόντων (ΕΕ L 250 της 18.9.2008, σ. 1).

(4) Κανονισμός (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2018, για τη βιολογική παραγωγή και την 
επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 150 της 
14.6.2018, σ. 1).
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(6) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής βιολογικής παραγωγής,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/723 τροποποιείται ως εξής:

1) το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 2

Τυποποιημένο υπόδειγμα

Τα κράτη μέλη υποβάλλουν τις πληροφορίες και τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 113 παράγραφος 1 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2017/625 με το τυποποιημένο υπόδειγμα που προβλέπεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού. Για τον σκοπό αυτό, 
πρέπει να χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική έκδοση του τυποποιημένου υποδείγματος που παρέχεται μέσω του μηχανογραφικού 
συστήματος διαχείρισης πληροφοριών για επίσημους ελέγχους (IMSOC). Ωστόσο, για τις πληροφορίες και τα δεδομένα σχετικά 
με τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων που αναφέρονται στο μέρος II τμήμα 9 του εν λόγω 
εντύπου, χρησιμοποιείται το Σύστημα Πληροφοριών για τη Βιολογική Γεωργία (OFIS).

Τα κράτη μέλη επιβεβαιώνουν στη συνέχεια στην ηλεκτρονική έκδοση του τυποποιημένου υποδείγματος στο IMSOC ότι το μέρος 
II τμήμα 9 του εν λόγω εντύπου έχει υποβληθεί στο OFIS.»·

2) στο παράρτημα, το τμήμα 9 του τυποποιημένου υποδείγματος αντικαθίσταται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα 
του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

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

Εφαρμόζεται από την 1η Σεπτεμβρίου 2022 όσον αφορά τις ετήσιες εκθέσεις που πρέπει να υποβληθούν έως τις 31 Αυγούστου 
2023 για το 2022 και τις επόμενες ετήσιες εκθέσεις.

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

Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2021.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

«9. Βιολογική παραγωγή και επισήμανση των βιολογικών προϊόντων

9.1. Γενικό συμπέρασμα σχετικά με το επίπεδο συμμόρφωσης που έχει επιτευχθεί

9.2. Δεδομένα για τη βιολογική παραγωγή

Προσδιορισμός του κράτους μέλους/της αρμόδιας αρχής που υποβάλλει την ετήσια έκθεση

Δεδομένα από κράτος μέλος

Αριθμός αρμόδιων αρχών των οποίων τα δεδομένα έχουν ενσωματωθεί
(A)

Αριθμός αρμόδιων αρχών

Αριθμός αρχών ελέγχου των οποίων τα δεδομένα έχουν ενσωματωθεί
(B)

Αριθμός αρχών ελέγχου

Αριθμός φορέων ελέγχου των οποίων τα δεδομένα έχουν ενσωματωθεί
(Γ)

Αριθμός φορέων ελέγχου

Συνολικός αριθμός αρχών/φορέων των οποίων τα δεδομένα έχουν 
ενσωματωθεί
(A) + (B) + (Γ)

Συνολικός αριθμός αρχών/φορέων

Περίοδος αναφοράς Έτος
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Πίνακας 1

Αριθμός ελέγχων για όλες τις αρμόδιες αρχές — αρχές ελέγχου — φορείς ελέγχου  
(όλα τα άρθρα παραπέμπουν στον κανονισμό (ΕΕ) 2018/848)

1. Καταχωρισμένες επιχειρήσεις που διαθέτουν πιστοποιητικό στις 31 Δεκεμβρίου του έτους αναφοράς

Κωδικός 
αριθμός ή 

ονομασία της 
αρμόδιας  
αρχής/της 

αρχής  
ελέγχου/του 

φορέα ελέγχου

Αριθμός 
επιχειρήσεων

Αριθμός 
επαληθεύσεων 

της 
συμμόρφωσης 

σύμφωνα με το 
άρθρο 38 

παράγραφος 3
(φυσικές και μη)

Αριθμός φυσικών επιτόπιων επίσημων ελέγχων που διενεργήθηκαν Αριθμός δειγμάτων που ελήφθησαν - 
άρθρο 38 παράγραφος 4 στοιχείο γ)

Ετήσιοι έλεγχοι 
άρθρο 38 

παράγραφος 3

Πρόσθετοι 
βάσει κινδύνου 

- άρθρο 38 
παράγραφος 4 

στοιχείο β)

Συνολικός 
αριθμός 

ελέγχων - 
άρθρο 38 

παράγραφος 3 
& άρθρο 38 

παράγραφος 4 
στοιχείο β

Εκ των οποίων 
απροειδοποίη-

τοι - άρθρο 38 
παράγραφος 4 

στοιχείο α)

Συνολικός 
αριθμός 

δειγμάτων

Αριθμός δειγμάτων 
με ευρήματα

1.α. Αριθμοί για την αρμόδια αρχή/την 
αρχή ελέγχου/τον φορέα ελέγχου 1

1.β. Αριθμοί για την αρμόδια αρχή/την 
αρχή ελέγχου/τον φορέα ελέγχου 2

1.γ. Αριθμοί για την αρμόδια αρχή/την 
αρχή ελέγχου/τον φορέα ελέγχου 3

... συνέχιση και καταγραφή όλων των  
αρχών/φορέων

Συνολικοί αριθμοί για όλες τις 
αρμόδιες αρχές/όλες τις αρχές  
ελέγχου/όλους τους φορείς ελέγχου 
[άθροισμα (1.α. + 1.β. + 1.γ. +....]
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2. Καταχωρισμένες ομάδες επιχειρήσεων που διαθέτουν πιστοποιητικό στις 31 Δεκεμβρίου του έτους αναφοράς

Κωδικός αριθμός ή 
ονομασία της 

αρμόδιας αρχής/της 
αρχής ελέγχου/του 

φορέα ελέγχου

Αριθμός ομάδων Προσδιορισμός της 
ομάδας

Συνολικός αριθμός 
επιχειρήσεων που 

είναι μέλη ομάδων

Συνολικός αριθμός 
επίσημων ελέγχων σε 

ομάδες

Αριθμός 
επανεπιθεωρήσεων 
σε μέλη ομάδων

Επιθεωρήσεις κατά τις 
οποίες ελήφθη 

τουλάχιστον 1 δείγμα

2.

Συνολικοί αριθμοί για όλες τις ομάδες 
επιχειρήσεων για όλες τις αρμόδιες  
αρχές/όλες τις αρχές ελέγχου/όλους τους 
φορείς ελέγχου

2.α. Αριθμοί για την αρμόδια αρχή/την αρχή  
ελέγχου/τον φορέα ελέγχου 1

2.α.1 Ομάδα επιχειρήσεων α.1

2.α.2 Ομάδα επιχειρήσεων α.2

2.α..... Ομάδα επιχειρήσεων α.....

2.β. Αριθμοί για την αρμόδια αρχή/την αρχή  
ελέγχου/τον φορέα ελέγχου 2

2.β.1. Ομάδα επιχειρήσεων β.1

2.β.2 Ομάδα επιχειρήσεων β.2

2.β….. Ομάδα επιχειρήσεων β...

2.γ
συνέχιση και καταγραφή όλων των 
ομάδων επιχειρήσεων ανά αρμόδια  
αρχή/αρχή ελέγχου/φορέα ελέγχου

2.γ... Ομάδα επιχειρήσεων ...
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Πίνακας 2

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Δεδομένα για την αρμόδια αρχή/την αρχή ελέγχου/τον φορέα ελέγχου

1. Είδος και αριθμός των περιπτώσεων μείζονος και κρίσιμης σημασίας μη συμμόρφωσης που εντοπίστηκαν

Ονομασία ή κωδικός αριθμός 
της αρμόδιας αρχής/της αρχής  

ελέγχου/του φορέα ελέγχου 
της αρχής ελέγχου/του φορέα 

ελέγχου

Είδος περιπτώσεων ανά είδος μη συμμόρφωσης, οι οποίες διαπιστώθηκαν κατά τους επίσημους ελέγχους που διενεργήθηκαν

Γενικοί 
κανόνες 

παραγωγής

Ειδικοί 
κανόνες 

παραγωγής

Μη 
εγκεκριμένες 

ουσίες ή 
προϊόντα

Παρεκκλίσεις Έγγραφα και 
αρχεία

Κανόνες για 
την ομάδα 

επιχειρήσεων
Επισήμανση Άλλο

1. Διαπιστωθείσες περιπτώσεις μη 
συμμόρφωσης — ΣΥΝΟΛΟ

1.α. Διαπιστωθείσες περιπτώσεις για την 
αρμόδια αρχή/την αρχή ελέγχου/τον 
φορέα ελέγχου 1

1.β. Διαπιστωθείσες περιπτώσεις για την 
αρμόδια αρχή/αρχή ελέγχου/φορέα 
ελέγχου 2

1.γ. Διαπιστωθείσες περιπτώσεις για την 
αρμόδια αρχή/την αρχή ελέγχου/τον 
φορέα ελέγχου 3

... συνέχιση και καταγραφή όλων των  
αρχών/φορέων

2. Μέτρα που ελήφθησαν για τις διαπιστωθείσες μείζονος σημασίας ή κρίσιμες περιπτώσεις μη συμμόρφωσης

Αριθμός 
περιπτώσεων μη 
συμμόρφωσης 

που 
διαπιστώθηκαν

Μέτρα που ελήφθησαν για τις διαπιστωθείσες περιπτώσεις μη συμμόρφωσης

Βελτίωση της εφαρμογής των 
προληπτικών μέτρων και 
ελέγχων της επιχείρησης

Καμία αναφορά περί 
βιολογικής παραγωγής στην 

επισήμανση και τη διαφήμιση 
ολόκληρης της συγκεκριμένης 
παρτίδας ή του συγκεκριμένου 

κύκλου παραγωγής

Απαγόρευση διάθεσης του 
(των) επηρεαζόμενου (-ων) 

προϊόντος (-ων) στην αγορά ως 
βιολογικό προϊόν, για δεδομένη 

περίοδο

Νέα περίοδος 
μετατροπής

Περιορισμός 
του πεδίου 
εφαρμογής 

του 
πιστοποιητι-

κού

Αναστολή του 
πιστοποιητι-

κού

Ανάκληση του 
πιστοποιητι-

κού

Διορθωτικό 
μέτρο για το 

οποίο 
αναμένεται να 

ληφθεί 
απόφαση

Άλλο

(A) (B1) (B2) (B3) (B4) (B5) (B6) (B7) (B8) (B9)
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Πίνακας 3

Εποπτεία & Έλεγχοι

Δραστηριότητες της αρμόδιας αρχής σχετικά με

— τους φορείς ελέγχου στους οποίους έχει αναθέσει ορισμένα καθήκοντα

— την εποπτεία των εν λόγω φορέων ελέγχου

— την ανάκληση των αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στους εν λόγω φορείς ελέγχου

— τον έλεγχο των αρχών ελέγχου

1. Νέοι φορείς ελέγχου στους οποίους η αρμόδια αρχή έχει αναθέσει καθήκοντα ελέγχου/φορείς ελέγχου για τους οποίους έχει ανακληθεί η ανάθεση αρμοδιοτήτων

Αριθμός φορέων ελέγχου Παρατηρήσεις, εφόσον απαιτείται

Αριθμός κατά την έναρξη του έτους αναφοράς (1η Ιανουαρίου του έτους N) (A)

Νέοι φορείς ελέγχου κατά το έτος Ν (B)

Φορείς ελέγχου για τους οποίους έχουν ανακληθεί οι ανατεθείσες αρμοδιότητες κατά το έτος Ν (Γ)

Αριθμός στο τέλος του έτους αναφοράς (31 Δεκεμβρίου του έτους N) (Δ)

2. Εποπτεία των φορέων ελέγχου από την αρμόδια αρχή

2.α. Συνολικοί αριθμοί όσον αφορά την εποπτεία των φορέων ελέγχου

Αριθμός φορέων ελέγχου στο τέλος του έτους 
αναφοράς

Αριθμός εποπτικών ελέγχων των 
φορέων ελέγχου, οι οποίοι 

διενεργήθηκαν από την αρμόδια αρχή 
κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς

Κάλυψη των φορέων ελέγχου από τον 
εποπτικό έλεγχο της αρμόδιας αρχής Παρατηρήσεις εφόσον απαιτείται

(Δ) (Ε) (ΣΤ) = (Ε)/(Δ)

Αριθμός φορέων ελέγχου - Αριθμός 
εποπτικών ελέγχων κατά το έτος 
αναφοράς - κάλυψη
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Ο συνολικός αριθμός των εγκεκριμένων φορέων ελέγχου (Δ) πρέπει να αντιστοιχεί στον αριθμό που αναφέρεται στο τμήμα 1

2.β. Λεπτομέρειες της εποπτείας ανά φορέα ελέγχου

Κατάλογος όλων των 
φορέων ελέγχου υπό 

την εποπτεία της 
αρμόδιας αρχής

Αριθμός 
επιχειρήσεων

Αριθμός ομάδων 
επιχειρήσεων

Διενέργεια ελέγχου 
από την αρμόδια αρχή 
κατά τη διάρκεια του 
έτους αναφοράς ναι =  

1/όχι = 0

Αριθμός φακέλων 
επιχειρήσεων που 

εξετάστηκαν κατά τον 
εποπτικό έλεγχο στη 
διάρκεια του έτους 

αναφοράς

Κάλυψη του αριθμού 
των φακέλων 

επιχειρήσεων που 
εξετάστηκαν σε σχέση 

με τον συνολικό 
αριθμό των 

επιχειρήσεων

Αριθμός φακέλων 
ομάδων επιχειρήσεων 

που εξετάστηκαν κατά 
τον έλεγχο στη 

διάρκεια του έτους 
αναφοράς

Κάλυψη του αριθμού 
των φακέλων ομάδων 

επιχειρήσεων που 
εξετάστηκαν έναντι 

του συνολικού 
αριθμού των ομάδων 

επιχειρήσεων

Αναφέρατε τον αριθμό 
αναφοράς του ατομικού 

εντύπου που συμπληρώθηκε 
για τον φορέα ελέγχου 

(επισυνάπτεται υπόδειγμα 
«ατομικό έντυπο για τον 

φορέα ελέγχου»)

Κωδικός (Ζ) (Η) (Θ) (Ι) (ΙΑ) = (Ι)/(Ζ) (ΙΒ) (ΙΓ) = (ΙΒ)/(H) (ΙΔ)

3. Δραστηριότητες ελέγχου που διεξήχθησαν από την αρμόδια αρχή στις αρχές ελέγχου (μόνο εάν η αρμόδια αρχή αναθέτει καθήκοντα ελέγχου σε αρχές ελέγχου)

Αριθμός αρχών ελέγχου στις οποίες η 
αρμόδια αρχή έχει αναθέσει καθήκοντα 

ελέγχου

Αριθμός ελέγχων που διενεργήθηκαν 
στις αρχές ελέγχου από την αρμόδια 

αρχή

Κάλυψη των αρχών ελέγχου στις οποίες 
διενεργήθηκε έλεγχος από την αρμόδια 

αρχή κατά το έτος αναφοράς
Παρατηρήσεις, εφόσον απαιτείται

(ΙΑ) (ΙΒ) (ΙΓ) = (ΙΒ)/(ΙΑ)

κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς
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Πίνακας 4

ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

[Το έντυπο μπορεί να συμπληρώνεται από την αρμόδια αρχή για κάθε φορέα ελέγχου που υποβλήθηκε σε εποπτικό έλεγχο 
κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς (προαιρετικό)]

Αριθμός αναφοράς εντύπου προς αντιγραφή στον πίνακα εποπτικού ελέγχου — 
πεδίο δεδομένων ΙΑ

Έτος αναφοράς

Αρμόδια αρχή επιφορτισμένη με την εποπτεία

Έκθεση εποπτικού ελέγχου

Στοιχεία αναφοράς:

Ημερομηνία:

Ταυτοποίηση του φορέα ελέγχου

Κωδικός

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

1. Προϋποθέσεις για την έγκριση του φορέα ελέγχου και την ανάθεση καθηκόντων ελέγχου

Ενσωματώστε το κείμενο

2. Διαπιστώσεις σχετικά με τη συμμόρφωση με τις ελάχιστες απαιτήσεις ελέγχου

Ενσωματώστε το κείμενο

3. Διαπιστώσεις σχετικά με την εκτίμηση επικινδυνότητας των επιχειρήσεων

Ενσωματώστε το κείμενο

4. Διαπιστώσεις σχετικά με τη συμμόρφωση με τον εθνικό κατάλογο μέτρων

Ενσωματώστε το κείμενο

5. Διαπιστώσεις σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών με την αρμόδια αρχή

Ενσωματώστε το κείμενο

6. Άλλες διαπιστώσεις:

Ενσωματώστε το κείμενο

7. Γενικό συμπέρασμα

Ενσωματώστε το κείμενο+A1:C24
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Πίνακας 5

Δράσεις και μέτρα που ελήφθησαν από την αρμόδια αρχή κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς για τη 
διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των επίσημων ελέγχων από τις αρχές/φορείς ελέγχου 

Δεδομένα από κράτος μέλος

Περίοδος Έτος

1. Εθνική νομοθεσία

Ενσωματώστε το κείμενο

2. Νέες, επικαιροποιημένες ή αναθεωρημένες διαδικασίες ελέγχου·

Ενσωματώστε το κείμενο

3. Δραστηριότητες κατάρτισης

Ενσωματώστε το κείμενο

4. Παροχή πρόσθετων πόρων ή ανακατανομή υφιστάμενων πόρων μετά από επανεξέταση των προτεραιοτήτων

Ενσωματώστε το κείμενο

5. Ειδικές πρωτοβουλίες ελέγχου

Ενσωματώστε το κείμενο

6. Αλλαγές στην οργάνωση ή στη διαχείριση των αρμόδιων αρχών

Ενσωματώστε το κείμενο

7. Άλλο

Ενσωματώστε το κείμενο»
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