
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΗ ΕΟΤΛ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 
Rm 2511, Janggyo Bldg, Janggyo-dong 1, Chung-ku, Seoul, Korea 100-760 

Σηλ: +82-2-754-8292, Fax: +82-2-754-8293 
E-mail: ecocom-seoul@mfa.gr 

  

  

  

Θέμα: Σσμυωνία αμοιβαίας αναγνώρισης σσστημάτων πιστοποίησης προϊόντων 
 
            βιολογικής καλλιέργειας Εσρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και Κορέας. 

  

Από 1/1/2014 θ Κορζα ζκεςε ςε ιςχφ νζο νομοκετικό κακεςτϊσ για τα προϊόντα 

βιολογικισ καλλιζργειασ, το οποίο επιβάλει τθν υποχρζωςθ πιςτοποίθςισ τουσ ςφμφωνα 

με το κορεατικό ςφςτθμα. 

Επειδι υπιρξε κίνδυνοσ διακοπισ των ειςαγωγϊν, μετά από πιζςεισ των εμπορικϊν 

τθσ εταίρων, θ κορεατικι κυβζρνθςθ υιοκζτθςε μια μεταβατικι περίοδο (educational 

period) μθ επιβολισ του νζου νόμου, διάρκειασ 6 μθνϊν, θ οποία λιγει ςτισ 30/6/2014. 

κατά τθ διάρκεια τθσ μεταβατικισ αυτισ περιόδου τα ειςαγόμενα προϊόντα, μποροφν να 

κυκλοφοροφν ωσ βιολογικά, με βάςθ τισ πιςτοποιιςεισ των χωρϊν προελεφςεωσ τουσ, 

χωρίσ να επιβάλλονται οι ποινζσ που προβλζπει ο νόμοσ. 

Όμωσ, από 1/7/2014 όλα τα προϊόντα πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνα ςφμφωνα με το 

κορεατικό ςφςτθμα. Τα ιδθ κυκλοφοροφντα προϊόντα πρζπει να αποςυρκοφν ι να 

ςβιςουν τθν ζνδειξθ «βιολογικισ καλλιζργειασ» (π.χ. με κάποιο αυτοκόλλθτο). Εξαίρεςθ, 

αποτελοφν τα προϊόντα που ειςιχκθςαν πριν από τθν 1/1/2014, δθλαδι τθν θμερομθνία 

ζναρξθσ ιςχφοσ του νζου νομικοφ κακεςτϊτοσ, τα οποία κα ςυνεχίςουν να διατίκενται 

κανονικά μζχρι τθν θμερομθνία λιξεϊσ τουσ. 

Η Ε.Ε. άρχιςε επειγόντωσ διαπραγματεφςεισ για τθ ςφναψθ ςυμφωνίασ αμοιβαίασ 

αναγνϊριςθσ, οποία πικανότατα κα ολοκλθρωκεί και κα τεκεί ςε ιςχφ τον προςεχι 

Αφγουςτο. Οι ΗΠΑ κατζλθξαν ιδθ ςε ςυμφωνία αμοιβαίασ αναγνϊριςθσ με τθ Κορζα, θ 

οποία κα τεκεί ςφντομα ςε ιςχφ. 

Μζχρι τϊρα οι ειςαγωγείσ δίςταηαν να προβοφν ςε ειςαγωγι προϊόντων βιολογικισ 

καλλιζργειασ, λόγω τθσ αςάφειασ του κεςμικοφ κακεςτϊτοσ, ακόμθ και πριν από τθν 

εφαρμογι του νζου νόμου. Τθ ςτιγμι αυτι οι ειςαγωγζσ ουςιαςτικά ζχουν παγϊςει. Όμωσ, 

μετά τθ ςφναψθ τθσ ςυμφωνίασ, αναμζνεται εκτίναξθ των ειςαγωγϊν, κακϊσ κα αρκεί θ 

χρόνια αβεβαιότθτα και κα ξεκακαρίςει το κεςμικό κακεςτϊσ, δεδομζνου και του μεγάλου 

ενδιαφζροντοσ των Κορεατϊν για τθν υγιεινι διατροφι. 

Το Γραφείο ΟΕΥ παρακολουκεί το κζμα και κα ενθμερϊςει τισ ελλθνικζσ επιχειριςεισ, 

μζςω τθσ ιςτοςελίδασ ΑΓΟΡΑ (www.agora.mfa.gr). 
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