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Θέκα: Νέο θαζεστώς εησαγωγής προϊόλτωλ βηοιογηθής θαιιηέργεηας στε Νότηα
Κορέα.
Από 1/1/2014 ετζκθ ςε ιςχφ νζο νομοκετικό κακεςτϊσ για τα προϊόντα βιολογικισ
καλλιζργειασ, το οποίο επιβάλει τθν υποχρζωςθ πιςτοποίθςθσ ςφμφωνα με το κορεατικό
ςφςτθμα. Στθν Ευρωπαϊκι Ένωςθ (Ε.Ε.) υπάρχουν μόνο δυο εταιρείεσ που ζχουν
αναγνωριςτεί από το κορεατικό ςφςτθμα, θ γαλλικι Ecocert και θ ολλανδικι Control Union.
Επειδι υπάρχει 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 (μζχρι 30/6/2014). Αυτό ςθμαίνει
ότι τα προϊόντα κα μποροφν να κυκλοφοροφν ωσ βιολογικά, με βάςθ τισ πιςτοποιιςεισ των
χωρϊν προελεφςεωσ τουσ. Κατά τθν περίοδο αυτι δεν κα επιβάλλονται οι ποινζσ που
προβλζπει ο νόμοσ, αλλά απλϊσ κα γίνονται ςυςτάςεισ για ςυμμόρφωςθ.
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». Εξαίρεςθ, αποτελοφν τα προϊόντα που
ειςιχκθςαν πριν από τθν 1/1/2014, θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ του νζου νομικοφ
κακεςτϊτοσ, τα οποία κα μποροφν να διατίκενται μζχρι τθν θμερομθνία λιξεϊσ τουσ.
Η Ε.Ε. προτίκεται να αρχίςει ςφντομα διαπραγματεφςεισ για ςφναψθ ςυμφωνίασ
αμοιβαίασ αναγνϊριςθσ, θ οποία όμωσ είναι εξαιρετικά δφςκολο να ολοκλθρωκεί εντόσ 6
μθνϊν. Πικανότατα, κα χρειαςκεί να αςκθκεί πίεςθ για παράταςθ τθσ μεταβατικισ
περιόδου. Οι ΗΠΑ ιδθ κίνθςαν τθ διαδικαςία για τθ ςφναψθ παρόμοιασ ςυμφωνίασ.
Η Κορζα κα ςυνεχίςει να επιτρζπει τθν ειςαγωγι ενόσ πίνακα προϊόντων, ο οποίοσ
επιςυνάπτεται, υπό τθν προχπόκεςθ ότι προορίηονται για πρϊτεσ φλεσ, για τθν παραγωγι
τελικϊν προϊόντων από εγχϊριεσ βιομθχανίεσ.
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Πίλαθας προϊόλτωλ ποσ ζα σσλετίσοσλ λα εησάγολταη ως βηοιογηθής
θαιιηέργεηας, σπό τελ προϋπόζεσε ότη ζα προορίδολταη γηα πρώτες

