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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ
ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΩΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3

Εκτός από τις γενικές απαιτήσεις του Παραρτήµατος V, ισχύουν και οι εξής απαιτήσεις.

Α. Χώροι

1. Οι χώροι µεταποίησης υλικών Κατηγορίας 3 δεν πρέπει να βρίσκονται στον ίδιο τόπο µε τους
χώρους µεταποίησης υλικών Κατηγορίας 1 ή Κατηγορίας 2, εκτός εάν βρίσκονται σε τελείως
χωριστό κτίριο.

2. Ωστόσο, η αρµόδια αρχή µπορεί να επιτρέπει την προσωρινή χρήση µονάδας µεταποίησης
υλικών Κατηγορίας 3 για τη µεταποίηση υλικών Κατηγορίας 1 ή Κατηγορίας 2 εάν, λόγω
εξαπλωµένης επιζωοτικής νόσου ή άλλων έκτακτων και απρόβλεπτων περιστάσεων υπάρχει
έλλειψη δυναµικού σε µονάδα µεταποίησης υλικών Κατηγορίας 1 ή Κατηγορίας 2.

Η αρµόδια αρχή πρέπει να επανεγκρίνει τη µονάδα µεταποίησης υλικών Κατηγορίας 3
σύµφωνα µε το άρθρο 17 πριν η µονάδα αυτή µεταποιήσει εκ νέου υλικά Κατηγορίας 3.

3. Οι µονάδες µεταποίησης υλικών Κατηγορίας 3 πρέπει να διαθέτουν :

(α) εγκατάσταση για την ανίχνευση ξένων υλών, όπως υλικά συσκευασίας, µεταλλικά
αντικείµενα κλπ, στα ζωικά υποπροϊόντα, και

(β) εάν η ποσότητα των µεταποιούµενων προϊόντων απαιτεί τακτική ή συνεχή παρουσία
της αρµόδιας αρχής, επαρκώς εξοπλισµένη αίθουσα που να κλειδώνει για την
αποκλειστική χρήση της υπηρεσίας επιθεώρησης.
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B. Πρώτες ύλες

4. Για την παραγωγή µεταποιηµένων ζωικών πρωτεϊνών και άλλων πρώτων υλών ζωοτροφών
επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται µόνον τα υλικά Κατηγορίας 3 που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 σηµεία (α) έως (ι) του άρθρου 6 και µόνον εφόσον ο χειρισµός, η αποθήκευση
και η µεταφορά τους έχει γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 22.

5. Πριν από τη µεταποίηση, τα ζωικά υποπροϊόντα πρέπει να ελέγχονται για την παρουσία
ξένων υλών οι οποίες, εάν υπάρχουν, πρέπει να αφαιρούνται αµέσως.

Γ. Κανόνες µεταποίησης

6. Τα κρίσιµα σηµεία ελέγχου που καθορίζουν την έκταση των θερµικών επεξεργασιών που
εφαρµόζονται κατά τη µεταποίηση πρέπει να εντοπίζονται για κάθε µέθοδο µεταποίησης που
ορίζεται στο Παράρτηµα V, Κεφάλαιο III. Τα κρίσιµα σηµεία ελέγχου µπορεί να
περιλαµβάνουν τουλάχιστον :

− το µέγεθος των σωµατιδίων της πρώτης ύλης,

− τη θερµοκρασία που επιτυγχάνεται κατά τη διαδικασία της θερµικής επεξεργασίας,

− την πίεση στην οποία υποβάλλεται η πρώτη ύλη αν συντρέχει η περίπτωση, και

− τη διάρκεια της διαδικασίας θερµικής επεξεργασίας ή το ρυθµό τροφοδότησης του
συστήµατος συνεχούς επεξεργασίας.

Για κάθε κρίσιµο σηµείο ελέγχου πρέπει να καθορίζονται ελάχιστοι κανόνες διαδικασίας.

7. Πρέπει να τηρούνται, επί δύο τουλάχιστον έτη, µητρώα στα οποία να καταγράφονται οι
ελάχιστες τιµές διαδικασίας για κάθε κρίσιµο σηµείο ελέγχου.

8. Πρέπει να χρησιµοποιούνται επακριβώς βαθµονοµηµένες συσκευές καταγραφής , για να
ελέγχονται συνεχώς οι συνθήκες µεταποίησης. Πρέπει να τηρούνται και να φυλάσσονται επί
δύο έτη τουλάχιστον µητρώα όπου καταγράφεται η ηµεροµηνία βαθµονόµησης των
συσκευών καταγραφής .
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9. Τα υλικά τα οποία ενδέχεται να µην έχουν υποβληθεί στην καθοριζόµενη θερµική
επεξεργασία (για παράδειγµα υλικό που απορρίπτεται κατά την έναρξη λειτουργίας ή που
διαρρέει από τους κλιβάνους) πρέπει να επανεισάγεται στη θερµική επεξεργασία ή να
συλλέγεται και να υποβάλλεται σε νέα µεταποίηση.

∆. Μεταποιηµένα προϊόντα

10. Τα δείγµατα των τελικών προϊόντων που λαµβάνονται κατά τη διάρκεια ή µετά το τέλος της
αποθήκευσης στη µονάδα µεταποίησης πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές :

Salmonella : απουσία σε 25 g : n = 5, c = 0, m = 0, M = 0

Enterobacteriaceae : n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 σε 1g

Όπου :

n = αριθµός δειγµάτων προς δοκιµή,

m = κατώτατη τιµή για τον αριθµό βακτηρίων· το αποτέλεσµα θεωρείται ικανοποιητικό αν ο
αριθµός βακτηρίων σε όλα τα δείγµατα δεν υπερβαίνει το m,

M = µέγιστη τιµή για τον αριθµό βακτηρίων· το αποτέλεσµα θεωρείται µη ικανοποιητικό αν
ο αριθµός βακτηρίων σε ένα ή περισσότερα δείγµατα είναι ίσος ή ανώτερος από M· και

c = αριθµός δειγµάτων στον οποίο ο αριθµός βακτηρίων µπορεί να κείται µεταξύ m και M·
το δείγµα θεωρείται αποδεκτό αν ο αριθµός βακτηρίων των άλλων δειγµάτων είναι ίσος
ή κατώτερος από m.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΖΩΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ

Εκτός από τους γενικούς όρους του Κεφαλαίου Ι, ισχύουν και οι εξής όροι.

Α. Κανόνες µεταποίησης

1. Οι µεταποιηµένες ζωικές πρωτεΐνες θηλαστικών πρέπει να έχουν υποβληθεί στη µέθοδο
µεταποίησης 1.
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2. Οι µεταποιηµένες ζωικές πρωτεΐνες που δεν προέρχονται από θηλαστικά, πλην του
ιχθυάλευρου, πρέπει να έχουν υποβληθεί σε µία από τις µεθόδους µεταποίησης 1 έως 5 ή 7.

3. Το ιχθυάλευρο πρέπει να έχει υποβληθεί σε :

(α) οποιαδήποτε µέθοδο µεταποίησης, ή

(β) µέθοδο και παραµέτρους που εξασφαλίζουν ότι το προϊόν τηρεί τις µικροβιολογικές
απαιτήσεις του Κεφαλαίου I παράγραφος 10.

Β. Αποθήκευση

4. Οι µεταποιηµένες ζωικές πρωτεΐνες πρέπει να συσκευάζονται και να αποθηκεύονται σε νέους
ή αποστειρωµένους σάκους ή να αποθηκεύεται σε κατάλληλα κατασκευασµένα δοχεία χύδην.

5. Πρέπει να λαµβάνονται επαρκή µέτρα για να ελαχιστοποιείται η συµπύκνωση υδρατµών στο
εσωτερικό των δοχείων, των µεταφορικών ιµάντων ή των ανελκυστήρων.

6. Τα προϊόντα σε µεταφορικούς ιµάντες, ανελκυστήρες και δοχεία πρέπει να προστατεύονται
από την επιµόλυνση.

7. Ο εξοπλισµός χειρισµού µεταποιηµένων ζωικών πρωτεϊνών πρέπει να διατηρείται καθαρός
και στεγνός και να διαθέτει επαρκή σηµεία επιθεώρησης, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος
της καθαριότητάς του. Όλες οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης πρέπει να εκκενώνονται και να
καθαρίζονται τακτικά, ανάλογα µε τις απαιτήσεις της παραγωγής.

8. Οι µεταποιηµένες ζωικές πρωτεΐνες πρέπει να διατηρούνται στεγνές, πρέπει δε να
αποτρέπονται οι διαρροές και η συµπύκνωση υδρατµών στο χώρο αποθήκευσης.

Γ. Εισαγωγή

9. Τα κράτη µέλη οφείλουν να επιτρέπουν την εισαγωγή µεταποιηµένων ζωικών πρωτεϊνών
εάν :

(α) προέρχονται από τρίτες χώρες οι οποίες περιέχονται στον κατάλογο του Μέρους ΙΙ του
Παραρτήµατος XI ή, σε περίπτωση ιχθυάλευρου, που περιέχονται στον κατάλογο του
Μέρους ΙΙΙ του Παραρτήµατος XI,
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(β) προέρχονται από µονάδα µεταποίησης που περιέχεται στον κατάλογο ο οποίος
αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 4,

(γ) έχουν παραχθεί σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό, και

(δ) συνοδεύονται από υγειονοµικό πιστοποιητικό που ορίζεται στο άρθρο 29 παρ. 6.

10. Προτού επιτραπεί η ελεύθερη κυκλοφορία αποστολών προϊόντων εντός της Κοινότητας, η
αρµόδια αρχή πρέπει να λαµβάνει δείγµατα των εισαγόµενων µεταποιηµένων ζωικών
πρωτεϊνών στο συνοριακό σταθµό επιθεώρησης προς εξασφάλιση της συµµόρφωσης προς τις
απαιτήσεις του Κεφαλαίου ι παράγραφος 10. Η αρµόδια αρχή πρέπει :

(α) να λαµβάνει δείγµατα από κάθε αποστολή προϊόντων που µεταφέρονται χύδην, και

(β) να λαµβάνει τυχαία δείγµατα από τις αποστολές προϊόντων που συσκευάστηκαν στη
µεταποιητική µονάδα προέλευσης.

11. Ωστόσο, όταν έξι διαδοχικές δοκιµές αποστολών χύδην που προέρχονται από µια
συγκεκριµένη τρίτη χώρα δίνουν αρνητικά αποτελέσµατα, η αρµόδια αρχή µπορεί να
διενεργεί τυχαία δειγµατοληψία των επόµενων αποστολών χύδην που προέρχονται από την
τρίτη αυτή χώρα. Εάν ένα από τα τυχαία αυτά δείγµατα δώσει θετικά αποτελέσµατα, η
αρµόδια αρχή που διενεργεί τη δειγµατοληψία πρέπει να ενηµερώνει την αρµόδια αρχή της
χώρας προέλευσης ώστε να µπορεί να λάβει κατάλληλα µέτρα για να επανορθώσει την
κατάσταση. Η αρµόδια αρχή της χώρας προέλευσης πρέπει να κοινοποιεί τα µέτρα αυτά στην
αρµόδια αρχή που διενεργεί τη δειγµατοληψία. Εάν διαπιστωθεί και άλλο θετικό αποτέλεσµα
από την ίδια πηγή, η αρµόδια αρχή πρέπει να λαµβάνει δείγµατα από κάθε αποστολή που
προέρχεται από την ίδια πηγή µέχρις ότου έξι διαδοχικές δοκιµές δώσουν πάλι αρνητικά
αποτελέσµατα.

12. Οι αρµόδιες αρχές πρέπει να τηρούν µητρώο στο οποίο καταγράφονται τα αποτελέσµατα των
δειγµατοληπτικών ελέγχων που πραγµατοποιούνται σε όλες τις αποστολές που υποβάλλονται
σε δειγµατοληψία, και να το φυλάγουν επί δύο τουλάχιστον έτη.

13. Όταν µια αποστολή προϊόντων παρουσιάσει θετικό αποτέλεσµα στον έλεγχο για τη
σαλµονέλα, πρέπει :

(α) είτε να αντιµετωπίζεται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 20 παράγραφος 2
σηµείο (α) της οδηγίας 97/78/ΕΚ, 1

                                                
1 Οδηγία 97/78/ΕΚ του Συµβουλίου της 18ης ∆εκεµβρίου 1997 για τον καθορισµό των αρχών

οργάνωσης των κτηνιατρικών ελέγχων των προϊόντων που εισάγονται στην κοινότητα από
τρίτες χώρες, ΕΕ L 204, 30.1.1998, σ. 9.
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(β) είτε να µεταποιείται εκ νέου σε µονάδα µεταποίησης εγκεκριµένη σύµφωνα µε τον
παρόντα κανονισµό ή να απολυµαίνεται µε διαδικασία που επιτρέπεται από την
αρµόδια αρχή. Ο κατάλογος των επιτρεπόµενων µεθόδων µεταποίησης µπορεί να
καταρτίζεται µε τη διαδικασία του άρθρου 33 παράγραφος 2. Η αποστολή δεν πρέπει να
αποδεσµεύεται πριν ολοκληρωθεί η επεξεργασία, διενεργηθεί ο έλεγχος για τη
σαλµονέλα από την αρµόδια αρχή, σύµφωνα µε το Κεφάλαιο I παράγραφος 10, και
ληφθεί αρνητικό αποτέλεσµα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ

Εκτός από τους γενικούς όρους του Κεφαλαίου Ι, ισχύουν και οι εξής όροι.

Α. Πρώτες ύλες

1. Για την παραγωγή προϊόντων αίµατος, επιτρέπεται να χρησιµοποιείται µόνον το αίµα που
αναφέρεται στην παράγραφο 1 σηµεία (α) και (β) του άρθρου 6.

Β. Κανόνες µεταποίησης

2. Τα προϊόντα αίµατος πρέπει να έχουν υποβληθεί σε :

(α) οποιαδήποτε από τις µεθόδους µεταποίησης 1 έως 5 ή 7, ή

(β) µέθοδο και παραµέτρους που εξασφαλίζουν ότι το προϊόν πληροί τις µικροβιολογικές
προδιαγραφές του Κεφαλαίου I παράγραφος 10.
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Γ. Εισαγωγή

3. Τα κράτη µέλη οφείλουν να επιτρέπουν την εισαγωγή προϊόντων αίµατος εάν :

(α) προέρχονται από τρίτες χώρες οι οποίες περιέχονται στον κατάλογο του Μέρους V του
Παραρτήµατος XΙ,

(β) προέρχονται από µονάδα µεταποίησης που περιέχεται στον κατάλογο ο οποίος
αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 4,

(γ) έχουν παραχθεί σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό, και

(δ) συνοδεύονται από υγειονοµικό πιστοποιητικό που ορίζεται στο άρθρο 29
παράγραφος 6.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΤΗΓΜΕΝΑ ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΤΟ ΙΧΘΥΕΛΑΙΟ

Εκτός από τους γενικούς όρους του Κεφαλαίου Ι, ισχύουν και οι εξής όροι.

Α. Κανόνες µεταποίησης

1. Τα τετηγµένα λίπη που προέρχονται από µηρυκαστικά ζώα πρέπει να καθαρίζονται κατά
τρόπο ώστε τα ανώτατα επίπεδα των υπολειµµατικών συνολικών αδιάλυτων ακαθαρσιών να
µην υπερβαίνουν το 0,15% του βάρους.

Β. Εισαγωγή τετηγµένων λιπών

2. Τα κράτη µέλη οφείλουν να επιτρέπουν την εισαγωγή τετηγµένων λιπών εάν :

(α) προέρχονται από τρίτες χώρες οι οποίες περιέχονται στον κατάλογο στο µέρος IV του
παραρτήµατος XI,

(β) προέρχονται από µονάδα µεταποίησης που αναγράφεται στον κατάλογο ο οποίος
αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 4,

(γ) έχουν παραχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού και :
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(δ) είτε :

i) έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου ή εν µέρει από αµεταποίητο υλικό χοίρου και
προέρχονται από χώρα ή τµήµα της επικράτειας µιας χώρας απαλλαγµένης από
τον αφθώδη πυρετό κατά τους τελευταίους 24 µήνες και απαλλαγµένης από την
κλασσική πανώλη των χοίρων και την αφρικανική πανώλη των χοίρων κατά τους
τελευταίους 12 µήνες,

ii) έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου ή εν µέρει από αµεταποίητο υλικό πουλερικών και
προέρχονται από χώρα ή τµήµα της επικράτειας µιας χώρας απαλλαγµένης από
την ψευδοπανώλη των πτηνών και τη γρίπη των πτηνών κατά τους τελευταίους
6 µήνες,

iii) έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου ή εν µέρει από αµεταποίητο υλικό µηρυκαστικών
και προέρχονται από χώρα ή τµήµα της επικράτειας µιας χώρας απαλλαγµένης
από τον αφθώδη πυρετό κατά τους τελευταίους 24 µήνες και απαλλαγµένης από
την πανώλη των βοοειδών κατά τους τελευταίους 12 µήνες, ή

iv) σε περίπτωση που έχει εκδηλωθεί εστία µιας από τις προαναφερθείσες νόσους
κατά την αντίστοιχη προαναφερόµενη περίοδο, έχουν υποβληθεί σε µία από τις
ακόλουθες θερµικές επεξεργασίες :

− σε κατώτατη θερµοκρασία 70°C επί τουλάχιστον 30 λεπτά, ή

− σε κατώτατη θερµοκρασία 90°C επί τουλάχιστον 15 λεπτά,

και λεπτοµερή στοιχεία των κρίσιµων σηµείων ελέγχου καταγράφονται και
διατηρούνται κατά τρόπο ώστε ο κάτοχος της µονάδας, ο επιχειρηµατίας ή ο
αντιπρόσωπός τους και, εάν χρειαστεί, η αρµόδια αρχή να µπορούν να ελέγχουν
τη λειτουργία της µονάδας. Τα καταγραφόµενα στοιχεία πρέπει να
περιλαµβάνουν τον κοκκοµετρικό όγκο, την κρίσιµη θερµοκρασία και,
ενδεχοµένως, τον απόλυτο χρόνο, την πίεση, τον ρυθµό τροφοδότησης σε
ακατέργαστη ύλη και τον ρυθµό ανακύκλωσης λίπους· και

(ε) συνοδεύονται από υγειονοµικό πιστοποιητικό που προβλέπεται στο άρθρο 29
παράγραφος 6.
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Γ. Εισαγωγή ιχθυελαίου

3. Τα κράτη µέλη οφείλουν να επιτρέπουν την εισαγωγή ιχθυελαίου εάν :

(α) προέρχεται από τρίτες χώρες που αναγράφονται στον κατάλογο στο µέρος III του
παραρτήµατος XI,

(β) προέρχεται από µονάδα µεταποίησης που αναγράφεται στον κατάλογο ο οποίος
αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 4,

(γ) έχει παραχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού· και

(δ) συνοδεύεται από υγειονοµικό πιστοποιητικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 29
παράγραφος 6.

∆. Υγειονοµικές απαιτήσεις

4. Σε περίπτωση που το τετηγµένο λίπος ή το ιχθυέλαιο είναι συσκευασµένα, πρέπει να είναι
συσκευασµένα σε νέους περιέκτες ή σε περιέκτες οι οποίοι έχουν καθαριστεί και πρέπει να
λαµβάνονται όλα τα προληπτικά µέτρα για να αποτραπεί η εκ νέου µόλυνσή τους. Όταν
πρόκειται να µεταφερθούν τα προϊόντα χύδην, οι σωλήνες, οι αντλίες και οι δεξαµενές που
περιέχουν προϊόν χύδην και κάθε άλλος περιέκτης χύδην προϊόντος ή βυτιοφόρο οδικής
µεταφοράς χύδην προϊόντος, που χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά των προϊόντων από τη
µονάδα µεταποίησης είτε απευθείας στο πλοίο είτε σε παράκτιες δεξαµενές, ή απευθείας σε
εγκαταστάσεις, πρέπει να έχουν επιθεωρηθεί και να έχουν κριθεί καθαρά πριν από τη χρήση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΛΑ, ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΤΟ
ΠΡΩΤΟΓΑΛΑ

Εκτός από τους γενικούς όρους του Κεφαλαίου Ι, ισχύουν και οι εξής όροι.

Α. Κανόνες µεταποίησης

1. Το νωπό γάλα και το πρωτόγαλα πρέπει να παράγονται υπό όρους που να παρέχουν επαρκείς
εγγυήσεις όσον αφορά την υγεία των ζώων. Οι όροι αυτοί πρέπει να καθορίζονται σύµφωνα
µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2.
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2. Το νωπό γάλα, το γάλα που έχει υποστεί επεξεργασία ή τα µεταποιηµένα προϊόντα γάλακτος
πρέπει να υποβάλλονται σε θερµική επεξεργασία τουλάχιστον 72°C επί τουλάχιστον 15
δευτερόλεπτα, ή σε οποιονδήποτε συνδυασµό θερµοκρασίας και χρόνου που εξασφαλίζει
ισοδύναµο αποτέλεσµα και παρουσιάζουν αρνητική αντίδραση στη δοκιµασία φωσφατάσης,
η οποία ακολουθείται από :

(α) επεξεργασία ξήρανσης, σε περίπτωση γάλακτος σε σκόνη ή προϊόντων µε βάση το γάλα
σε σκόνη· ή

(β) σε περίπτωση όξινου προϊόντος γάλακτος, επεξεργασία µείωσης του pH και διατήρησής
του τουλάχιστον επί µία ώρα σε επίπεδο κάτω του 6.

3. Συµπληρωµατικά προς τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2, το γάλα σε σκόνη ή
τα προϊόντα γάλακτος σε σκόνη πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές :

(α) µετά την ολοκλήρωση της διεργασίας ξήρανσης, πρέπει να λαµβάνονται όλα τα
προληπτικά µέτρα για να αποτραπεί η µόλυνση των προϊόντων· και

(β) το τελικό προϊόν πρέπει :

i) να συσκευάζεται σε νέους περιέκτες· ή

ii) σε περίπτωση µεταφοράς χύδην, να µεταφέρεται σε οχήµατα ή σε περιέκτες που
έχουν απολυµανθεί µε τη χρησιµοποίηση προϊόντος εγκεκριµένου από την
αρµόδια αρχή προτού να φορτωθεί το γάλα, το προϊόν µε βάση το γάλα ή το
πρωτόγαλα

Β. Εισαγωγή

4. Τα κράτη µέλη οφείλουν να επιτρέπουν τις εισαγωγές γάλακτος και προϊόντων µε βάση το
γάλα εάν :

(α) προέρχονται από τρίτες χώρες οι οποίες αναγράφονται στον κατάλογο στο µέρος I του
παραρτήµατος XI, και τις εισαγωγές,
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(β) στην περίπτωση γάλακτος και προϊόντων µε βάση το γάλα από τρίτες χώρες ή τµήµατα
της επικράτειας τρίτων χωρών που αναγράφονται στη στήλη Β του παραρτήµατος της
απόφασης 95/340/ΕΚ 1, έχουν υποστεί επεξεργασία παστερίωσης επαρκή για να
εξασφαλίσει αρνητικό αποτέλεσµα στον έλεγχο φωσφατάσης και συνοδεύονται από
υγειονοµικό πιστοποιητικό σύµφωνα µε το υπόδειγµα που καθορίζεται στο Κεφάλαιο 2
(A) του παραρτήµατος X,

(γ) στην περίπτωση προϊόντων µε βάση το γάλα µε τιµή pH κατώτερη του 6, που
προέρχονται από τρίτες χώρες ή τµήµατα τρίτων χωρών οι οποίες αναγράφονται στη
στήλη Γ του παραρτήµατος της απόφασης 95/340/ΕΚ, έχουν υποστεί προηγουµένως
επεξεργασία παστερίωσης επαρκή να εξασφαλίσει αρνητικό αποτέλεσµα στον έλεγχο
φωσφατάσης και συνοδεύονται από υγειονοµικό πιστοποιητικό σύµφωνα µε το µοντέλο
που καθορίζεται στο Κεφάλαιο 2 (B) του παραρτήµατος X,

(δ) στην περίπτωση γάλακτος και προϊόντων µε βάση το γάλα από τρίτες χώρες ή τµήµατά
τους οι οποίες απαριθµούνται στη στήλη Γ του παραρτήµατος της
απόφασης 95/340/ΕΚ, έχουν προηγουµένως υποστεί επεξεργασία παστερίωσης ή
διπλής θερµικής επεξεργασίας και κάθε επεξεργασία ήταν επαρκής για να εξασφαλίσει
αρνητικό αποτέλεσµα στον έλεγχο φωσφατάσης από µόνη της και συνοδεύονται από
υγειονοµικό πιστοποιητικό σύµφωνα µε το µοντέλο που καθορίζεται στο Κεφάλαιο 2
(Γ) του παραρτήµατος X· και

(ε) προέρχονται από µονάδα µεταποίησης που αναγράφεται στον κατάλογο ο οποίος
αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 4.

5. Το γάλα και τα προϊόντα µε βάση το γάλα από τρίτες χώρες ή τµήµατα της επικράτειας
τρίτων χωρών που απαριθµούνται στη στήλη Γ του παραρτήµατος της απόφασης 95/340/ΕΚ,
στις οποίες εκδηλώθηκε εστία αφθώδους πυρετού κατά τους τελευταίους 12 µήνες ή στις
οποίες πραγµατοποιήθηκε εµβολιασµός κατά του αφθώδους πυρετού κατά τους
τελευταίους 12 µήνες, πρέπει, πριν εισαχθούν στην επικράτεια της Κοινότητας, να
υποβληθούν είτε :

(α) σε επεξεργασία αποστείρωσης η οποία πρέπει να δώσει τιµή Fc ίση ή ανώτερη του 3· ή

(β) σε αρχική θερµική επεξεργασία µε θερµαντική επίδραση τουλάχιστον ίση µε εκείνη που
επιτυγχάνεται µε την επεξεργασία παστερίωσης σε τουλάχιστον 72°C επί
τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα και επαρκή για να εξασφαλίσει αρνητική αντίδραση σε
δοκιµή φωσφατάσης, η οποία ακολουθείται :

(i) από δεύτερη θερµική επεξεργασία µε θερµαντική επίδραση τουλάχιστον ίση µε
εκείνη που επιτυγχάνεται µε την αρχική θερµική επεξεργασία και η οποία θα ήταν
αρκετή για να εξασφαλίσει αρνητική αντίδραση σε δοκιµή φωσφατάσης και
ακολουθείται, σε περίπτωση γάλακτος σε σκόνη ή προϊόντων µε βάση το γάλα σε
σκόνη, από επεξεργασία ξήρανσης, ή

                                                
1 Απόφαση 95/340/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 1995 για την κατάρτιση προσωρινού

καταλόγου τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη µέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές γάλακτος
και προϊόντων µε βάση το γάλα και για την κατάργηση της απόφασης 94/70/ΕΚ, ΕΕ L 200
της 24.8.1995, σ. 38, όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την απόφαση 96/568/ΕΚ (ΕΕ L 255,
9.10.1996, σ. 20).
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(ii) από επεξεργασία οξίνισης, έτσι ώστε το pH να διατηρηθεί τουλάχιστον επί µία
ώρα σε τιµή κατώτερη του 6.

6. Όταν εντοπίζεται κίνδυνος εισαγωγής εξωτικής ζωονόσου ή άλλος κίνδυνος για την υγεία
των ζώων, είναι δυνατό να επιβληθούν πρόσθετοι όροι για την προστασία της υγείας των
ζώων, σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2.

KEΦΑΛΑΙΟ VI

EΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΕΛΑΤΙΝΗ ΚΑΙ ΤΙΣ Υ∆ΡΟΛΥΜΕΝΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ

Εκτός από τους γενικούς όρους του Κεφαλαίου Ι, ισχύουν και οι εξής όροι.

Α. Κανόνες µεταποίησης για τη ζελατίνη

1. (α) Η ζελατίνη πρέπει να παράγεται µε επεξεργασία η οποία εξασφαλίζει ότι το
αµεταποίητο υλικό της Κατηγορίας 3 υποβάλλεται σε επεξεργασία µε οξύ ή αλκάλιο
και στη συνέχεια σε µία ή περισσότερες πλύσεις. Το pH πρέπει να προσαρµόζεται
αναλόγως. Η ζελατίνη πρέπει να εξάγεται µε µία ή περισσότερες διαδοχικές
θερµάνσεις, και στη συνέχεια να υποβάλλεται σε καθαρισµό µε διήθηση και
αποστείρωση.

(β) Αφού υποβληθεί στις επεξεργασίες που αναφέρονται παράγραφο στο στοιχείο (α), η
ζελατίνη πρέπει να υποβληθεί σε επεξεργασία ξήρανσης και, ενδεχοµένως, σε
επεξεργασία κονιοποίησης ή ελασµατοποίησης,

(γ) Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση συντηρητικών, εκτός από διοξείδιο του θείου και
υπεροξείδιο του υδρογόνου.

2. Η ζελατίνη πρέπει να συσκευάζεται σε πρώτη και δεύτερη συσκευασία, να αποθηκεύεται και
να µεταφέρεται υπό ικανοποιητικές συνθήκες υγιεινής. Ειδικότερα :
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(α) πρέπει να διατίθεται αίθουσα για την αποθήκευση των υλικών πρώτης και δεύτερης
συσκευασίας,

(β) η πρώτη και η δεύτερη συσκευασία πρέπει να πραγµατοποιείται σε αίθουσα ή σε χώρο
που προορίζεται για τον σκοπό αυτό, και

(γ) οι συσκευασίες που περιέχουν ζελατίνη πρέπει να φέρουν την ένδειξη «Ζελατίνη
κατάλληλη για ζωική κατανάλωση».

B. Κανόνες επεξεργασίας για τα προϊόντα υδρόλυσης πρωτεϊνών

3. Τα προϊόντα υδρόλυσης πρωτεϊνών πρέπει να παράγονται µε µέθοδο παραγωγής υπό τις
απαιτούµενες συνθήκες για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος µόλυνσης αµεταποίητου υλικού
της Κατηγορίας 3. Η προετοιµασία αµεταποίητου υλικού της Κατηγορίας 3 µε αλάτιση,
ασβέστωση και εντατική πλύση πρέπει να ακολουθείται από :

a) έκθεση του υλικού σε pH ανώτερο του 11 για περισσότερες από τρεις ώρες, σε
θερµοκρασία µεγαλύτερη των 80°C και στη συνέχεια σε θερµική επεξεργασία άνω των
140°C επί 30 λεπτά, υπό πίεση ανώτερη των 3,6 bar· ή

(β) έκθεση του υλικού σε pH 1 έως 2, στη συνέχεια σε pH ανώτερο του 11, η οποία
ακολουθείται από θερµική επεξεργασία στους 140°C επί 30 λεπτά υπό πίεση 3 bar· ή

(γ) από ισοδύναµη µέθοδο παραγωγής η οποία εγκρίνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία που
αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2.

Γ. Εισαγωγή

4. Τα κράτη µέλη οφείλουν να επιτρέπουν την εισαγωγή ζελατίνης και προϊόντων υδρόλυσης
πρωτεϊνών εάν :

(α) προέρχονται από τρίτες χώρες οι οποίες αναγράφονται στον κατάλογο στο µέρος XI του
παραρτήµατος X,
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(β) προέρχονται από µονάδα µεταποίησης που περιλαµβάνεται στον κατάλογο ο οποίος
αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 4,

(γ) έχουν παραχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού· και

(δ) συνοδεύονται από υγειονοµικό πιστοποιητικό σύµφωνα µε το άρθρο 29 παράγραφος 6.

KΕΦΑΛΑΙΟ VII

EΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΞΙΝΟ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ

Εκτός από τους γενικούς όρους του Κεφαλαίου Ι, ισχύουν και οι εξής όροι.

Α. Κανόνες µεταποίησης

1. Το όξινο φωσφορικό ασβέστιο πρέπει να παράγεται µε διεργασία που :

(α) εξασφαλίζει την κονιορτοποίηση και την απολίπανση όλου του υλικού της
Κατηγορίας 3 που προέρχεται από οστά µε καυτό νερό και την επεξεργασία του µε
αραιό υδροχλωρικό οξύ (σε ελάχιστη συγκέντρωση 4% και pH µικρότερο του 1,5) επί
τουλάχιστον δύο ηµέρες,

(β) ακολουθείται από επεξεργασία µε ασβέστιο, οπότε καταβυθίζεται ίζηµα όξινου
φωσφορικού ασβεστίου µε pH 4 έως 7· και

(γ) τελικά ξηραίνει µε αέρα το καταβυθιζόµενο ίζηµα επί 15 λεπτά σε θερµοκρασία
270°έως 325°C στο σηµείο εισόδου και σε τελική θερµοκρασία µεταξύ 60°και 65°C,

ή µε ισοδύναµη επεξεργασία, η οποία εγκρίνεται σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται
στο άρθρο 33 παράγραφος 2.
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Β. Εισαγωγή

2. Τα κράτη µέλη οφείλουν να επιτρέπουν την εισαγωγή όξινου φωσφορικού ασβεστίου εάν :

(α) προέρχεται από τρίτες χώρες που περιλαµβάνονται στον κατάλογο στο µέρος XI του
παραρτήµατος X,

(β) προέρχονται από εγκατάσταση επεξεργασίας η οποία αναγράφεται στον κατάλογο που
αναφέρεται στο άρθρο 29 παράγραφος 4,

(γ) έχει παραχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού,

(δ) συνοδεύεται από υγειονοµικό πιστοποιητικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 29
παράγραφος 6.

=====================
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ,
∆ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΚΟΚΑΛΩΝ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΩΝ ΖΩΩΝ
ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ, ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Οι µονάδες παραγωγής τροφών ζώων συντροφιάς και προϊόντων τεχνικής καθαριότητας, πλην των
βιολογικών λιπασµάτων, των βελτιωτικών του εδάφους και των παραγώγων λίπους των υλικών της
Κατηγορίας 2, πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις :

1. πρέπει να διαθέτουν επαρκείς χώρους για την αποθήκευση και την επεξεργασία του
εισερχόµενου υλικού σε συνθήκες πλήρους ασφάλειας, και

2. πρέπει να διαθέτουν επαρκείς χώρους για την τελική διάθεση ζωικών υποπροϊόντων µετά την
παραγωγή των προϊόντων σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό ή το υλικό αυτό πρέπει να
αποστέλλεται σε µονάδα µεταποίησης ή σε µονάδα αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΕΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΕΡΜΑΤΙΝΑ ΚΟΚΑΛΑ
ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ

Α. Πρώτες ύλες

1. Τα µόνα ζωικά υποπροϊόντα που µπορούν να χρησιµοποιούνται για την παραγωγή τροφών
για ζώα συντροφιάς και δερµάτινων κοκάλων για σκύλους είναι εκείνα που αναφέρονται στο
άρθρο 6, παρ. 1, σηµεία (α) έως (ι). Ωστόσο η πρώτη ύλη τροφής για ζώα συντροφιάς πρέπει
να παρασκευάζεται µόνο από ζωικά υποπροϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 6, παρ. 1,
σηµείο (α).

Β. Πρότυπα επεξεργασίας

2. Οι κονσερβοποιηµένες τροφές για ζώα συντροφιάς πρέπει να υποβάλλονται σε θερµική
επεξεργασία σε ελάχιστη τιµή Fc 3,0.
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3. Οι µεταποιηµένες τροφές ζώων συντροφιάς πλην των κονσερβοποιηµένων πρέπει να
υποβάλλονται σε θερµική επεξεργασία τουλάχιστον 90°C σε όλη τους τη µάζα. Μετά την
επεξεργασία, πρέπει να λαµβάνονται όλες οι προφυλάξεις για να εξασφαλίζεται ότι το προϊόν
δεν εκτίθεται σε κίνδυνο µόλυνσης. Το προϊόν πρέπει να συσκευάζεται σε νέο υλικό
συσκευασίας.

4. Τα δερµάτινα κόκαλα για σκύλους πρέπει να υπόκεινται σε θερµική επεξεργασία κατά τη
διάρκεια διεργασίας που είναι επαρκής για να καταστρέψει τους παθογόνους οργανισµούς
(περιλαµβανοµένης της σαλµονέλας). Μετά την µεταποίηση, πρέπει να λαµβάνονται όλες οι
προφυλάξεις για να εξασφαλίζεται ότι το προϊόν δεν εκτίθεται σε κίνδυνο µόλυνσης. Το
προϊόν πρέπει να συσκευάζεται σε νέο υλικό συσκευασίας.

5. Η πρώτη ύλη για την παρασκευή τροφών για ζώα συντροφιάς πρέπει να συσκευάζεται σε νέο
υλικό συσκευασίας που αποκλείει οποιαδήποτε διαρροή. Πρέπει να λαµβάνονται
αποτελεσµατικά µέτρα για να εξασφαλίζεται ότι το προϊόν δεν εκτίθεται σε κίνδυνο
µόλυνσης καθ� όλη την αλυσίδα παραγωγής µέχρι το σηµείο πώλησης. Η ένδειξη
«αποκλειστικά τροφή ζώων συντροφιάς» πρέπει να είναι ευδιάκριτη και ορατή στη
συσκευασία.

6. Κατά τη διάρκεια της παρασκευής και/ή της αποθήκευσης (προ της αποστολής) λαµβάνονται
τυχαία δείγµατα ώστε να ελέγχεται η συµµόρφωσή τους µε τα ακόλουθα πρότυπα :
Σαλµονέλα : απουσία σε 25g, n=5, c=0, m=0, M=0

όπου:

n = ο αριθµός των προς έλεγχο δειγµάτων
m = κατώτατη τιµή του αριθµού των βακτηρίων. Το αποτέλεσµα κρίνεται ικανοποιητικό

εφόσον ο αριθµός των βακτηρίων σε όλα τα δείγµατα δεν υπερβαίνει το m
Μ = µέγιστη τιµή του αριθµού των βακτηρίων. Το αποτέλεσµα κρίνεται µη ικανοποιητικό

εφόσον ο αριθµός των βακτηρίων σε ένα ή περισσότερα δείγµατα είναι ίσος ή
υπερβαίνει το Μ, και

c = αριθµός των δειγµάτων στον οποίο ο αριθµός των βακτηρίων µπορεί να κυµαίνεται
µεταξύ m και Μ. Το δείγµα θεωρείται αποδεκτό εάν ο αριθµός των βακτηρίων των
υπολοίπων δειγµάτων είναι ίσος ή κατώτερος από m.
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Γ. Εισαγωγές

7. Τα κράτη µέλη οφείλουν να επιτρέπουν την εισαγωγή τροφών ζώων συντροφιάς και
δερµάτινων κοκάλων για σκύλους εάν :

(α) προέρχονται από τρίτες χώρες οι οποίες αναγράφονται στον κατάλογο του µέρους X
του παραρτήµατος XI,

(β) προέρχονται από µονάδες παραγωγής τροφών για ζώα συντροφιάς, οι οποίες είναι
εγκεκριµένες από την αρµόδια αρχή της τρίτης χώρας και πληρούν τους ειδικούς όρους
που ορίζονται στον παρόντα κανονισµό,

(γ) έχουν παραχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού,

(δ) συνοδεύονται :

(i) σε περίπτωση κονσερβοποιηµένης τροφής ζώων συντροφιάς, µε πιστοποιητικό
σύµφωνο µε το υπόδειγµα που παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 3 (Α) του
παραρτήµατος X,

(ii) σε περίπτωση µεταποιηµένων τροφών για ζώα συντροφιάς, πλην των
κονσερβοποιηµένων από το πιστοποιητικό που είναι σύµφωνο µε το υπόδειγµα το
οποίο παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 3 (β) του παραρτήµατος X,

(iii) σε περίπτωση δερµάτινων κοκάλων για σκύλους, από το πιστοποιητικό που είναι
σύµφωνο µε το υπόδειγµα το οποίο παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 3 (γ) του
παραρτήµατος X, ή

(iv) σε περίπτωση πρώτης ύλης τροφών για ζώα συντροφιάς, από το πιστοποιητικό
που είναι σύµφωνο µε το υπόδειγµα το οποίο παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 3 (δ)
του παραρτήµατος X.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΠΡΟ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΟΠΡΟ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΟΠΡΟΥ

I. Αµεταποίητη κόπρος

Α. Εµπόριο

1. (α) Απαγορεύεται το εµπόριο αµεταποίητης κόπρου ειδών ζώων εκτός από τα πουλερικά ή
τα ιπποειδή, µε εξαίρεση την κόπρο :

(i) που προέρχεται από περιοχή η οποία δεν υπόκειται σε περιορισµούς λόγω
σοβαρής µεταδοτικής νόσου, και

(ii) προορίζεται για επίστρωση στο έδαφος, υπό την επίβλεψη των αρµόδιων αρχών,
σε έκταση που αποτελεί µέρος µίας µόνο εκµετάλλευσης η οποία βρίσκεται και
από τις δύο πλευρές των συνόρων δύο κρατών µελών

(β) Εντούτοις, οι αρµόδιες αρχές µπορούν να χορηγήσουν ειδική έγκριση για την εισαγωγή
στην επικράτειά τους :

(i) κόπρου που προορίζεται για µεταποίηση σε τεχνική µονάδα ή σε µονάδα
βιοαερίου ή σε µονάδα λιπασµατοποίησης, εγκεκριµένη από τις αρµόδιες αρχές,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού, µε στόχο την παραγωγή των
προϊόντων που αναφέρονται κατωτέρω στο σηµείο ΙΙ. Κατά τη χορήγηση
έγκρισης για τις εν λόγω µονάδες, η αρµόδια αρχή πρέπει να λαµβάνει υπόψη την
προέλευση της κόπρου ή
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(ii) κόπρου που προορίζεται για επίστρωση σε γεωργική εκµετάλλευση. Αυτή η
εµπορική συναλλαγή είναι δυνατό να πραγµατοποιηθεί µόνο µε τη σύµφωνη
γνώµη των αρµόδιων αρχών και των δύο κρατών µελών, προέλευσης και
προορισµού. Όταν παρέχεται η συναίνεση, οι αρµόδιες αρχές πρέπει να
λαµβάνουν υπόψη κυρίως την προέλευση της κόπρου, τον τόπο προορισµού και
τα θέµατα υγείας και ασφάλειας των ζώων.

Στις περιπτώσεις αυτές, η κόπρος πρέπει να συνοδεύεται µε υγειονοµικό πιστοποιητικό
το οποίο αντιστοιχεί στο υπόδειγµα που συντάσσεται σύµφωνα µε τη διαδικασία που
αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2.

2. Το εµπόριο αµεταποίητης κόπρου πουλερικών υπόκειται στους ακόλουθους όρους :

(α) η κόπρος πρέπει να προέρχεται από περιοχή η οποία δεν υπόκειται σε περιορισµούς
λόγω της ψευδοπανώλους των πτηνών ή της γρίπης των πτηνών,

(β) επιπλέον, η αµεταποίητη κόπρος από σµήνη πουλερικών που έχουν εµβολιασθεί κατά
της ψευδοπανώλους των πτηνών δεν πρέπει να αποστέλλεται σε περιοχή η οποία
υπόκειται σε καθεστώς µη εµβολιασµού κατά της ψευδοπανώλους των πτηνών,
σύµφωνα µε το άρθρο 15 παράγραφος 2 της οδηγίας 90/539/ΕΟΚ 1, και

(γ) η κόπρος πρέπει να συνοδεύεται από υγειονοµικό πιστοποιητικό παρόµοιο µε το
υπόδειγµα που συντάσσεται σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 33 παράγραφος 2.

                                                
1 Οδηγία 90/539/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 1990 σχετικά µε τους όρους

υγειονοµικού ελέγχου που διέπουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις εισαγωγές
πουλερικών και αυγών για επώαση από τρίτες χώρες, ΕΕ L 205, 31.10.1990, σ. 6, όπως
τροποποιήθηκε τελευταία µε την απόφαση 2000/505/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 201,  9.8.2000,
σ. 8).
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3. Το εµπόριο αµεταποίητης κόπρου ιπποειδών δεν υπόκειται σε όρους σχετικά µε την υγεία
των ζώων.

Β. Εισαγωγές

4. Τα κράτη µέλη οφείλουν να επιτρέπουν την εισαγωγή αµεταποίητης κόπρου εάν :

(α) προέρχεται από τρίτες χώρες που περιλαµβάνονται στον κατάλογο του µέρους IX του
παραρτήµατος XI,

(β) πληροί, ανάλογα µε τα εξεταζόµενα είδη ζώων, τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 σηµείο (α),

(γ) συνοδεύεται από υγειονοµικό πιστοποιητικό που προβλέπεται στο άρθρο 29 παρ. 6.

II. Μεταποιηµένη κόπρος και µεταποιηµένα προϊόντα µε βάση την κόπρο

Α. ∆ιάθεση στην αγορά

5. Η διάθεση στην αγορά µεταποιηµένης κόπρου και µεταποιηµένων προϊόντων µε βάση την
κόπρο υπόκειται στους ακόλουθους όρους :

(α) πρέπει να προέρχονται από τεχνική µονάδα ή µονάδα βιοαερίου ή από µονάδα
λιπασµατοποίησης εγκεκριµένη από τις αρµόδιες αρχές, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος κανονισµού,

(β) πρέπει να έχουν υποβληθεί σε θερµική επεξεργασία τουλάχιστον 70°C επί τουλάχιστον
60 λεπτά, ή σε ισοδύναµη επεξεργασία σύµφωνα µε κανόνες που ορίζονται µε τη
διαδικασία του άρθρου 33 παράγραφος 2,
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(γ) πρέπει :

i) να είναι απαλλαγµένα από τη σαλµονέλα (απουσία σαλµονέλας σε 25 g
µεταποιηµένου προϊόντος),

ii) να είναι απαλλαγµένα από εντεροβακτηρίδια (ανάλογα µε την περιεκτικότητα σε
αερόβια µικρόβια : <1000 cfu ανά γραµµάριο επεξεργασµένου προϊόντος), και

iii) να έχουν υποστεί µείωση της ικανότητας παραγωγής σπορίων και τοξινών, και

(δ) πρέπει να αποθηκεύονται κατά τρόπον ώστε να είναι αδύνατη η ρύπανση ή η µόλυνση
και η ενυδάτωση µετά την επεξεργασία Για τον σκοπό αυτό πρέπει να αποθηκεύονται :

i) σε σφραγισµένους και µονωµένους σιρούς, ή

ii) σε ερµητικά κλειστές συσκευασίες (πλαστικούς σάκους ή «µεγάλους σάκους»).

B. Εισαγωγή

6. Τα κράτη µέλη οφείλουν να επιτρέπουν την εισαγωγή µεταποιηµένης κόπρου και
µεταποιηµένων προϊόντων µε βάση την κόπρο εάν :

(α) προέρχονται από τρίτες χώρες που περιλαµβάνονται στον κατάλογο του µέρους IX του
παραρτήµατος XI,

(β) προέρχονται από εγκατάσταση εγκεκριµένη από την αρµόδια αρχή της τρίτης χώρας, η
οποία πληροί τους ειδικούς όρους που καθορίζονται στον παρόντα κανονισµό,

(γ) πληρούν τις απαιτήσεις της ανωτέρω παραγράφου 5 και,

(δ) συνοδεύονται από υγειονοµικό πιστοποιητικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 29
παράγραφος 6.

III. Γκουανό

7. Η διάθεση στην αγορά γκουανό δεν υπόκειται σε όρους σχετικά µε την υγεία των ζώων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ Η ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ, ΓΙΑ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ IN VITRO Η ΩΣ

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΟΝ ΟΡΟ ΙΠΠΟΕΙ∆ΩΝ

A. ∆ιάθεση στην αγορά

1. Η διάθεση στην αγορά προϊόντων αίµατος που καλύπτονται από το παρόν
Κεφάλαιο υπόκειται στις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 20.

B. Εισαγωγή

2. Οι εισαγωγές αίµατος υπόκεινται στις απαιτήσεις που καθορίζονται στο Κεφάλαιο XI.

3. Τα κράτη µέλη οφείλουν να επιτρέπουν την εισαγωγή προϊόντων αίµατος εάν :

(α) προέρχονται από τρίτες χώρες οι οποίες περιλαµβάνονται στον κατάλογο του µέρους VI
του παραρτήµατος XI,

(β) προέρχονται από µονάδα η οποία έχει εγκριθεί από την αρµόδια αρχή της τρίτης χώρας,
η οποία πληροί τους ειδικούς όρους που καθορίζονται στον παρόντα κανονισµό, και

(γ) συνοδεύονται από υγειονοµικό πιστοποιητικό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 29
παράγραφος 6, είτε

(δ) προέρχονται από τρίτη χώρα στην οποία δεν έχει καταγραφεί κανένα κρούσµα
αφθώδους πυρετού τουλάχιστον κατά τους τελευταίους 24 µήνες και κανένα κρούσµα
φυσαλιδώδους στοµατίτιδας, φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων, πανώλους των
βοοειδών, πανώλους των µικρών µηρυκαστικών, νόσου της κοιλάδας του Rift,
καταρροϊκού πυρετού του προβάτου, αφρικανικής πανώλους των ίππων, κλασσικής
πανώλους των χοίρων, αφρικανικής πανώλους των χοίρων, ψευδοπανώλους των
πτηνών ή γρίπης των πτηνών, κατά τους τελευταίους 12 µήνες, στα ευπαθή είδη ζώων,
και στην οποία δεν έχει πραγµατοποιηθεί εµβολιασµός για καµία από τις ανωτέρω
νόσους, για διάστηµα τουλάχιστον 12 µηνών. Το υγειονοµικό πιστοποιητικό µπορεί να
συντάσσεται σε συνάρτηση µε τα είδη ζώων από τα οποία έχουν παραχθεί τα προϊόντα
αίµατος, ή
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(ε) στην περίπτωση προϊόντων αίµατος που έχουν παραχθεί από βοοειδή :

(i) προέρχονται από περιοχή µιας τρίτης χώρας η οποία πληροί τις απαιτήσεις του
εδαφίου (δ), από την οποία επιτρέπονται, σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία,
οι εισαγωγές βοοειδών, νωπού κρέατος ή σπέρµατος βοοειδών. Το αίµα από το
οποίο παράγονται τα προϊόντα αυτά πρέπει να προέρχεται από βοοειδή αυτής της
περιοχής της τρίτης χώρας και πρέπει να έχει συλλεγεί :

− σε εγκεκριµένα σφαγεία, σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία,
ή

− σε σφαγεία εγκεκριµένα και επιτηρούµενα από τις αρµόδιες αρχές της
τρίτης χώρας. Πρέπει να κοινοποιείται στην Επιτροπή και στα κράτη µέλη η
διεύθυνση και ο αριθµός έγκρισης του σφαγείου ή πρέπει να αναγράφεται
στο πιστοποιητικό,

(ii) πρέπει να έχουν υποβληθεί σε µία από τις ακόλουθες επεξεργασίες, που εγγυάται
την εξάλειψη παθογόνων παραγόντων νόσων των βοοειδών που αναφέρονται στο
εδάφιο (δ) :

− σε θερµική επεξεργασία σε θερµοκρασία 65°C επί τουλάχιστον τρεις ώρες,
και στη συνέχεια σε έλεγχο αποτελεσµατικότητας,

− σε ακτινοβολία σε 2,5 megarads ή σε ακτίνες γάµµα, και στη συνέχεια σε
έλεγχο αποτελεσµατικότητας,

− σε µεταβολή του pH σε pH5 επί δύο ώρες και στη συνέχεια σε έλεγχο
αποτελεσµατικότητας,

− σε θερµική επεξεργασία σε τουλάχιστον 90°C σε όλη τους τη µάζα, και στη
συνέχεια σε έλεγχο αποτελεσµατικότητας,

− σε κάθε άλλη επεξεργασία η οποία αναφέρεται στο άρθρο 33
παράγραφος 2, ή
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(iii) πληρούν τις απαιτήσεις του κεφαλαίου X. Στην περίπτωση αυτή, η συσκευασία
δεν είναι δυνατό να ανοίγεται κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης και η τεχνική
εγκατάσταση πρέπει να διενεργεί µία από τις επεξεργασίες που απαριθµούνται
στο σηµείο (ii).

4. Οι ειδικοί όροι που διέπουν τις εισαγωγές προϊόντων τα οποία προορίζονται να
χρησιµοποιηθούν για διάγνωση in vitro και ως αντιδραστήρια εργαστηρίου. Μπορούν να
καθοριστούν, αν χρειαστεί, σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 33
παράγραφος 2.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΟ ΙΠΠΟΕΙ∆ΩΝ

Α. Πρώτη ύλη

1. Ο ορός πρέπει :

(α) να προέρχεται από ιπποειδή τα οποία δεν παρουσιάζουν καµία από τις σοβαρές
µεταδοτικές νόσους, που αναφέρονται στην οδηγία 90/426/ΕΟΚ1 ή οποιαδήποτε άλλη
από τις σοβαρές µεταδοτικές νόσους στις οποίες είναι ευπαθή τα ιπποειδή,

(β) και να έχει ληφθεί σε οργανισµούς ή κέντρα που δεν υπόκεινται σε υγειονοµικούς
περιορισµούς κατ� εφαρµογήν της προαναφερόµενης οδηγίας.

Β Εισαγωγή

2. Τα κράτη µέλη οφείλουν να επιτρέπουν την εισαγωγή ορού ιπποειδών εάν :

(α) προέρχεται από ιπποειδή τα οποία έχουν γεννηθεί και εκτραφεί σε τρίτη χώρα από την
οποία επιτρέπεται η εισαγωγή ίππων για σφαγή,

                                                
1 Οδηγία 90/426/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά µε τους όρους

υγειονοµικού ελέγχου που διέπουν τη διακίνηση των ιπποειδών και τις εισαγωγές ιπποειδών
προέλευσης τρίτων χωρών (ΕΕ L 224, 18.8.1990, σ. 42)· όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε
την απόφαση 2001/298/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 102, 12.4.2001, σ. 63).
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(β) έχει ληφθεί, υποβληθεί σε επεξεργασία και αποσταλεί σύµφωνα µε τους ακόλουθους
όρους :

(i) προέρχεται από χώρα στην οποία οι ακόλουθες νόσοι είναι υποχρεωτικά
κοινοποιήσιµες : αφρικανική πανώλη των ίππων, δουρίνη, µάλις,
εγκεφαλοµυελίτιδα των ίππων (όλων των τύπων, περιλαµβανοµένου του τύπου
της Βενεζουέλας), λοιµώδης αναιµία των ιπποειδών, φυσαλιδώδης στοµατίτις,
λύσσα, άνθραξ,

(ii) έχει ληφθεί, υπό την επίβλεψη κτηνιάτρου, από ιπποειδή τα οποία κατά τη στιγµή
της συλλογής ήταν απαλλαγµένα από κλινικά συµπτώµατα µολυσµατικής νόσου,

(iii) έχει ληφθεί από ιπποειδή τα οποία έχουν παραµείνει από τη στιγµή της γέννησής
τους στην επικράτεια ή, σε περίπτωση επίσηµης διαίρεσης σε περιφέρειες,
σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία, σε τµήµατα της επικράτειας µιας τρίτης
χώρας στην οποία :

− δεν έχει εκδηλωθεί κρούσµα εγκεφαλοµυελίτιδας των ίππων τύπου
Βενεζουέλας, τουλάχιστον κατά τα τελευταία δύο έτη,

− δεν έχει σηµειωθεί κρούσµα δουρίνης τουλάχιστον κατά το τελευταίο
εξάµηνο,

− δεν έχει εκδηλωθεί µάλις τουλάχιστον κατά το τελευταίο εξάµηνο,

(iv) έχει ληφθεί από ιπποειδή τα οποία δεν ήταν παρόντα σε εκµετάλλευση η οποία
υπόκειτο σε απαγόρευση για λόγους νόσων ζώων ή όπου :

− σε περίπτωση εγκεφαλοµυελίτιδας των ίππων, η ηµεροµηνία σφαγής των
ιπποειδών που νοσούσαν προηγείτο τουλάχιστον κατά έξι µήνες της
ηµεροµηνίας συλλογής,

− σε περίπτωση λοιµώδους αναιµίας των ίππων, όλα τα µολυσµένα ζώα
εσφάγησαν και τα υπόλοιπα παρουσίασαν αρνητική αντίδραση σε δύο
δοκιµές Coggins, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν µε χρονική διαφορά τριών
µηνών,

− σε περίπτωση φυσαλιδώδους στοµατίτιδας, η απαγόρευση ήρθη
τουλάχιστον έξη µήνες πριν από την ηµεροµηνία συλλογής,
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− σε περίπτωση λύσσας, το τελευταίο κρούσµα κατεγράφη τουλάχιστον ένα
µήνα πριν από την ηµεροµηνία συλλογής,

− σε περίπτωση άνθρακα, το τελευταίο κρούσµα κατεγράφη τουλάχιστον
15 ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία συλλογής, ή

− εάν εσφάγησαν όλα τα ζώα των ευπαθών στη νόσο ειδών τα οποία
βρίσκονταν στην εκµετάλλευση, και απολυµάνθηκαν οι εγκαταστάσεις,
30 ηµέρες τουλάχιστον προ της συλλογής (ή στην περίπτωση του άνθρακα,
15 ηµέρες τουλάχιστον),

(v) έχουν ληφθεί όλες οι προφυλάξεις για να αποτραπεί ο κίνδυνος µόλυνσης µε
παθογόνους παράγοντες κατά τη διάρκεια της παραγωγής, του χειρισµού και της
συσκευασίας,

(vi) έχει συσκευασθεί σε σφραγισµένα στεγανά δοχεία που φέρουν σαφώς την ένδειξη
«ορός ιπποειδών» και τον αριθµό µητρώου της µονάδας συλλογής,

(γ) προέρχεται από µονάδα εγκεκριµένη από την αρµόδια αρχή της τρίτης χώρας, η οποία
πληροί τους ειδικούς όρους που καθορίζονται στον παρόντα κανονισµό και

(δ) συνοδεύεται από υγειονοµικό πιστοποιητικό, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του
κεφαλαίου 4 του παραρτήµατος X.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ∆ΟΡΕΣ ΚΑΙ ∆ΕΡΜΑΤΑ ΟΠΛΗΦΟΡΩΝ

Α. Πεδίο εφαρµογής

1. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν εφαρµόζονται :

(α) στις δορές και τα δέρµατα οπληφόρων ζώων που ικανοποιούν τις απαιτήσεις της
οδηγίας 64/433/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1964, περί υγειονοµικών
προβληµάτων στον τοµέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών νωπών κρεάτων 1

                                                
1 ΕΕ Β 121 της 29.7.1964, σ. 2012· τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 95/23/ΕΚ

(ΕΕ L 243, 11.10.1995, σ. 7).
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(β) στις δορές και τα δέρµατα οπληφόρων που έχουν υποστεί πλήρη επεξεργασία δέψασης,

(γ) στο «υγρό χρωµιόδερµα» (wet blue),

(δ) στα διατηρηµένα µε διατηρητικά διαλύµατα δέρµατα,

(ε) στα διατηρηµένα µε ασβέστη δέρµατα (επεξεργασία µε ασβέστη και σε άλµη, µε pH 12
έως 13 επί τουλάχιστον οκτώ ώρες).

2. Εντός του πεδίου εφαρµογής που αναφέρεται στην παράγραφο 1, οι διατάξεις του παρόντος
κεφαλαίου εφαρµόζονται στα νωπά, σε ψύξη και κατεργασµένα δέρµατα. Για τους σκοπούς
του παρόντος κεφαλαίου, «κατεργασµένα δέρµατα και δορές» είναι οι δορές και τα δέρµατα
που έχουν :

(α) ξηρανθεί,

(β) παστωθεί µε στεγνό αλάτι ή άλµη, επί τουλάχιστον 14 ηµέρες πριν την αποστολή τους,

(γ) παστωθεί επί επτά ηµέρες µε θαλάσσιο αλάτι, µε την προσθήκη ανθρακικού νατρίου
2%, ή

(δ) ξηρανθεί επί 42 ηµέρες σε θερµοκρασία τουλάχιστον 20°C, ή

(ε) διατηρηθεί µε άλλη διεργασία, εκτός από τη δέψαση, η οποία διευκρινίζεται σύµφωνα
µε τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2.

Β. Εµπόριο

3. Το εµπόριο νωπών ή διατηρηµένων σε ψύξη δορών και δερµάτων υπόκειται στους ίδιους
υγειονοµικούς όρους µε αυτούς που εφαρµόζονται για το νωπό κρέας, σύµφωνα µε την
οδηγία 72/461/ΕΟΚ 1 :

4. Το εµπόριο κατεργασµένων δορών και δερµάτων επιτρέπεται υπό τον όρο ότι το εµπορικό
έγγραφο που αναφέρεται στο παράρτηµα II συνοδεύει κάθε αποστολή και πιστοποιεί ότι :

(α) οι δορές και τα δέρµατα έχουν υποστεί επεξεργασία σύµφωνα µε την παράγραφο 2 και

                                                
1 Πράξη Προσχώρησης του 1994.
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(β) τα αποστελλόµενα εµπορεύµατα δεν έχουν έλθει σε επαφή µε άλλα ζωικά προϊόντα ή
µε ζώντα ζώα που παρουσιάζουν κίνδυνο µετάδοσης σοβαρής µεταδοτικής νόσου.

Γ Εισαγωγή

5. Τα κράτη µέλη οφείλουν να επιτρέπουν την εισαγωγή νωπών ή διατηρηµένων σε ψύξη δορών
και δερµάτων, εάν :

(α) έχουν ληφθεί από ζώα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 6, παρ. 1, σηµεία (β) ή (γ)

(β) προέρχονται από τρίτη χώρα ή, σε περίπτωση διαίρεσης της χώρας σε περιφέρειες,
σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία, από τµήµα της επικράτειας τρίτης χώρας από
την οποία επιτρέπονται οι εισαγωγές νωπού κρέατος όλων των κατηγοριών και η
οποία :

(i) για διάστηµα τουλάχιστον 12 µηνών πριν την αποστολή, ήταν απαλλαγµένη από
τις ακόλουθες νόσους :

− κλασσική πανώλη των χοίρων,

− αφρικανική πανώλη των χοίρων,

− πανώλη των βοοειδών, και

(ii) η οποία ήταν απαλλαγµένη, επί τουλάχιστον 24 µήνες πριν από την αποστολή των
προϊόντων, από τον αφθώδη πυρετό και στην οποία, επί 12 µήνες πριν από την
αποστολή, δεν πραγµατοποιήθηκε εµβολιασµός κατά του αφθώδους πυρετού,

(γ) έχουν ληφθεί από :

(i) ζώα τα οποία έχουν παραµείνει στην επικράτεια της χώρας προέλευσης επί
τουλάχιστον τρεις µήνες πριν να σφαγούν ή από την ηµεροµηνία της γέννησής
τους, εάν τα ζώα είναι ηλικίας κάτω των τριών µηνών,
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(ii) στην περίπτωση δορών και δερµάτων δίχηλων ζώων, τα ζώα προέρχονται από
εκµεταλλεύσεις στις οποίες δεν εκδηλώθηκε εστία αφθώδους πυρετού κατά τις
τελευταίες 30 ηµέρες και γύρω από την οποία, σε ακτίνα 10 χλµ, δεν σηµειώθηκε
κρούσµα αφθώδους πυρετού τις τελευταίες 30 ηµέρες,

(iii) στην περίπτωση δορών και δερµάτων χοίρων, από ζώα που προέρχονται από
εκµεταλλεύσεις στις οποίες δεν σηµειώθηκε κρούσµα φυσαλιδώδους νόσου των
χοίρων κατά τις τελευταίες 30 ηµέρες ή κλασσικής πανώλους των χοίρων κατά τις
τελευταίες 40 ηµέρες και γύρω από τις οποίες, σε ακτίνα 10 χλµ, δεν υπήρξε
κρούσµα αυτών των νόσων κατά τις τελευταίες 30 ηµέρες, ή

(iv) ζώα τα οποία έχουν υποβληθεί σε πριν από τη σφαγή υγειονοµικό έλεγχο στο
σφαγείο, κατά το τελευταίο 24 ωρο πριν από τη σφαγή, και δεν παρουσίασαν ίχνη
αφθώδους πυρετού, πανώλους των βοοειδών, κλασσικής πανώλους των χοίρων,
αφρικανικής πανώλους των χοίρων ή φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων,

(δ) έχουν υποβληθεί σε όλα τα προληπτικά µέτρα για να αποτραπεί ο κίνδυνος
επιµόλυνσης µε παθογόνους παράγοντες, και

(ε) συνοδεύονται από υγειονοµικό πιστοποιητικό, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του
κεφαλαίου 5 (A) του παραρτήµατος X.

6. Τα κράτη µέλη οφείλουν να επιτρέπουν την εισαγωγή κατεργασµένων δορών και δερµάτων,
εάν :

(α) έχουν ληφθεί από ζώα που αναφέρονται στο άρθρο 6, παρ. 1, σηµεία (β), (γ) ή (ια) (θι),

(β) συνοδεύονται από υγειονοµικό πιστοποιητικό, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του
κεφαλαίου 5 (A) του παραρτήµατος X.

(γ) προέρχονται είτε :

(i) από περιοχή τρίτης χώρας ή από τρίτη χώρα η οποία δεν υπόκειται, σύµφωνα µε
την κοινοτική νοµοθεσία, σε περιορισµούς λόγω εκδήλωσης εστίας σοβαρής
µεταδοτικής ασθένειας, στην οποία είναι ευπαθή τα ζώα των εξεταζόµενων ειδών,
και τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία σύµφωνα µε την παράγραφο 2, ή
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(ii) από ζώα που προέρχονται από άλλες περιοχές µιας τρίτης χώρας ή από τρίτες
χώρες και έχουν υποστεί επεξεργασία, σύµφωνα µε την παράγραφο 2, σηµείο (γ)
ή (δ)
ή

(iii) από µηρυκαστικά ζώα και έχουν υποστεί επεξεργασία σύµφωνα µε την
παράγραφο 2 και έχουν διατηρηθεί χωριστά για διάρκεια 21 ηµερών, ή ήταν υπό
µεταφορά επί 21 ηµέρες χωρίς διακοπή. Στην περίπτωση αυτή, το πιστοποιητικό
που αναφέρεται στο στοιχείο (β)αντικαθίσταται από δήλωση ότι τηρεί το
υπόδειγµα του κεφαλαίου 5 (γ) του παραρτήµατος X, το οποίο πιστοποιεί ότι
έχουν ικανοποιηθεί αυτές οι απαιτήσεις,

(δ) στην περίπτωση δερµάτων που έχουν υποστεί επεξεργασία µε αλάτι και δερµάτων που
µεταφέρονται µε πλοίο, τα δέρµατα έχουν παστωθεί πριν από την εισαγωγή τους, για
περίοδο η οποία αναφέρεται στο πιστοποιητικό που συνοδεύει την αποστολή και

(ε) η αποστολή δεν έχει έλθει σε επαφή µε άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης ή µε ζώντα
ζώα που παρουσιάζουν κίνδυνο µετάδοσης σοβαρής µεταδοτικής νόσου.

7. Τα νωπά, διατηρηµένα σε ψύξη ή κατεργασµένα δέρµατα και δορές οπληφόρων πρέπει να
εισάγονται σε περιέκτες, οδικά οχήµατα, βαγόνια τραίνων ή σε δέµατα που σφραγίζονται από
την αρµόδια αρχή της τρίτης χώρας αποστολής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΑΙΑ

Α. Πρώτη ύλη

1. Με την επιφύλαξη των µέτρων που λαµβάνονται σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ)
αριθ. 338/97 του Συµβουλίου της 9ης ∆εκεµβρίου 1996, για την προστασία των ειδών άγριας
πανίδας και χλωρίδας µε τον έλεγχο του εµπορίου τους 1, τα κυνηγετικά τρόπαια :

(α) οπληφόρων ζώων και πτηνών που έχουν υποστεί πλήρη επεξεργασία ταρίχευσης, η
οποία διασφαλίζει τη διατήρησή τους σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος, και

                                                
1 ΕΕ L 61, 3.3.1997, σ. 1. Τελευταία τροποποίηση µε τον κανονισµό αριθ. 1579/2001 της

Επιτροπής (ΕΕ L 209, 2.8.2001, σ. 14).
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(β) ζώων άλλων ειδών εκτός από τα οπληφόρα και τα πτηνά,

δεν υπόκεινται σε καµία απαγόρευση ή περιορισµό για λόγους υγείας των ζώων.

2. Με την επιφύλαξη των µέτρων που λαµβάνονται βάσει του κανονισµού αριθ. 338/97, τα
κυνηγετικά τρόπαια οπληφόρων ζώων και πτηνών που δεν έχουν υποστεί την επεξεργασία
που αναφέρεται στην παράγραφο 1(α) υπόκεινται στους ακόλουθους όρους. Πρέπει :

(α) να λαµβάνονται από ζώα που προέρχονται από περιοχή η οποία δεν υπόκειται σε
περιορισµούς λόγω της παρουσίας σοβαρών µεταδοτικών νόσων, έναντι των οποίων
είναι ευπαθή τα ζώα των εξεταζόµενων ειδών, ή

(β) να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 3 ή 4, εάν λαµβάνονται
από ζώα τα οποία προέρχονται από περιοχή που υπόκειται σε περιορισµούς λόγω της
παρουσίας σοβαρών µεταδοτικών νόσων, έναντι των οποίων είναι ευπαθή τα ζώα των
εξεταζόµενων ειδών.

3. Όσον αφορά τα κυνηγετικά τρόπαια που αποτελούνται αποκλειστικά από οστά, κέρατα,
οπλές, νύχια, ελαφοκέρατα ή δόντια, τα τρόπαια πρέπει :

(α) να έχουν εµβυθιστεί σε βραστό νερό για όσο χρόνο απαιτείται για να εξασφαλιστεί ότι
έχει αφαιρεθεί κάθε ξένη ύλη εκτός από τα οστά, τα κέρατα τις οπλές, τα νύχια, τα
ελαφοκέρατα ή τα δόντια,

(β) να έχουν απολυµανθεί µε προϊόν εγκεκριµένο από την αρµόδια αρχή, ιδίως µε
υπεροξείδιο του υδρογόνου για τα οστέινα µέρη,

(γ) να συσκευάζονται, αµέσως µετά την επεξεργασία, χωρίς να έρχονται σε επαφή µε άλλα
προϊόντα ζωικής προέλευσης που θα µπορούσαν να τα µολύνουν, σε χωριστές,
διαφανείς και κλειστές συσκευασίες, έτσι ώστε να αποτρέπεται ο κίνδυνος µετέπειτα
µόλυνσης, και

(δ) να συνοδεύονται από έγγραφο ή πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι έχουν τηρηθεί οι
ανωτέρω όροι.
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4. Όσον αφορά τα κυνηγετικά τρόπαια που αποτελούνται αποκλειστικά από δορές ή δέρµατα,
τα τρόπαια πρέπει :

(α) να έχουν :

(i) υποστεί ξήρανση, ή

(ii) παστωθεί µε στεγνό αλάτι ή άλµη επί τουλάχιστον 14 ηµέρες πριν από την
αποστολή τους, ή

(iii) να έχουν διατηρηθεί µε επεξεργασία άλλη πλην της δέψασης, η οποία έχει
εγκριθεί σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2,

(β) να συσκευάζονται, αµέσως µετά την επεξεργασία τους, χωρίς να έρχονται σε επαφή µε
άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης που θα µπορούσαν να τα µολύνουν, σε χωριστές,
διαφανείς και κλειστές συσκευασίες, έτσι ώστε να αποτρέπεται η πιθανότητα µετέπειτα
µόλυνσής τους, και

(γ) να συνοδεύονται από έγγραφο ή πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι έχουν τηρηθεί οι
ανωτέρω όροι.

Β. Εισαγωγή

5. Τα κράτη µέλη οφείλουν να επιτρέπουν την εισαγωγή κυνηγετικών τροπαίων πτηνών και
οπληφόρων ζώων τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία και αποτελούνται αποκλειστικά από
οστά, κέρατα, οπλές, νύχια, ελαφοκέρατα, δόντια, δορές ή δέρµατα, και τα οποία προέρχονται
από τρίτες χώρες, εφόσον :

(α) συνοδεύονται από πιστοποιητικό σύµφωνο µε το πρότυπο που ορίζεται στο
Κεφάλαιο 6 (A) του παραρτήµατος Χ, και

(β) συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις των παραγράφων 3 και 4. Πάντως, στην περίπτωση
δερµάτων που έχουν υποστεί επεξεργασία µε άλας ή άλµη και µεταφέρονται µε πλοία,
τα δέρµατα δεν χρειάζεται να έχουν παστωθεί 14 ηµέρες πριν την αποστολή, εφόσον
παστωθούν επί 14 ηµέρες πριν από την εισαγωγή.

6. Τα κράτη µέλη οφείλουν να επιτρέπουν την εισαγωγή κυνηγετικών τροπαίων από πτηνά και
οπληφόρα ζώα τα οποία αποτελούνται από ολόκληρα ανατοµικά µέρη των ζώων και δεν
έχουν υποστεί καµία επεξεργασία, από τρίτες χώρες :
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(α) που περιλαµβάνονται σε κάποιον από τους καταλόγους του Παραρτήµατος της
απόφασης 94/86/ΕΚ της Επιτροπής, της 16ης Φεβρουαρίου 1994, για τον καθορισµό
προσωρινού καταλόγου τρίτων χωρών προέλευσης από τις οποίες τα κράτη µέλη
επιτρέπουν τις εισαγωγές κρεάτων άγριων θηραµάτων, 1

(β) από τις οποίες επιτρέπεται η εισαγωγή νωπού κρέατος όλων των κατηγοριών των
εξεταζόµενων ειδών,

σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παραγράφου 7.

7. Τα κράτη µέλη οφείλουν να επιτρέπουν την εισαγωγή των κυνηγετικών τροπαίων που
αναφέρονται στην παράγραφο 6 εάν :

(α) προέρχονται από ζώα τα οποία προέρχονται από περιοχή που δεν υπόκειται σε
περιορισµούς λόγω της παρουσίας σοβαρών µεταδοτικών νόσων, έναντι των οποίων
είναι ευπαθή τα ζώα των εξεταζόµενων ειδών,

(β) συσκευάζονται, αµέσως µετά την επεξεργασία, χωρίς να έρχονται σε επαφή µε άλλα
προϊόντα ζωικής προέλευσης που θα µπορούσαν να τα µολύνουν, σε χωριστές,
διαφανείς και κλειστές συσκευασίες, έτσι ώστε να αποτρέπεται ο κίνδυνος µετέπειτα
µόλυνσης, και

(γ) συνοδεύονται από πιστοποιητικό σύµφωνο µε το πρότυπο που ορίζεται στο
Κεφάλαιο 6 (β) του παραρτήµατος Χ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΛΛΙ, ΤΙΣ ΤΡΙΧΕΣ, ΤΙΣ ΤΡΙΧΕΣ ΧΟΙΡΟΥ, ΤΑ ΦΤΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕΡΗ
ΦΤΕΡΩΝ

Α. Πρώτη ύλη

1. Το αµεταποίητο µαλλί, οι αµεταποίητες τρίχες, οι αµεταποίητες τρίχες χοίρων, τα
αµεταποίητα φτερά και τα µέρη φτερών πρέπει να προέρχονται από ζώα που αναφέρονται
στο Άρθρο 6 (1) (γ) ή (ια). Πρέπει να είναι στεγνά και συσκευασµένα σε ασφαλές περίβληµα.
Εντούτοις, απαγορεύονται οι συναλλαγές τριχών χοίρου από περιοχές στις οποίες ενδηµεί η
αφρικανική πανώλη των χοίρων, µε εξαίρεση τις τρίχες χοίρων οι οποίες :

                                                
1 ΕΕ L 44, 17.2.1994, σ. 33.
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(α) έχουν βραστεί, βαφεί ή λευκανθεί· ή

(β) έχουν υποστεί κάποια άλλη µορφή επεξεργασίας, µέσω της οποίας εξασφαλίζεται η
θανάτωση των παθογόνων οργανισµών, υπό τον όρο ότι αυτό αποδεικνύεται µε
πιστοποιητικό του αρµόδιου κτηνιάτρου του τόπου καταγωγής. Η βιοµηχανική πλύση
δεν θεωρείται µορφή επεξεργασίας κατά την έννοια της παρούσας διάταξης.

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εφαρµόζονται στα διακοσµητικά φτερά ή τα φτερά :

(α) τα οποία µεταφέρονται για ίδια χρήση από ταξιδιώτες, ή

(β) τα οποία αποστέλλονται σε ιδιώτες για µη βιοµηχανική χρήση.

Β. Εισαγωγή

3. Τα κράτη µέλη οφείλουν να επιτρέπουν την εισαγωγή χονδρών τριχών χοίρου από τρίτες
χώρες ή, σε περίπτωση διαίρεσης της χώρας σε περιφέρειες σύµφωνα µε την κοινοτική
νοµοθεσία, από περιοχές τους, εφόσον :

(α) οι τρίχες χοίρου προέρχονται από ζώα τα οποία προέρχονται και έχουν σφαγεί σε
σφαγείο στη χώρα καταγωγής, και

(β) είτε :

(i) η αποστολή συνοδεύεται µε πιστοποιητικό σύµφωνο µε το πρότυπο που
περιλαµβάνεται στο Κεφάλαιο 7 (A) του παραρτήµατος X στις περιπτώσεις που
δεν έχουν εκδηλωθεί κρούσµατα αφρικανικής πανώλους των χοίρων κατά τους
τελευταίους 12 µήνες, ή

(ii) η αποστολή συνοδεύεται µε πιστοποιητικό σύµφωνο µε το πρότυπο που
περιλαµβάνεται στο Κεφάλαιο 7 (β) του παραρτήµατος X στις περιπτώσεις που
κατά τους τελευταίους 12 µήνες έχουν εκδηλωθεί ένα ή περισσότερα κρούσµατα
αφρικανικής πανώλους των χοίρων.
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4. Τα κράτη µέλη οφείλουν να επιτρέπουν την εισαγωγή αµεταποίητου µαλλιού, τριχών, φτερών
και τµηµάτων φτερών, εάν :

(α) είναι στεγνά και συσκευασµένα σε ασφαλές περίβληµα, και

(β) αποστέλλονται απευθείας στην τεχνική µονάδα ή σε µονάδα ενδιάµεσου χειρισµού υπό
συνθήκες που να αποκλείουν οποιαδήποτε διάδοση παθογόνων παραγόντων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Α. Πρώτη ύλη

1. Τα µελισσοκοµικά προϊόντα που προορίζονται αποκλειστικά για τη µελισσοκοµία :

(α) δεν πρέπει να προέρχονται από περιοχή η οποία υπόκειται σε απαγόρευση λόγω της
παρουσίας αµερικανικής σηψιγονίας ή ακαρίασης εάν, στην περίπτωση της ακαρίασης,
η περιοχή προορισµού έχει λάβει συµπληρωµατικές εγγυήσεις σύµφωνα µε το άρθρο 14
παράγραφος 2 της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ 1,

(β) πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις που επιβάλλονται βάσει του άρθρου 8
στοιχείο (α) της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ.

Οι τυχόν παρεκκλίσεις πρέπει να θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο
άρθρο 33 παράγραφος 2.

Β. Εισαγωγή

2. Τα κράτη µέλη οφείλουν να επιτρέπουν την εισαγωγή µελισσοκοµικών προϊόντων που
προορίζονται να χρησιµοποιηθούν στη µελισσοκοµία, εάν :

                                                
1 Οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 13ης Ιουλίου 1992 που καθορίζει τους όρους

υγειονοµικού ελέγχου που διέπουν το εµπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα ζώων,
σπέρµατος, ωαρίων και εµβρύων που δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους όρους υγειονοµικού
ελέγχου, στις ειδικές κοινοτικές ρυθµίσεις που αναφέρονται στο τµήµα Ι του
Παραρτήµατος Α της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ, ΕΕ L 268 της 14.9.1992, σ. 54, όπως
τροποποιήθηκε τελευταία µε την απόφαση 2001/298/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 102,
12.4.2001, σ. 63).
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(α) το εµπορικό έγγραφο που συνοδεύει την αποστολή περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία :

(i) τη χώρα καταγωγής,

(ii) την ονοµασία της εγκατάστασης παραγωγής,

(iii) τον αριθµό µητρώου της εγκατάστασης παραγωγής,

(iv) τη φύση των προϊόντων, και,

(v) την ένδειξη : «Μελισσοκοµικά προϊόντα που προορίζονται αποκλειστικά για να
χρησιµοποιηθούν στη µελισσοκοµία και προέρχονται από εκµετάλλευση η οποία
δεν υπόκειται σε περιορισµούς λόγω παρουσίας νόσων των µελισσών, τα οποία
συλλέγονται στο κέντρο µιας περιοχής ακτίνας 3 χλµ, η οποία δεν υπόκειται σε
περιορισµούς, τουλάχιστον επί 30 ηµέρες, λόγω παρουσίας αµερικανικής
σηψιγονίας, η οποία είναι υποχρεωτικά κοινοποιήσιµη νόσος», και

(β) φέρει τη σφραγίδα των αρµόδιων αρχών που είναι υπεύθυνες για την επίβλεψη της
εγκεκριµένης εγκατάστασης παραγωγής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ X

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΣΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΟΣΤΑ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ
ΟΣΤΕΑΛΕΥΡΟ), ΤΑ ΚΕΡΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΚΕΡΑΤΑ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ
ΚΕΡΑΤΑΛΕΥΡΟ), ΤΙΣ ΧΗΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΧΗΛΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ
ΧΗΛΑΛΕΥΡΟ), ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ

ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Η ΤΑ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ Ε∆ΑΦΟΥΣ

1. Τα κράτη µέλη οφείλουν να επιτρέπουν την εισαγωγή οστών και προϊόντων µε βάση τα οστά
(εκτός από το οστεάλευρο), κεράτων και προϊόντων µε βάση τα κέρατα (εκτός από το
κερατάλευρο) και χηλών και προϊόντων µε βάση τις χηλές (εκτός από το χηλάλευρο) που
προορίζονται για παραγωγή τεχνικών προϊόντων , εφόσον :

(α) τα προϊόντα ξηραίνονται πριν από την εξαγωγή τους και δεν διατηρούνται µε απλή
ψύξη ή κατάψυξη,
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(β) τα προϊόντα αποστέλλονται µόνο µέσω χερσαίας και θαλάσσιας µεταφοράς από τη
χώρα προορισµού τους απευθείας σε κοινοτικό συνοριακό σταθµό επιθεώρησης και δεν
µεταφορτώνονται σε λιµένα ή άλλο σηµείο εκτός της Κοινότητας,

(γ) µετά τους ελέγχους των εγγράφων, που προβλέπονται στην οδηγία 97/78/ΕΚ, τα
προϊόντα αποστέλλονται κατευθείαν στην τεχνική µονάδα.

2. Κάθε αποστολή πρέπει να συνοδεύεται από

(α) εµπορικό έγγραφο που φέρει τη σφραγίδα της αρµόδιας αρχής, η οποία είναι υπεύθυνη
για τη µονάδα προέλευσης των προϊόντων, στο οποίο αναγράφονται οι εξής
πληροφορίες :

(i) η χώρα προέλευσης,

(ii) η ονοµασία της µονάδας παραγωγής,

(iii) η φύση του προϊόντος (αποξηραµένο οστό / αποξηραµένο προϊόν µε βάση τα
οστά / αποξηραµένα κέρατα / αποξηραµένα προϊόντα µε βάση τα κέρατα /
αποξηραµένες χηλές / αποξηραµένα προϊόντα µε βάση τις χηλές), και :

(iv) το γεγονός ότι τα προϊόντα :

− έχουν ληφθεί από υγιή ζώα που εσφάγησαν σε σφαγείο ή

− υποβλήθηκαν σε ξήρανση επί 42 ηµέρες σε µέση θερµοκρασία
τουλάχιστον 20°C ή

− υποβλήθηκαν σε θερµική επεξεργασία σε θερµοκρασία πυρήνα
τουλάχιστον 80°C πριν από την αποξήρανση ή

− υποβλήθηκαν σε καύση επί µία ώρα σε θερµοκρασία πυρήνα
τουλάχιστον 80°C πριν από την ξήρανση ή

− έχουν υποστεί επεξεργασία οξίνισης, κατά τρόπο ώστε να διατηρηθεί το pH
κατώτερο του 6 στον πυρήνα του προϊόντος επί τουλάχιστον µία ώρα πριν
από την ξήρανση, και

δεν προορίζονται, σε κανένα στάδιο, να χρησιµοποιηθούν για τη διατροφή του
ανθρώπου ή των ζώων, ή ως οργανικά λιπάσµατα ή βελτιωτικά εδάφους, και

(β) την ακόλουθη δήλωση του εισαγωγέα, η οποία πρέπει να είναι συνταγµένη τουλάχιστον
σε µία επίσηµη γλώσσα του κράτους µέλους µέσω του οποίου η αποστολή εισέρχεται
για πρώτη φορά στην Κοινότητα και σε τουλάχιστον µία επίσηµη γλώσσα του κράτους
µέλους προορισµού :
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«ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΗΛΩΣΗΣ

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω ότι τα ακόλουθα προϊόντα : οστά και προϊόντα µε βάση τα
οστά (εκτός του οστεάλευρου), κέρατα και προϊόντα µε βάση τα κέρατα (εκτός από το
κερατάλευρο) και χηλές και προϊόντα µε βάση τις χηλές (εκτός από το χηλάλευρο), προορίζονται
να εισαχθούν από εµένα στην Κοινότητα και δηλώνω ότι τα προϊόντα αυτά δεν πρόκειται να
εκτραπούν σε κανένα στάδιο από τον προορισµό τους, για να χρησιµοποιηθούν για τη διατροφή
του ανθρώπου ή των ζώων ή ως οργανικά λιπάσµατα ή βελτιωτικά εδάφους, και ότι θα
µεταφερθούν απευθείας στην ακόλουθη µονάδα µεταποίησης :

Ονοµασία ................................................ ∆ιεύθυνση................................................

Ο εισαγωγέας

Ονοµατεπώνυµο ..................................... ∆ιεύθυνση ...............................................

Έγινε στ... ............................................... .................................................................
(τόπος) (ηµεροµηνία)

Υπογραφή ....................................................................................................................................

Αριθµός αναφοράς, όπως αναφέρεται στο πιστοποιητικό που προβλέπεται στο παράρτηµα B της
απόφασης 93/13/ΕΟΚ της Επιτροπής : .......................................................................................

Επίσηµη σφραγίδα του συνοριακού σταθµού επιθεώρησης εισόδου στην ΕΚ

Υπογραφή ....................................................................................................................................
(Υπογραφή του επίσηµου κτηνιάτρου του συνοριακού σταθµού επιθεώρησης)

......................................................................................................................................................
(ονοµατεπώνυµο µε κεφαλαία)
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3. Κατά την αποστολή στην επικράτεια της Κοινότητας, το υλικό πρέπει να είναι τοποθετηµένο
σε σφραγισµένους περιέκτες ή οχήµατα ή χύδην σε πλοίο. Εάν η µεταφορά πραγµατοποιείται
σε περιέκτες, αυτοί οι περιέκτες και, σε κάθε περίπτωση, όλα τα συνοδευτικά έγγραφα,
πρέπει να φέρουν την ονοµασία και τη διεύθυνση της τεχνικής µονάδας.

4. Μετά τον συνοριακό έλεγχο βάσει της Οδηγίας 97/78/ΕΚ, και σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Άρθρου 9 παράγραφος 4 της εν λόγω Οδηγίας, τα υλικά πρέπει να µεταφέρονται απευθείας
στην τεχνική µονάδα.

5. Τηρούνται µητρώα µε την ποσότητα και τη φύση του υλικού, κατά τη διάρκεια της
παρασκευής, κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ότι το υλικό έχει πράγµατι χρησιµοποιηθεί
για τους σκοπούς για τους οποίους προοριζόταν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI

ΖΩΙΚΑ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τα κράτη µέλη οφείλουν να επιτρέπουν την εισαγωγή ζωικών υποπροϊόντων που προορίζονται για
την παραγωγή τροφών για ζώα συντροφιάς, φαρµακευτικών προϊόντων και άλλων τεχνικών
προϊόντων εάν :

1. προέρχονται από τρίτες χώρες οι οποίες περιλαµβάνονται στον κατάλογο του µέρους VII του
παραρτήµατος XI,

2. αποτελούνται µόνον από τα ζωικά υποπροϊόντα που αναφέρονται στο Άρθρο 6(1)(α),

3. έχουν καταψυχθεί µε βαθιά κατάψυξη στην εγκατάσταση προέλευσης,

4. έχουν ληφθεί όλες οι προφυλάξεις για να αποφευχθεί η επαναµόλυνση από παθογόνους
παράγοντες,

5. έχουν συσκευασθεί σε νέες συσκευασίες που δεν επιτρέπουν καµία διαρροή,

6. συνοδεύονται από πιστοποιητικό σύµφωνο µε το πρότυπο που ορίζεται στο Κεφάλαιο 8 του
Παραρτήµατος Χ, και
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7. µετά τον συνοριακό έλεγχο, ο οποίος προβλέπεται στην οδηγία 97/78/ΕΚ και σύµφωνα µε
τους κανόνες που ορίζονται στο άρθρο 8 παράγραφος 4 της ίδιας οδηγίας, µεταφέρονται

(α) είτε απευθείας στην µονάδα παραγωγής τροφών για ζώα συντροφιάς ή τεχνικής
µονάδας, η οποία έχει παράσχει εγγυήσεις ότι τα ζωικά υποπροϊόντα θα
χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά για τον επιτρεπόµενο σκοπό και ότι δεν θα εξαχθούν
από τη µονάδα χωρίς να έχουν υποστεί επεξεργασία, ή

(β) σε ενδιάµεση εγκατάσταση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XII

ΤΕΤΗΓΜΕΝΑ ΛΙΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τα κράτη µέλη οφείλουν να επιτρέπουν την εισαγωγή τετηγµένων λιπών που προορίζονται να
υποβληθούν σε µέθοδο επεξεργασίας η οποία πληροί τουλάχιστον τα πρότυπα µιας από τις
µεθόδους που περιγράφονται στο παράρτηµα VΙ, Κεφάλαιο III, εάν :

1. το προϊόν µεταφέρεται αποκλειστικά µε χερσαία ή θαλάσσια µεταφορά από τη χώρα
προέλευσης κατευθείαν στον σταθµό συνοριακού ελέγχου στην Κοινότητα,

2. µετά τους ελέγχους εγγράφων που προβλέπονται στην οδηγία 97/78/ΕΚ και σύµφωνα µε τους
κανόνες που ορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 της ίδιας οδηγίας, τα προϊόντα
µεταφέρονται στην εγκατάσταση ελαιοχηµικών προϊόντων όπου θα υποβληθούν σε
επεξεργασία,

3. κάθε αποστολή προϊόντων συνοδεύεται µε δήλωση του εισαγωγέα. Η δήλωση αυτή πρέπει να
δηλώνει ότι τα προϊόντα που εισάγονται βάσει αυτού του Κεφαλαίου δεν θα διατεθούν για
καµία άλλη χρήση πλην της περαιτέρω επεξεργασίας µε µέθοδο η οποία πληροί τα πρότυπα
τουλάχιστον µίας από τις µεθόδους µεταποίησης που περιγράφονται στο παράρτηµα VΙ,
Κεφάλαιο III. Η δήλωση αυτή πρέπει να υποβάλλεται στον επίσηµο κτηνίατρο του
συνοριακού σταθµού επιθεώρησης και να αναγράφονται σε αυτή τα σχόλια του κτηνιάτρου,
στο πρώτο σηµείο εισόδου των εµπορευµάτων στην Κοινότητα, και στη συνέχεια να
συνοδεύει την αποστολή µέχρι τη µονάδα ελαιοχηµικής µεταποίησης.

=====================
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2
ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3 ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

23 ΠΑΡ. 2

1. Το παρόν Παράρτηµα εφαρµόζεται µόνο για χρήστες και κέντρα συλλογής που έχουν
εγκριθεί και καταχωρηθεί σύµφωνα µε το άρθρο 23, παράγραφος 2, σηµείο (γ) στοιχεία iv),
vi) και vii). Για τους σκοπούς του παρόντος Παραρτήµατος µε τους όρους σχετικά υλικά»
νοούνται τα ζωικά υποπροϊόντα που εξειδικεύονται στο άρθρο 23 παρ. 2 σηµείο (β) και
παράγωγων προϊόντων τους.

2. Τα σχετικά υλικά πρέπει να µεταφέρονται στους χρήστες ή σε κέντρα συλλογής σύµφωνα µε
το Παράρτηµα II.

3. Τα κέντρα συλλογής πρέπει :

(α) να ικανοποιούν τουλάχιστον τις ακόλουθες απαιτήσεις του Παραρτήµατος V :

(i) του Κεφαλαίου I, παράγραφος 1 (α) (β) (γ) (δ) και (στ), και παράγραφοι 2, 3, 4,
και

(ii) του Kεφαλαίου II, παράγραφοι 1, 2, 4, 5, 9· και

(β) να διαθέτουν τον απαιτούµενο εξοπλισµό για την καταστροφή των αχρησιµοποίητων
αµεταποίητων σχετικών υλικών ή πρέπει να τα αποστέλλουν σε µονάδα µεταποίησης ή
σε µονάδα αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης, σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό.

Τα κράτη µέλη δύνανται να επιτρέψουν να χρησιµοποιείται η µονάδα µεταποίησης της
Κατηγορίας 2 ως κέντρο συλλογής.

4. Εκτός από τα µητρώα που απαιτούνται σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙ, πρέπει να
καταγράφονται τα εξής στοιχεία που αφορούν τα σχετικά υλικά :

(α) στην περίπτωση των τελικών χρηστών, η ποσότητα που έχει χρησιµοποιηθεί και η
ηµεροµηνία χρήσης τους, και
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(β) στην περίπτωση κέντρων συλλογής :

(i) η ποσότητα υλικών που υποβάλλονται σε επεξεργασία σύµφωνα µε την
παράγραφο 5·

(ii) το ονοµατεπώνυµο και η διεύθυνση κάθε τελικού χρήστη που αγοράζει τα υλικά·

(iii) τα κτίρια στα οποία τα υλικά θα µεταφερθούν για να χρησιµοποιηθούν·

(iv)  η αποστελλόµενη ποσότητα· και

(v) η ηµεροµηνία αποστολής των υλικών.

5. Οι διαχειριστές κέντρων συλλογής, που προµηθεύουν σχετικά υλικά εκτός από εντόσθια
ψαριών σε τελικούς χρήστες, πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα εν λόγω υλικά :

(α) υποβάλλονται σε µία από τις ακόλουθες επεξεργασίες (είτε στο κέντρο συλλογής ή σε
σφαγείο, το οποίο έχει εγκρίνει η αρµόδια αρχή σύµφωνα µε την κοινοτική
νοµοθεσία) :

(i) µετουσίωση µε διάλυµα χρωστικής ουσίας εγκεκριµένης από την αρµόδια αρχή.
Το διάλυµα πρέπει να έχει συγκέντρωση τέτοια ώστε το χρωστικό αποτέλεσµα
επί του υλικού να είναι ευδιάκριτο, και ολόκληρη η επιφάνεια όλων των τεµαχίων
του υλικού να έχει καλυφθεί µε το διάλυµα, όπως ορίζεται ανωτέρω, είτε µε
εµβάπτιση του υλικού στο διάλυµα, είτε µε ψεκασµό, είτε µε οποιονδήποτε άλλον
τρόπο εφαρµογής του διαλύµατος·

(ii) αποστείρωση, δηλαδή, µε βρασµό ή µε ατµό υπό πίεση κατά τρόπο ώστε να ψηθεί
όλη η µάζα του υλικού· ή

(iii) κάθε άλλη επεξεργασία που εγκρίνεται από την αρµόδια αρχή· και

(β) συσκευάζονται µετά την επεξεργασία και πριν από τη διανοµή µε συσκευασία στην
οποία αναγράφονται ευκρινώς το όνοµα και η διεύθυνση του κέντρου συλλογής καθώς
και η ένδειξη «απαγορεύεται η κατανάλωση από τον άνθρωπο».

=====================
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ
ΧΩΡΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Για την αποστολή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα µεταποιηµένων ζωικών πρωτεϊνών που δεν
προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, περιλαµβανοµένων των µειγµάτων και προϊόντων

τα οποία περιέχουν αυτές τις πρωτεΐνες, εκτός από τις τροφές ζώων συντροφιάς

Υπόµνηση στον εισαγωγέα : Το παρόν πιστοποιητικό προορίζεται αποκλειστικά για κτηνιατρική
χρήση και πρέπει να συνοδεύει την αποστολή µέχρι την άφιξη των προϊόντων στο σταθµό
συνοριακής επιθεώρησης.

Αύξων αριθµός του παρόντος υγειονοµικού πιστοποιητικού : .........................................................

Χώρα προορισµού : ...........................................................................................................................
(όνοµα του κράτους µέλους της ΕΚ)

Χώρα εξαγωγής : ...............................................................................................................................

Αρµόδιο Υπουργείο : ........................................................................................................................

Υπηρεσία πιστοποίησης : ..................................................................................................................

I. Αναγνωριστικά στοιχεία της µεταποιηµένης ζωικής πρωτεΐνης ή του προϊόντος

Φύση της µεταποιηµένης ζωικής πρωτεΐνης ή του προϊόντος : ........................................................

Μεταποιηµένη ζωική πρωτεΐνη :.......................................................................................................
(είδος ζώου)
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Φύση της συσκευασίας : ...................................................................................................................

Αριθµός τεµαχίων συσκευασίας : .....................................................................................................

Καθαρό βάρος : .................................................................................................................................

Αύξων αριθµός παραγωγής παρτίδας :..............................................................................................

II. Προέλευση της µεταποιηµένης ζωικής πρωτεΐνης ή του προϊόντος

∆ιεύθυνση και αριθµός έγκρισης της εγκεκριµένης εγκατάστασης..................................................
............................................................................................................................................................

III. Προορισµός της µεταποιηµένης ζωικής πρωτεΐνης ή του προϊόντος

Η µεταποιηµένη ζωική πρωτεΐνη ή το προϊόν θα αποσταλούν

Από :  .................................................................................................................................................

(τόπος φόρτωσης)
Σε : �����������������������������................................

(χώρα και τόπος προορισµού)

Με το ακόλουθο µεταφορικό µέσο : .................................................................................................

Αριθµός σφραγίδας (εάν υπάρχει) : ..................................................................................................

Ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση του αποστολέα : .............................................................................

Ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση του παραλήπτη :.............................................................................

IV. Υγειονοµική βεβαίωση

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος επίσηµος κτηνίατρος, δηλώνω ότι έχω αναγνώσει και κατανοήσει τον
κανονισµό �/�/ΕΚ και βεβαιώνω ότι :

1. Η µεταποιηµένη ζωική πρωτεΐνη ή το προϊόν που περιγράφεται ανωτέρω περιέχει
αποκλειστικά ή εν µέρει µεταποιηµένη ζωική πρωτεΐνη η οποία δεν προορίζεται για
κατανάλωση από τον άνθρωπο και :

(α) έχει παρασκευασθεί και αποθηκευθεί σε εγκεκριµένη εγκατάσταση επεξεργασίας, έχει
επικυρωθεί και επιβλεφθεί από την αρµόδια αρχή, σύµφωνα µε το άρθρο 17 του
κανονισµού �/�/ΕΚ,
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(β) έχει παρασκευασθεί αποκλειστικά µε τα ακόλουθα ζωικά υποπροϊόντα :

(i) µέρη σφαγίων ζώων τα οποία ήταν κατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο,
σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία, αλλά δεν προορίζονται για ανθρώπινη
κατανάλωση, για εµπορικούς λόγους,

(ii) µέρη σφαγίων ζώων τα οποία έχουν απορριφθεί ως ακατάλληλα για κατανάλωση
από τον άνθρωπο, αλλά δεν φέρουν κανένα σηµείο νόσων µεταδόσιµων στον
άνθρωπο ή σε ζώα, και τα οποία προέρχονται από σφάγια τα οποία ήταν
κατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο, σύµφωνα µε την κοινοτική
νοµοθεσία,

(iii) δορές και δέρµατα, χηλές και κέρατα, τρίχες χοίρων και φτερά που προέρχονται
από ζώα τα οποία εσφάγησαν σε σφαγείο, υποβλήθηκαν πριν από τη σφαγή σε
επιθεώρηση και είναι µετά από την εν λόγω επιθεώρηση κατάλληλα για σφαγή,
σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία

(iv) αίµα που ελήφθη από ζώα πλην των µηρυκαστικών τα οποία εσφάγησαν σε
σφαγείο, υποβλήθηκαν πριν από τη σφαγή σε επιθεώρηση και ήταν µετά από την
εν λόγω επιθεώρηση κατάλληλα για σφαγή, σύµφωνα µε την κοινοτική
νοµοθεσία,

(v) ζωικά υποπροϊόντα που ελήφθησαν κατά την παραγωγή προϊόντων τα οποία
προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, συµπεριλαµβανοµένων των
απολιπαθέντων οστών και των καταλοίπων της τήξης λιπών,

(vi) πρώην τρόφιµα ζωικής προέλευσης ή πρώην τρόφιµα που περιέχουν προϊόντα
ζωικής προέλευσης, πλην των υπολειµµάτων τροφίµων, τα οποία δεν
προορίζονται πλέον για κατανάλωση από τον άνθρωπο για εµπορικούς σκοπούς ή
λόγω προβληµάτων ελαττωµατικής παρασκευής ή συσκευασίας ή άλλων
ελαττωµάτων που δεν παρουσιάζουν κανένα κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου
ή των ζώων,

(vii) ψάρια ή άλλα θαλάσσια ζώα, πλην των θηλαστικών, που αλιεύθηκαν στην
ανοιχτή θάλασσα µε στόχο την παραγωγή ιχθυάλευρου,
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(viii) νωπά υποπροϊόντα ψαριών από µονάδες παρασκευής προϊόντων µε βάση τα
ψάρια για κατανάλωση από τον άνθρωπο,

(ix) όστρακα, υποπροϊόντα ιχθυοτροφείου και υποπροϊόντα θραυσµένων αυγών που
προέρχονται από ζώα τα οποία δεν παρουσίαζαν κλινικά συµπτώµατα καµίας
ασθένειας που είναι δυνατό να µεταδοθεί µέσω αυτού του προϊόντος στον
άνθρωπο ή σε ζώα, και

(γ) έχει υποστεί την ακόλουθη τυποποιηµένη επεξεργασία :

- έχει θερµανθεί σε θερµοκρασία ανώτερη των 133°C στο κέντρο µάζας επί
τουλάχιστον 20 λεπτά χωρίς διακοπή υπό πίεση (απόλυτη) τουλάχιστον 3 bar που
παράγεται από κορεσµένο ατµό, µε διάσταση σωµατιδίων όγκο πριν από την
επεξεργασία όχι ανώτερο των 50 χιλιοστοµέτρων, 1 ή

- στην περίπτωση πρωτεϊνών µη θηλαστικών ζώων, εκτός από το ιχθυάλευρο,
µέθοδο επεξεργασίας ��� που περιγράφεται στο παράρτηµα V, Κεφάλαιο III
του κανονισµού �/�/ΕΚ 1, ή

- στην περίπτωση ιχθυάλευρου, σύµφωνα µε τη µέθοδο µεταποίησης ��� που
περιγράφεται στο παράρτηµα V, Κεφάλαιο III, του κανονισµού �/�/ΕΚ 1 ή έχει
θερµανθεί σε τουλάχιστον 80°C σε όλη τη µάζα του προϊόντος. 1

2. Η αρµόδια αρχή εξέτασε δείγµα αµέσως πριν από την αποστολή του προϊόντος και
διαπίστωσε ότι αυτό πληροί τα ακόλουθα πρότυπα : 2

Σαλµονέλα : απουσία σε 25 g : n=5, c=0, m=0, M=0

Εντεροβακτηρίδια : n=5, c=2, m=10, M=300 σε 1 g

3. Tο τελικό προϊόν :

- συσκευάστηκε σε νέους ή σε αποστειρωµένους σάκους, 1 ή
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- µεταφέρθηκε χύδην σε περιέκτες ή µε άλλα µεταφορικά µέσα τα οποία καθαρίστηκαν
προσεκτικά και απολυµάνθηκαν πριν από τη χρήση, µε απολυµαντικό εγκεκριµένο από
την αρµόδια αρχή. 1

4. Το τελικό προϊόν αποθηκεύτηκε σε κλειστή αποθήκη.

5. Έχουν ληφθεί όλες οι προφυλάξεις για να αποτραπεί ο κίνδυνος εκ νέου µόλυνσης του
προϊόντος µε παθογόνους παράγοντες µετά την επεξεργασία.

Έγινε , .............................................. την ...............................................
(τόπος) (ηµεροµηνία)

Σφραγίδα 3

�������������������
(υπογραφή του επίσηµου κτηνίατρου) 3

�������������������
(ονοµατεπώνυµο, ιδιότητα και τίτλος, µε κεφαλαία)

1 ∆ιαγράφεται η περιττή ένδειξη.
2 Όπου :

n= αριθµός των προς δοκιµή δειγµάτων,
m= κατώτατη τιµή αριθµού βακτηρίων· το αποτέλεσµα θεωρείται ικανοποιητικό αν ο

αριθµός βακτηρίων σε όλα τα δείγµατα δεν υπερβαίνει το m,
M= µέγιστη τιµή αριθµού βακτηρίων· το αποτέλεσµα θεωρείται µη ικανοποιητικό αν ο

αριθµός βακτηρίων σε ένα ή περισσότερα δείγµατα είναι ίσος ή ανώτερος από M, και
c= αριθµός δειγµάτων στον οποίο ο αριθµός βακτηρίων µπορεί να κυµαίνεται µεταξύ m

και M· το δείγµα θεωρείται αποδεκτό αν ο αριθµός βακτηριδίων των άλλων δειγµάτων
είναι ίσος ή κατώτερος από m.

3 Η υπογραφή και η σφραγίδα πρέπει να είναι διαφορετικού χρώµατος από εκείνο αυτό της
εκτύπωσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 (Α)

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Για την αποστολή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα γάλακτος και προϊόντων µε βάση το γάλα που έχουν
υποστεί ενιαία θερµική επεξεργασία και δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο

Υπόµνηση στον εισαγωγέα : Το παρόν πιστοποιητικό προορίζεται αποκλειστικά για κτηνιατρική
χρήση και πρέπει να συνοδεύει την αποστολή µέχρι την άφιξη των προϊόντων στο σταθµό
συνοριακής επιθεώρησης.

Αύξων αριθµός του παρόντος υγειονοµικού πιστοποιητικού : .........................................................

Χώρα προορισµού : ...........................................................................................................................
(ονοµασία του κράτους µέλους της ΕΚ)

Χώρα εξαγωγής : ...............................................................................................................................

Αρµόδιο Υπουργείο : ........................................................................................................................

Υπηρεσία πιστοποίησης : ..................................................................................................................

I. Αναγνωριστικά στοιχεία του γάλακτος / προϊόντος µε βάση το γάλα

Γάλα : ................................................................................................................................................
(είδος ζώου)

Περιγραφή γάλακτος / προϊόντος µε βάση το γάλα : ........................................................................

Φύση της συσκευασίας : ...................................................................................................................

Αριθµός τεµαχίων συσκευασίας : .....................................................................................................

Καθαρό βάρος : .................................................................................................................................

Αύξων αριθµός παραγωγής της παρτίδας : .......................................................................................

II. Προέλευση

∆ιεύθυνση και αριθµός µητρώου της µονάδας επεξεργασίας ή µεταποίησης 1 ................................

............................................................................................................................................................
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III. Προορισµός γάλακτος / προϊόντος µε βάση το γάλα

Το γάλα / το προϊόν µε βάση το γάλα αποστέλλεται :

Από : ..................................................................................................................................................
(τόπος φόρτωσης)

Σε : ..................................................................................................................................................
(χώρα και τόπος προορισµού)

Με το ακόλουθο µεταφορικό µέσο 2 :...............................................................................................

Αριθµός σφραγίδας (εάν υπάρχει) : ..................................................................................................

Ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση του αποστολέα : .............................................................................

Ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση του παραλήπτη :.............................................................................

IV. Υγειονοµική βεβαίωση

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος επίσηµος κτηνίατρος βεβαιώνω ότι :

1. ���(χώρα εξαγωγής), ���(περιοχή) 3, είναι απαλλαγµένη από τον αφθώδη πυρετό και
την πανώλη των βοοειδών για διάστηµα 12 µηνών που προηγείται άµεσα της εξαγωγής και
ότι δεν έχει διενεργηθεί εµβολιασµός κατά του αφθώδους πυρετού ή της πανώλους των
βοοειδών για διάστηµα 12 µηνών αµέσως πριν από την εξαγωγή.

2. Το γάλα / προϊόν µε βάση το γάλα που αναφέρεται στο παρόν πιστοποιητικό :

(α) έχει παρασκευασθεί από νωπό γάλα που προέρχεται από ζώα τα οποία :

(i) δεν παρουσιάζουν κλινικά συµπτώµατα νόσων που θα µπορούσαν να µεταδοθούν
µέσω του γάλακτος στον άνθρωπο ή σε ζώα και
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(ii) ανήκουν σε εκµεταλλεύσεις οι οποίες δεν υπόκεινται σε επίσηµο περιορισµό
λόγω αφθώδους πυρετού ή πανώλους των βοοειδών· και

(β) έχει υποστεί θερµική επεξεργασία στους � (θερµοκρασία) επί � (χρόνος), η οποία
εξασφάλισε αρνητική αντίδραση στη δοκιµή φωσφατάσης, και στη συνέχεια, στην
περίπτωση του γάλακτος σε σκόνη ή προϊόντος µε βάση το γάλα σε σκόνη, σε
διαδικασία ξήρανσης.

3. Έχουν ληφθεί όλες οι προφυλάξεις για να αποτραπεί ο κίνδυνος µόλυνσης του γάλακτος /
προϊόντος µε βάση το γάλα µετά την επεξεργασία.

4. Το γάλα / προϊόν µε βάση το γάλα τοποθετήθηκε

− σε νέους περιέκτες 1, ή

− σε οχήµατα ή χύδην σε περιέκτες που απολυµάνθηκαν πριν από τη φόρτωση µε τη
χρησιµοποίηση προϊόντος εγκεκριµένου από την αρµόδια αρχή 1,

και οι περιέκτες φέρουν σήµανση που υποδηλώνει τη φύση του γάλακτος / προϊόντος µε
βάση το γάλα.

Έγινε , .............................................. την ...............................................
(τόπος) (ηµεροµηνία)

Σφραγίδα 4

�������������������
(υπογραφή του επίσηµου κτηνίατρου) 4

�������������������
(ονοµατεπώνυµο, ιδιότητα και τίτλος, µε κεφαλαία)

1 ∆ιαγράφεται η περιττή ένδειξη.
2 Για τα οχήµατα µεταφοράς προϊόντων πρέπει να αναγράφεται ο αριθµός κυκλοφορίας. Για

τους περιέκτες µεταφοράς προϊόντων χύδην, πρέπει να αναγράφεται ο αριθµός του περιέκτη
και ο αριθµός της σφραγίδας (εάν υπάρχει).

3 Συµπληρώνεται, εάν η άδεια εισαγωγής στην Κοινότητα περιορίζεται σε ορισµένες περιοχές
της εξεταζόµενης τρίτης χώρας.

4 Η υπογραφή και η σφραγίδα πρέπει να έχουν διαφορετικό χρώµα από εκείνο της εκτύπωσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2(B)

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Για την αποστολή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα προϊόντων µε βάση το γάλα, τα οποία έχουν υποστεί
θερµική επεξεργασία µε µείωση του pH σε τιµή κατώτερη του 6 και δεν προορίζονται για

κατανάλωση από τον άνθρωπο

Υπόµνηση στον εισαγωγέα : Το παρόν πιστοποιητικό προορίζεται αποκλειστικά για κτηνιατρική
χρήση και πρέπει να συνοδεύει την αποστολή µέχρι την άφιξη των προϊόντων στον σταθµό
συνοριακής επιθεώρησης.

Αύξων αριθµός του παρόντος υγειονοµικού πιστοποιητικού : .........................................................

Χώρα προορισµού : ...........................................................................................................................
(ονοµασία του κράτους µέλους της ΕΚ)

Χώρα εξαγωγής : ...............................................................................................................................

Αρµόδιο Υπουργείο : ........................................................................................................................

Υπηρεσία πιστοποίησης : ..................................................................................................................

I. Αναγνωριστικά στοιχεία του προϊόντος µε βάση το γάλα

Γάλα : ................................................................................................................................................
(είδος ζώου)

Περιγραφή γάλακτος / προϊόντος µε βάση το γάλα : ........................................................................

Φύση της συσκευασίας : ...................................................................................................................

Αριθµός τεµαχίων συσκευασίας : .....................................................................................................

Καθαρό βάρος : .................................................................................................................................

Αύξων αριθµός παραγωγής της παρτίδας : .......................................................................................
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II. Προέλευση

∆ιεύθυνση και αριθµός µητρώου της µονάδας επεξεργασίας ή µεταποίησης 1 ................................
............................................................................................................................................................

III. Προορισµός του προϊόντος µε βάση το γάλα

Το προϊόν µε βάση το γάλα αποστέλλεται :

Από : ..................................................................................................................................................
(τόπος φόρτωσης)

Σε : ..................................................................................................................................................
(χώρα και τόπος προορισµού)

Με το ακόλουθο µεταφορικό µέσο 2 :...............................................................................................

Αριθµός σφραγίδας (εάν υπάρχει) : ..................................................................................................

Ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση του αποστολέα : .............................................................................

Ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση του παραλήπτη :.............................................................................

IV. Υγειονοµική βεβαίωση

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος επίσηµος κτηνίατρος βεβαιώνω ότι :

1. Το προϊόν µε βάση το γάλα, στο οποίο αναφέρεται το παρόν πιστοποιητικό :

(α) έχει παρασκευασθεί από νωπό γάλα που προέρχεται από ζώα τα οποία :

(i) δεν παρουσιάζουν κλινικά συµπτώµατα νόσων που είναι δυνατό να µεταδοθούν
µέσω του γάλακτος σε ανθρώπους ή σε ζώα, και

(ii) ανήκουν σε εκµεταλλεύσεις οι οποίες δεν υπόκεινται σε επίσηµο περιορισµό
λόγω αφθώδους πυρετού ή πανώλους των βοοειδών· και

(β) έχει υποστεί επεξεργασία συνεπαγοµένη θέρµανση σε � (θερµοκρασία) επί �
(χρόνος), η οποία εξασφάλισε αρνητική αντίδραση στη δοκιµασία φωσφατάσης, την
οποία ακολούθησε, στην περίπτωση γάλακτος σε σκόνη ή προϊόντος έχοντος ως βάση
γάλα σε σκόνη, επεξεργασία ξήρανσης, και

(γ) έχει υποστεί επεξεργασία οξίνισης µε την οποία το pH του διατηρήθηκε κατώτερο του 6
επί τουλάχιστον µία ώρα.
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2. Έχουν ληφθεί όλες οι προφυλάξεις για να αποτραπεί η µόλυνση του προϊόντος µε βάση το
γάλα, µετά την επεξεργασία.

3. Το προϊόν µε βάση το γάλα συσκευάστηκε :

− σε νέους περιέκτες 1, ή

− σε οχήµατα ή χύδην σε περιέκτες που απολυµάνθηκαν πριν από τη φόρτωση µε τη
χρησιµοποίηση προϊόντος εγκεκριµένου από την αρµόδια αρχή 1,

και οι περιέκτες φέρουν σήµανση που υποδηλώνει τη φύση του προϊόντος µε βάση το γάλα.

Έγινε , .............................................. την ...............................................
(τόπος) (ηµεροµηνία)

Σφραγίδα 3

�������������������
(υπογραφή του επίσηµου κτηνίατρου) 3

�������������������
(ονοµατεπώνυµο, ιδιότητα και τίτλος, µε κεφαλαία)

1 ∆ιαγράφεται η περιττή ένδειξη.
2 Για τα οχήµατα µεταφοράς προϊόντων πρέπει να αναγράφεται ο αριθµός κυκλοφορίας. Για

τους περιέκτες µεταφοράς προϊόντων χύδην, πρέπει να αναγράφονται ο αριθµός του περιέκτη
και ο αριθµός της σφραγίδας (εάν υπάρχει).

3 Η υπογραφή και η σφραγίδα πρέπει να έχουν διαφορετικό χρώµα από εκείνο της εκτύπωσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2(γ)

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Για την αποστολή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα γάλακτος και προϊόντων µε βάση το γάλα, τα οποία
έχουν υποβληθεί σε αποστείρωση ή σε διπλή θερµική επεξεργασία και δεν προορίζονται για

κατανάλωση από τον άνθρωπο

Υπόµνηση στον εισαγωγέα : Το παρόν πιστοποιητικό προορίζεται αποκλειστικά για κτηνιατρική
χρήση και πρέπει να συνοδεύει την αποστολή µέχρι την άφιξη των προϊόντων στον σταθµό
συνοριακής επιθεώρησης.

Αύξων αριθµός του παρόντος υγειονοµικού πιστοποιητικού : .........................................................

Χώρα προορισµού : ...........................................................................................................................
(ονοµασία του κράτους µέλους της ΕΚ)

Χώρα εξαγωγής : ...............................................................................................................................

Αρµόδιο Υπουργείο : ........................................................................................................................

Υπηρεσία πιστοποίησης : ..................................................................................................................

I. Αναγνωριστικά στοιχεία του προϊόντος µε βάση το γάλα

Γάλα : ................................................................................................................................................
(είδος ζώου)

Περιγραφή προϊόντος µε βάση το γάλα : ..........................................................................................

Φύση της συσκευασίας : ...................................................................................................................

Αριθµός τεµαχίων συσκευασίας : .....................................................................................................

Καθαρό βάρος : .................................................................................................................................

Αύξων αριθµός παραγωγής της παρτίδας : .......................................................................................
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II. Προέλευση

∆ιεύθυνση και αριθµός µητρώου της µονάδας επεξεργασίας ή µεταποίησης 1 ................................

............................................................................................................................................................

III. Προορισµός των προϊόντων µε βάση το γάλα

Το γάλα/προϊόν µε βάση το γάλα αποστέλλεται :

Από : ..................................................................................................................................................
(τόπος φόρτωσης)

Σε : ..................................................................................................................................................
(χώρα και τόπος προορισµού)

Με το ακόλουθο µεταφορικό µέσο 2 :...............................................................................................

Αριθµός σφραγίδας (εάν υπάρχει) : ..................................................................................................

Ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση του αποστολέα : .............................................................................

Ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση του παραλήπτη :.............................................................................

IV. Υγειονοµική βεβαίωση

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος επίσηµος κτηνίατρος βεβαιώνω ότι :

1. Το προϊόν µε βάση το γάλα, στο οποίο αναφέρεται το παρόν πιστοποιητικό :

(α) έχει παρασκευασθεί από νωπό γάλα που προέρχεται από ζώα τα οποία :
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(i) δεν παρουσιάζουν κλινικά συµπτώµατα νόσων που είναι δυνατό να µεταδοθούν
µέσω του γάλακτος σε ανθρώπους ή σε ζώα, και

(ii) ανήκουν σε εκµεταλλεύσεις οι οποίες δεν υπόκεινται σε επίσηµο περιορισµό
λόγω αφθώδους πυρετού ή πανώλους των βοοειδών· και

(β) έχει υποβληθεί :

(i) είτε σε διεργασία αποστείρωσης η οποία έδωσε τιµή Fc ίση ή ανώτερη του 3,

(ii) είτε σε αρχική επεξεργασία συνεπαγοµένη θέρµανση σε � (θερµοκρασία) επί �
(χρόνος), η οποία εξασφάλισε αρνητική αντίδραση στη δοκιµή φωσφατάσης, την
οποία ακολούθησε περαιτέρω επεξεργασία συνεπαγοµένη θέρµανση σε �
(θερµοκρασία) επί � (χρόνος), η οποία εξασφάλισε αρνητική αντίδραση στη
δοκιµή φωσφατάσης, την οποία ακολούθησε, σε περίπτωση γάλακτος σε σκόνη ή
προϊόντος µε βάση το γάλα σε σκόνη, επεξεργασία ξήρανσης.

2. Έχουν ληφθεί όλες οι προφυλάξεις για να αποτραπεί η µόλυνση του γάλακτος/προϊόντος µε
βάση το γάλα µετά την επεξεργασία.

3. Το γάλα/προϊόν µε βάση το γάλα συσκευάστηκε :

− σε νέους περιέκτες 1, ή

− σε οχήµατα ή περιέκτες µεταφοράς προϊόντος χύδην, οι περιέκτες απολυµάνθηκαν πριν
από τη φόρτωση µε προϊόν εγκεκριµένο από την αρµόδια αρχή 1,

και οι περιέκτες φέρουν σήµανση που υποδηλώνει τη φύση του γάλακτος / προϊόντος µε
βάση το γάλα.
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Έγινε , .............................................. την ...............................................
(τόπος) (ηµεροµηνία)

Σφραγίδα 3

�������������������
(υπογραφή του επίσηµου κτηνίατρου) 3

�������������������
(ονοµατεπώνυµο, ιδιότητα και τίτλος, µε κεφαλαία)

1 ∆ιαγράφεται η περιττή ένδειξη.
2 Για τα οχήµατα µεταφοράς προϊόντων πρέπει να αναγράφεται ο αριθµός κυκλοφορίας. Για

τους περιέκτες µεταφοράς προϊόντων χύδην, πρέπει να αναγράφονται ο αριθµός του περιέκτη
και ο αριθµός της σφραγίδας (εάν υπάρχει).

3 Η υπογραφή και η σφραγίδα πρέπει να έχουν διαφορετικό χρώµα από εκείνο της εκτύπωσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3(Α)

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Για την αποστολή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα τροφών σε κονσέρβες, για ζώα συντροφιάς

Υπόµνηση στον εισαγωγέα : Το παρόν πιστοποιητικό προορίζεται αποκλειστικά για κτηνιατρική
χρήση και πρέπει να συνοδεύει την αποστολή µέχρι την άφιξη των προϊόντων στον σταθµό
συνοριακής επιθεώρησης.

Αύξων αριθµός του παρόντος υγειονοµικού πιστοποιητικού : .........................................................

Χώρα προορισµού : ...........................................................................................................................
(ονοµασία του κράτους µέλους της ΕΚ)

Χώρα εξαγωγής : ...............................................................................................................................

Αρµόδιο Υπουργείο : ........................................................................................................................

Υπηρεσία πιστοποίησης : ..................................................................................................................

I. Αναγνωριστικά στοιχεία της τροφής για ζώα συντροφιάς

Η τροφή για ζώα συντροφιάς έχει παραχθεί από πρώτη ύλη των εξής ειδών : ................................

Φύση της συσκευασίας : ...................................................................................................................

Αριθµός τεµαχίων συσκευασίας : .....................................................................................................

Καθαρό βάρος : .................................................................................................................................

Αύξων αριθµός παραγωγής της παρτίδας : .......................................................................................
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II. Προέλευση της τροφής για ζώα συντροφιάς

∆ιεύθυνση και αριθµός έγκρισης της εγκεκριµένης µονάδας : .........................................................
............................................................................................................................................................

III. Προορισµός της τροφής για ζώα συντροφιάς

Η τροφή για ζώα συντροφιάς αποστέλλεται

Από : ..................................................................................................................................................
(τόπος φόρτωσης)

Σε : ..................................................................................................................................................
(χώρα και τόπος προορισµού)

Με το ακόλουθο µεταφορικό µέσο : .................................................................................................

Αριθµός σφραγίδας (αν υπάρχει) : ....................................................................................................

Ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση του αποστολέα : .............................................................................

Ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση του παραλήπτη :.............................................................................
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IV. Υγειονοµική βεβαίωση

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος επίσηµος κτηνίατρος, δηλώνω ότι έχω αναγνώσει και κατανοήσει τον
κανονισµό (EK) αριθ. �./�. και βεβαιώνω ότι η τροφή για ζώα συντροφιάς που περιγράφεται
ανωτέρω :

1. έχει παρασκευασθεί και αποθηκευτεί σε µονάδα επεξεργασίας που έχει εγκριθεί και
επιβλέπεται από την αρµόδια αρχή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 18 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. �./�.,

2. έχει παρασκευασθεί αποκλειστικά µε τα ακόλουθα ζωικά υποπροϊόντα :

(α) µέρη σφαγέντων ζώων, τα οποία ήσαν κατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο,
σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία, αλλά δεν προορίζονται για ανθρώπινη
κατανάλωση, για εµπορικούς λόγους·

(β) µέρη σφαγέντων ζώων, τα οποία έχουν απορριφθεί ως ακατάλληλα για κατανάλωση
από τον άνθρωπο, αλλά δεν φέρουν κανένα σηµείο νόσων µεταδόσιµων στον άνθρωπο
ή σε ζώα, και τα οποία λαµβάνονται από σφάγια τα οποία ήσαν κατάλληλα για
κατανάλωση από τον άνθρωπο, σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία·

(γ) δορές και δέρµατα, οπλές και κέρατα, τρίχες χοίρων και φτερά που ελήφθησαν από ζώα
τα οποία έχουν σφαγεί σε σφαγείο, έχουν υποβληθεί σε προηγουµένη της σφαγής
επιθεώρηση και ήσαν κατάλληλα, βάσει αυτής της επιθεώρησης, για σφαγή, σύµφωνα
µε την κοινοτική νοµοθεσία·

(δ) αίµα που ελήφθη από µη µηρυκαστικά ζώα τα οποία έχουν σφαγεί σε σφαγείο και
έχουν υποβληθεί σε προηγουµένη της σφαγής επιθεώρηση και ήσαν κατάλληλα, βάσει
αυτής της επιθεώρησης, για σφαγή, σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία·

(ε) ζωικά υποπροϊόντα που ελήφθησαν κατά την παραγωγή προϊόντων τα οποία
προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, περιλαµβανοµένων των
απολιπανθέντων οστών και των καταλοίπων της τήξης λιπών,
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(στ) πρώην τρόφιµα ζωικής προέλευσης ή πρώην τρόφιµα που περιέχουν προϊόντα ζωικής
προέλευσης πλην των υπολειµµάτων τροφίµων, τα οποία δεν προορίζονται πλέον για
κατανάλωση από τον άνθρωπο [-] για εµπορικούς σκοπούς ή λόγω προβληµάτων
ελαττωµατικής παρασκευής ή συσκευασίας, ή οποιωνδήποτε άλλων ελαττωµάτων που
δεν παρουσιάζουν κανένα κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου ή των ζώων·

(ζ) νωπό γάλα προερχόµενο από ζώα που δεν παρουσιάζουν κλινικά συµπτώµατα
ασθενείας που είναι δυνατόν να µεταδοθεί µέσω του γάλακτος στον άνθρωπο ή σε ζώα,

(η) ψάρια ή άλλα θαλάσσια ζώα, πλην των θαλασσίων θηλαστικών, που αλιεύθηκαν στην
ανοιχτή θάλασσα µε στόχο την παραγωγή ιχθυάλευρου,

(θ) νωπά υποπροϊόντα ψαριών από µονάδες παρασκευής προϊόντων µε βάση τους ιχθύς για
κατανάλωση από τον άνθρωπο,

(ι) όστρακα, υποπροϊόντα ιχθυοτροφείου και υποπροϊόντα θραυσµένων αυγών που
προέρχονται από ζώα τα οποία δεν παρουσιάζουν κλινικά συµπτώµατα καµίας
ασθένειας που είναι δυνατό να µεταδοθεί µέσω αυτού του προϊόντος στον άνθρωπο ή
σε ζώα·

3. έχει υποβληθεί σε θερµική επεξεργασία σε  τιµή Fc τουλάχιστον 3 σε ερµητικά σφραγισµένα
δοχεία·

4. έχει υποβληθεί σε ανάλυση κατόπιν τυχαίας δειγµατοληψίας από τουλάχιστον 5 περιέκτες
από κάθε παρτίδα επεξεργασµένων προϊόντων, µε µεθόδους εργαστηριακής διάγνωσης που
εξασφαλίζουν επαρκή θερµική επεξεργασία του συνολικού περιεχοµένου της αποστολής,
όπως προβλέπεται από το σηµείο 1, και·

5. έχουν ληφθεί όλες οι προφυλάξεις για να αποτραπεί η εκ νέου µόλυνση µε παθογόνους
παράγοντες µετά την επεξεργασία.
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Έγινε , .............................................. την ...............................................
(τόπος) (ηµεροµηνία)

Σφραγίδα 1

�������������������
(υπογραφή του επίσηµου κτηνίατρου) 1

�������������������
(ονοµατεπώνυµο, ιδιότητα και τίτλος, µε κεφαλαία)

1 Η υπογραφή και η σφραγίδα πρέπει να έχουν διαφορετικό χρώµα από εκείνο της εκτύπωσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3(B)

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Για την αποστολή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα τροφών για ζώα συντροφιάς, οι οποίες έχουν
υποστεί επεξεργασία, εκτός από τις τροφές σε κονσέρβες για ζώα συντροφιάς

Υπόµνηση στον εισαγωγέα : Το παρόν πιστοποιητικό προορίζεται αποκλειστικά για κτηνιατρική
χρήση και πρέπει να συνοδεύει την αποστολή µέχρι την άφιξη των προϊόντων στον σταθµό
συνοριακής επιθεώρησης.

Αύξων αριθµός του παρόντος υγειονοµικού πιστοποιητικού : .........................................................

Χώρα προορισµού : ...........................................................................................................................
(ονοµασία του κράτους µέλους της ΕΚ)

Χώρα εξαγωγής : ...............................................................................................................................

Αρµόδιο Υπουργείο : ........................................................................................................................

Υπηρεσία πιστοποίησης : ..................................................................................................................

I. Ταυτοποίηση της τροφής για ζώα συντροφιάς

Η τροφή για ζώα συντροφιάς έχει παραχθεί από πρώτη ύλη των εξής ειδών : ................................

Φύση της συσκευασίας : ...................................................................................................................

Αριθµός τεµαχίων συσκευασίας : .....................................................................................................

Καθαρό βάρος : .................................................................................................................................

Αύξων αριθµός παραγωγής της παρτίδας : .......................................................................................
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II. Προέλευση της τροφής για ζώα συντροφιάς

∆ιεύθυνση και αριθµός έγκρισης της εγκεκριµένης εγκατάστασης : ...............................................
............................................................................................................................................................

III. Προορισµός της τροφής για ζώα συντροφιάς

Η τροφή για ζώα συντροφιάς αποστέλλεται :

Από : ..................................................................................................................................................
(τόπος φόρτωσης)

Σε : ..................................................................................................................................................
(χώρα και τόπος προορισµού)

Με το ακόλουθο µεταφορικό µέσο : .................................................................................................

Αριθµός σφραγίδας (αν υπάρχει) : ....................................................................................................

Ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση του αποστολέα : .............................................................................

Ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση του παραλήπτη :.............................................................................
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IV. Υγειονοµική βεβαίωση

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος επίσηµος κτηνίατρος, δηλώνω ότι έχω αναγνώσει και κατανοήσει τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. �./�. και βεβαιώνω ότι η τροφή για ζώα συντροφιάς που περιγράφεται
ανωτέρω :

1. έχει παρασκευασθεί και αποθηκευτεί σε µονάδα επεξεργασίας που έχει εγκριθεί και
επιβλέπεται από την αρµόδια αρχή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 18 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. �./�.,

2. έχει παρασκευασθεί αποκλειστικά µε τα ακόλουθα ζωικά υποπροϊόντα :

(α) µέρη σφαγέντων ζώων, τα οποία ήσαν κατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο,
σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία, αλλά δεν προορίζονται για ανθρώπινη
κατανάλωση, για εµπορικούς λόγους·

(β) µέρη σφαγέντων ζώων, τα οποία έχουν απορριφθεί ως ακατάλληλα για κατανάλωση
από τον άνθρωπο, αλλά δεν φέρουν κανένα σηµείο νόσων µεταδόσιµων στον άνθρωπο
ή σε ζώα, και τα οποία λαµβάνονται από σφάγια τα οποία ήσαν κατάλληλα για
κατανάλωση από τον άνθρωπο, σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία·

(γ) δορές και δέρµατα, οπλές και κέρατα, τρίχες χοίρων και φτερά που ελήφθησαν από ζώα
τα οποία έχουν σφαγεί σε σφαγείο, έχουν υποβληθεί σε προηγουµένη της σφαγής
επιθεώρηση και ήσαν κατάλληλα, βάσει αυτής της επιθεώρησης, για σφαγή, σύµφωνα
µε την κοινοτική νοµοθεσία·

(δ) αίµα που ελήφθη από µη µηρυκαστικά ζώα τα οποία έχουν σφαγεί σε σφαγείο και
έχουν υποβληθεί σε προηγουµένη της σφαγής επιθεώρηση και ήσαν κατάλληλα, βάσει
αυτής της επιθεώρησης, για σφαγή, σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία·

(ε) ζωικά υποπροϊόντα που ελήφθησαν κατά την παραγωγή προϊόντων τα οποία
προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, περιλαµβανοµένων των
απολιπανθέντων οστών και των καταλοίπων της τήξης λιπών,
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(στ) πρώην τρόφιµα ζωικής προέλευσης ή πρώην τρόφιµα που περιέχουν προϊόντα ζωικής
προέλευσης πλην των υπολειµµάτων τροφίµων, τα οποία δεν προορίζονται πλέον για
κατανάλωση από τον άνθρωπο για εµπορικούς σκοπούς ή λόγω προβληµάτων
ελαττωµατικής παρασκευής ή συσκευασίας, ή οποιωνδήποτε άλλων ελαττωµάτων που
δεν παρουσιάζουν κανένα κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου ή των ζώων·

(ζ) νωπό γάλα προερχόµενο από ζώα που δεν παρουσιάζουν κλινικά συµπτώµατα
ασθενείας που είναι δυνατόν να µεταδοθεί µέσω του γάλακτος στον άνθρωπο ή σε ζώα,

(η) ψάρια ή άλλα θαλάσσια ζώα, πλην των θαλασσίων θηλαστικών, που αλιεύθηκαν στην
ανοιχτή θάλασσα µε στόχο την παραγωγή ιχθυάλευρου,

(θ) νωπά υποπροϊόντα ψαριών από µονάδες παρασκευής προϊόντων µε βάση τους ιχθύς για
κατανάλωση από τον άνθρωπο,

(ι) όστρακα, υποπροϊόντα ιχθυοτροφείου και υποπροϊόντα θραυσµένων αυγών που
προέρχονται από ζώα τα οποία δεν παρουσιάζουν κλινικά συµπτώµατα καµίας
ασθένειας που είναι δυνατό να µεταδοθεί µέσω αυτού του προϊόντος στον άνθρωπο ή
σε ζώα·

3. έχει υποβληθεί σε θερµική επεξεργασία τουλάχιστον 90°C σε όλη του την ύλη,

4. έχει υποβληθεί σε ανάλυση κατόπιν τυχαίας επιλογής τουλάχιστον 5 δειγµάτων από κάθε
παρτίδα επεξεργασµένων προϊόντων, που ελήφθησαν κατά την αποθήκευση στη µονάδα
επεξεργασίας ή µετά από αυτήν, και ανταποκρίνεται στα ακόλουθα πρότυπα 1 :

Σαλµονέλα : απουσία σε 25 g, n=5, c=0, m=0, M=0

Εντεροβακτηρίδια : n=5, c=2, m = 10, M = 300 σε 1 g
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5. έχουν ληφθεί όλες οι προφυλάξεις για να αποτραπεί η εκ νέου µόλυνση από παθογόνους
παράγοντες µετά την επεξεργασία, και

6. συσκευάστηκε σε νέα συσκευασία.

Έγινε , .............................................. την ...............................................
(τόπος) (ηµεροµηνία)

Σφραγίδα 2

�������������������
(υπογραφή του επίσηµου κτηνίατρου) 2

�������������������
(ονοµατεπώνυµο, ιδιότητα και τίτλος, µε κεφαλαία)

1 Όπου :
n= αριθµός δειγµάτων που πρέπει να υποβληθούν σε εξέταση,
m= κατώτατη τιµή για τον αριθµό των βακτηρίων· το αποτέλεσµα θεωρείται ικανοποιητικό

αν ο αριθµός βακτηρίων σε όλα τα δείγµατα δεν υπερβαίνει το m,
M= µέγιστη τιµή για τον αριθµό των βακτηρίων· το αποτέλεσµα θεωρείται µη

ικανοποιητικό αν ο αριθµός βακτηρίων σε ένα ή περισσότερα δείγµατα είναι ίσος ή
ανώτερος από M, και

c= αριθµός των δειγµάτων ο αριθµός βακτηρίων των οποίων µπορεί να κυµαίνεται µεταξύ
m και M· το δείγµα θεωρείται αποδεκτό αν ο αριθµός βακτηρίων των άλλων δειγµάτων
είναι ίσος ή κατώτερος από m.

2 Η υπογραφή και η σφραγίδα πρέπει να είναι διαφορετικού χρώµατος από εκείνο αυτό της
εκτύπωσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3(γ)

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Για την αποστολή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα δερµάτινων κοκάλων για σκύλους

Υπόµνηση στον εισαγωγέα : Το παρόν πιστοποιητικό προορίζεται αποκλειστικά για κτηνιατρική
χρήση και πρέπει να συνοδεύει την αποστολή µέχρι την άφιξη των προϊόντων στον σταθµό
συνοριακής επιθεώρησης.

Αύξων αριθµός του παρόντος υγειονοµικού πιστοποιητικού : .........................................................

Χώρα προορισµού : ...........................................................................................................................
(ονοµασία του κράτους µέλους της ΕΚ)

Χώρα εξαγωγής : ...............................................................................................................................

Αρµόδιο Υπουργείο : ........................................................................................................................

Υπηρεσία πιστοποίησης : ..................................................................................................................

I. Αναγνωριστικά στοιχεία των δερµάτινων κοκάλων για σκύλους

Τα δερµάτινα κόκαλα για σκύλους έχουν παραχθεί από πρώτη ύλη των ακόλουθων ειδών :��.

Φύση της συσκευασίας : ...................................................................................................................

Αριθµός τεµαχίων συσκευασίας : .....................................................................................................

Καθαρό βάρος : .................................................................................................................................
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II. Προέλευση των δερµάτινων κοκάλων για σκύλους

∆ιεύθυνση και αριθµός µητρώου της εγκεκριµένης µονάδας :.........................................................

...........................................................................................................................................................

III. Προορισµός των δερµάτινων κοκάλων για σκύλους

Τα δερµάτινα κόκαλα για σκύλους αποστέλλονται :

Από : ..................................................................................................................................................

(τόπος φόρτωσης)

Σε : .....................................................................................................................................................

(χώρα και τόπος προορισµού)

Με το ακόλουθο µεταφορικό µέσο : .................................................................................................

Αριθµός σφραγίδας (εάν υπάρχει) : ..................................................................................................

Ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση του αποστολέα : .............................................................................

Ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση του παραλήπτη :.............................................................................
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IV. Υγειονοµική βεβαίωση

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος επίσηµος κτηνίατρος δηλώνω ότι έχω αναγνώσει και κατανοήσει τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. �/� και πιστοποιώ ότι τα δερµάτινα κόκαλα για σκύλους που
περιγράφονται ανωτέρω :

1. έχουν παρασκευασθεί και αποθηκευτεί σε µονάδα µεταποίησης εγκεκριµένη και
επιτηρούµενη από την αρµόδια αρχή, σύµφωνα µε το άρθρο 18 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
�/�/,

2. έχουν παρασκευασθεί αποκλειστικά µε τα ακόλουθα ζωικά υποπροϊόντα :

(α) µέρη σφαγέντων ζώων, τα οποία ήταν κατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο
σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία, αλλά δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον
άνθρωπο για εµπορικούς σκοπούς,

(β) µέρη σφαγέντων ζώων, τα οποία απορρίφθηκαν ως ακατάλληλα για κατανάλωση από
τον άνθρωπο, αλλά δεν παρουσιάζουν κανένα σύµπτωµα νόσων µεταδόσιµων στον
άνθρωπο ή σε ζώα, και τα οποία λαµβάνονται από σφάγια τα οποία ήταν κατάλληλα για
κατανάλωση από τον άνθρωπο, σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία,

(γ) δορές και δέρµατα που προέρχονται από ζώα τα οποία εσφάγησαν σε σφαγείο,
υποβλήθηκαν σε πριν τη σφαγή επιθεώρηση και, ως αποτέλεσµα της επιθεώρησης
αυτής, κρίθηκαν κατάλληλα για σφαγή, σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία,

(δ) ζωικά υποπροϊόντα που προέρχονται από την παραγωγή προϊόντων τα οποία
προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, συµπεριλαµβανοµένων των
απολιπανθέντων οστών και των καταλοίπων τήξης λιπών, και

(ε) νωπά υποπροϊόντα ψαριών που προέρχονται από µονάδες παραγωγής προϊόντων
ψαριών για κατανάλωση από τον άνθρωπο,
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3. έχουν υποβληθεί :

− στην περίπτωση των δερµάτινων κοκάλων για σκύλους που παρασκευάζονται από
δορές και δέρµατα οπληφόρων ζώων, σε θερµική επεξεργασία επαρκή να καταστρέψει
παθογόνους οργανισµούς (συµπεριλαµβανοµένης της σαλµονέλας), 1

− στην περίπτωση δερµάτινων κοκάλων για σκύλους που παρασκευάζονται από άλλα
ζωικά υποπροϊόντα, εκτός από τις δορές και τα δέρµατα οπληφόρων ζώων, σε θερµική
επεξεργασία τουλάχιστον 90° C σε όλη τη µάζα τους 1,

4. εξετάστηκαν µε τυχαία δειγµατοληψία από τουλάχιστον πέντε δείγµατα από κάθε παρτίδα
µεταποιηµένου προϊόντος που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια ή µετά το πέρας της
αποθήκευσης στη µονάδα µεταποίησης, και πληρούν τα ακόλουθα πρότυπα 1 :

σαλµονέλα : απουσία σε 25 g, n=5, c=0, m=0, M=0

εντεροβακτηρίδια : n=5, c=2, m=10, M = 300 σε 1 g,

5. έχουν ληφθεί όλες οι προφυλάξεις για να αποτραπεί η εκ νέου µόλυνση µε παθογόνους
παράγοντες µετά την επεξεργασία, και

6. συσκευάσθηκαν σε νέα συσκευασία.
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Έγινε , .............................................. την ...............................................
(τόπος) (ηµεροµηνία)

Σφραγίδα 2

�������������������
(υπογραφή του επίσηµου κτηνίατρου) 2

�������������������
(ονοµατεπώνυµο, ιδιότητα και τίτλος, µε κεφαλαία)

1 Όπου
n= αριθµός δειγµάτων που θα εξετασθούν,
m=κατώτατη τιµή για τον αριθµό των βακτηρίων· το αποτέλεσµα θεωρείται ικανοποιητικό αν
ο αριθµός βακτηρίων σε όλα τα δείγµατα δεν υπερβαίνει το m,

M=µέγιστη τιµή για τον αριθµό βακτηρίων· το αποτέλεσµα θεωρείται µη ικανοποιητικό αν ο
αριθµός βακτηρίων σε ένα ή περισσότερα δείγµατα είναι ίσος ή ανώτερος από M, και·

c= αριθµός των δειγµάτων των οποίων ο αριθµός βακτηρίων µπορεί να κυµαίνεται µεταξύ m
και M· το δείγµα θεωρείται αποδεκτό αν ο αριθµός βακτηρίων των άλλων δειγµάτων είναι
ίσος ή κατώτερος από m.

2 Η υπογραφή και η σφραγίδα πρέπει να έχουν διαφορετικό χρώµα από εκείνο της εκτύπωσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 (δ)

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Για την αποστολή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα αµεταποίητων τροφών
για ζώα συντροφιάς

Υπόµνηση στον εισαγωγέα : Το παρόν πιστοποιητικό προορίζεται αποκλειστικά για κτηνιατρική
χρήση και πρέπει να συνοδεύει την αποστολή µέχρι την άφιξη των προϊόντων στον σταθµό
συνοριακής επιθεώρησης.

Αύξων αριθµός του παρόντος υγειονοµικού πιστοποιητικού : .........................................................

Χώρα προορισµού : ...........................................................................................................................

(ονοµασία του κράτους µέλους της ΕΚ)

Χώρα εξαγωγής : ...............................................................................................................................

Αρµόδιο Υπουργείο : ........................................................................................................................

Υπηρεσία πιστοποίησης : ..................................................................................................................

I. Ταυτοποίηση της αµεταποίητης τροφής ζώων συντροφιάς

Η αµεταποίητη τροφή για ζώα συντροφιάς έχει παραχθεί από ζωικά υποπροϊόντα που

προέρχονται από τα ακόλουθα είδη : ................................................................................................

Φύση της συσκευασίας : ...................................................................................................................

Αριθµός τεµαχίων συσκευασίας : .....................................................................................................

Καθαρό βάρος : .................................................................................................................................

Αύξων αριθµός παραγωγής της παρτίδας : .......................................................................................

II. Προέλευση της αµεταποίητης τροφής ζώων συντροφιάς

∆ιεύθυνση και αριθµός µητρώου της εγκεκριµένης µονάδας :.........................................................

...........................................................................................................................................................
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III. Προορισµός της αµεταποίητης τροφής ζώων συντροφιάς

Η αµεταποίητη τροφή ζώων συντροφιάς αποστέλλεται :

Από : ..................................................................................................................................................
(τόπος φόρτωσης)

Σε : .....................................................................................................................................................

(χώρα και τόπος προορισµού)

Με το ακόλουθο µεταφορικό µέσο : .................................................................................................

Αριθµός σφραγίδας (εάν υπάρχει) : ..................................................................................................

Ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση του αποστολέα : .............................................................................

Ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση του παραλήπτη :.............................................................................

IV. Υγειονοµική βεβαίωση

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος επίσηµος κτηνίατρος δηλώνω ότι έχω αναγνώσει και κατανοήσει τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. �/� και βεβαιώνω ότι η αµεταποίητη τροφή ζώων συντροφιάς που
περιγράφεται ανωτέρω :

1. αποτελείται από ζωικά υποπροϊόντα που έχουν παραχθεί από τα είδη που αναφέρονται στο
σηµείο (I) ανωτέρω και ικανοποιεί τις σχετικές απαιτήσεις για την υγεία των ζώων, οι οποίες
καθορίζονται στην(στις) απόφαση(-εις) �/�/� της Επιτροπής 1,

2. αποτελείται αποκλειστικά από µέρη σφαγέντων ζώων, τα οποία ήταν κατάλληλα για
κατανάλωση από τον άνθρωπο σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία, αλλά δεν προορίζονται
για κατανάλωση από τον άνθρωπο για εµπορικούς σκοπούς,

3. έχει παρασκευασθεί και αποθηκευθεί σε µονάδα επεξεργασίας εγκεκριµένη και επιτηρούµενη
από την αρµόδια αρχή, σύµφωνα µε το άρθρο 18 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. �/�/,
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4. έχουν ληφθεί όλες οι προφυλάξεις για να αποτραπεί η µόλυνση µε παθογόνους παράγοντες,
και·

5. συσκευάστηκε σε νέα συσκευασία που αποκλείει τη διαρροή.

Έγινε , .............................................. την ...............................................
(τόπος) (ηµεροµηνία)

Σφραγίδα 2

�������������������
(υπογραφή του επίσηµου κτηνίατρου) 2

�������������������
(ονοµατεπώνυµο, ιδιότητα και τίτλος, µε κεφαλαία)

1 Πρέπει να αναγράφεται ο αριθµός της(των) σχετικής(-ών) και ισχύουσας/ισχυουσών
απόφασης(-εων) για το νωπό κρέας των αντίστοιχων ευπαθών ειδών κατοικίδιων ζώων.

2 Η υπογραφή και η σφραγίδα πρέπει να έχουν διαφορετικό χρώµα από εκείνο της εκτύπωσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Για την εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ορού ιπποειδών από τρίτες χώρες ή περιοχές τρίτων
χωρών από τις οποίες επιτρέπεται η εισαγωγή ζώντων ιπποειδών για σφαγή

Υπόµνηση στον εισαγωγέα : Το παρόν πιστοποιητικό προορίζεται αποκλειστικά για κτηνιατρική
χρήση και πρέπει να συνοδεύει την αποστολή µέχρι την άφιξη των προϊόντων στον σταθµό
συνοριακής επιθεώρησης.

Αύξων αριθµός του παρόντος υγειονοµικού πιστοποιητικού : .........................................................

Χώρα προορισµού : ...........................................................................................................................

(ονοµασία κράτους µέλους της ΕΚ)

Χώρα εξαγωγής : ...............................................................................................................................

Αρµόδιο Υπουργείο : ........................................................................................................................

Υπηρεσία πιστοποίησης : ..................................................................................................................

I. Αναγνωριστικά στοιχεία του ορού

Ορός από : .........................................................................................................................................

(είδος ζώου)

Φύση της συσκευασίας : ...................................................................................................................

Αριθµός τεµαχίων συσκευασίας : .....................................................................................................

Καθαρό βάρος : .................................................................................................................................
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II. Προέλευση του ορού

∆ιεύθυνση και αριθµός κτηνιατρικού ελέγχου της εγκεκριµένης µονάδας συλλογής :....................

III. Προορισµός του ορού

Ο ορός αποστέλλεται :

Από : ..................................................................................................................................................

(τόπος φόρτωσης)

Σε : .....................................................................................................................................................

(χώρα και τόπος προορισµού)

Με το ακόλουθο µεταφορικό µέσο : .................................................................................................

Αριθµός σφραγίδας (εάν υπάρχει) : ..................................................................................................

Ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση του αποστολέα : .............................................................................

Ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση του παραλήπτη :.............................................................................

IV. Υγειονοµική βεβαίωση

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος επίσηµος κτηνίατρος βεβαιώνω ότι ο ορός ιπποειδών που περιγράφεται
ανωτέρω :

1. προέρχεται από χώρα στην οποία οι ακόλουθες νόσοι είναι υποχρεωτικά κοινοποιήσιµες :
πανώλη των ίππων, δουρίνη, µάλις, εγκεφαλοµυελίτιδα των ίππων (όλων των τύπων,
περιλαµβανοµένου του τύπου Βενεζουέλας), λοιµώδης αναιµία των ιπποειδών, φυσαλιδώδης
στοµατίτιδα, λύσσα, άνθραξ,
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2. έχει ληφθεί, υπό την επίβλεψη κτηνιάτρου, από ιπποειδή τα οποία, κατά τη στιγµή της
συλλογής, ήταν απαλλαγµένα από κλινικά συµπτώµατα µολυσµατικής νόσου,

3. έχει ληφθεί από ιπποειδή τα οποία παρέµειναν από τη γέννησή τους στην επικράτεια ή, σε
περίπτωση επίσηµης διαίρεσης σε περιφέρειες σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία, σε
τµήµατα της επικράτειας µιας τρίτης χώρας στην οποία :

(i) δεν έχει παρουσιαστεί κρούσµα εγκεφαλοµυελίτιδας ίππων τύπου Βενεζουέλας κατά τα
τελευταία δύο έτη,

(ii) δεν έχει σηµειωθεί κρούσµα δουρίνης κατά το τελευταίο εξάµηνο, και

(iii) δεν έχει εκδηλωθεί κρούσµα µάλεως κατά το τελευταίο εξάµηνο,

4. έχει ληφθεί από ιπποειδή τα οποία, δεν ήταν ποτέ παρόντα σε εκµετάλλευση που υπόκειτο σε
απαγόρευση για λόγους νόσων ζώων ή όπου :

(i) στην περίπτωση εγκεφαλοµυελίτιδας των ίππων, η ηµεροµηνία σφαγής όλων των
ιπποειδών που νοσούσαν προηγείτο τουλάχιστον κατά έξι µήνες της ηµεροµηνίας
συλλογής,

(ii) στην περίπτωση λοιµώδους αναιµίας των ίππων, όλα τα µολυσµένα ζώα εσφάγησαν και
τα υπόλοιπα παρουσίασαν αρνητική αντίδραση σε δύο δοκιµές Coggins, οι οποίες
πραγµατοποιήθηκαν µε χρονική διαφορά τριών µηνών,

(iii) στην περίπτωση φυσαλιδώδους στοµατίτιδας, η απαγόρευση ήρθη τουλάχιστον έξι
µήνες πριν από την ηµεροµηνία της συλλογής,

(iv) στην περίπτωση λύσσας, το τελευταίο κρούσµα κατεγράφη τουλάχιστον ένα µήνα πριν
την ηµεροµηνία συλλογής,

(v) στην περίπτωση άνθρακα, το τελευταίο κρούσµα κατεγράφη τουλάχιστον 15 ηµέρες
πριν την ηµεροµηνία συλλογής, ή
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(vi) εάν εσφάγησαν όλα τα ζώα των ευπαθών στη νόσο ειδών τα οποία βρίσκονταν στην
εκµετάλλευση και απολυµάνθηκαν οι εγκαταστάσεις, τουλάχιστον 30 ηµέρες πριν την
ηµεροµηνία συλλογής (ή στην περίπτωση του άνθρακα, 15 ηµέρες τουλάχιστον),

5. έχουν ληφθεί όλες οι προφυλάξεις για να αποτραπεί ο κίνδυνος µόλυνσης µε παθογόνους
παράγοντες κατά τη διάρκεια της παραγωγής, του χειρισµού και της συσκευασίας, και

6. έχει συσκευασθεί σε σφραγισµένα στεγανά δοχεία που φέρουν τη σαφή ένδειξη «ορός
ιπποειδών» και τον αριθµό µητρώου της µονάδας συλλογής.

Έγινε , .............................................. την ...............................................
(τόπος) (ηµεροµηνία)

Σφραγίδα 1

�������������������
(υπογραφή του επίσηµου κτηνίατρου) 1

�������������������
(ονοµατεπώνυµο, ιδιότητα και τίτλος, µε κεφαλαία)

1 Η υπογραφή και η σφραγίδα πρέπει να έχουν διαφορετικό χρώµα από εκείνο της εκτύπωσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 (A)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Για την αποστολή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα νωπών ή διατηρηµένων σε ψύξη δορών και
δερµάτων οπληφόρων ζώων

Υπόµνηση στον εισαγωγέα : Το παρόν πιστοποιητικό προορίζεται αποκλειστικά για κτηνιατρική
χρήση και πρέπει να συνοδεύει την αποστολή µέχρι την άφιξη των προϊόντων στον σταθµό
συνοριακής επιθεώρησης.

Αύξων αριθµός του παρόντος πιστοποιητικού :................................................................................

Χώρα προορισµού : ...........................................................................................................................

(ονοµασία του κράτους µέλους της ΕΚ)

Χώρα εξαγωγής : ...............................................................................................................................

Αρµόδιο Υπουργείο : ........................................................................................................................

Υπηρεσία πιστοποίησης : ..................................................................................................................

I. Αναγνωριστικά στοιχεία των δορών και δερµάτων

∆ορές και δέρµατα : ..........................................................................................................................

(είδος ζώου)

Φύση της συσκευασίας : ...................................................................................................................

Αριθµός τεµαχίων συσκευασίας : .....................................................................................................

Καθαρό βάρος : .................................................................................................................................

Αριθµός(-οί) της(των) σφραγίδας(-ων) στον(στους) περιέκτη(-ες), οδικό(ά) όχηµα(τα), άµαξα(ες), ή
δέµα(τα) :...........................................................................................................................................

II. Προέλευση των δορών και δερµάτων

∆ιεύθυνση και αριθµός κτηνιατρικού ελέγχου της καταγεγραµµένης και επιτηρούµενης µονάδας :
...........................................................................................................................................................
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III. Προορισµός των δορών και δερµάτων

Οι δορές και τα δέρµατα αποστέλλονται :

Από : ..................................................................................................................................................

(τόπος φόρτωσης)

Σε : .....................................................................................................................................................

(χώρα και τόπος προορισµού)

Με το ακόλουθο µεταφορικό µέσο : .................................................................................................

Ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση του αποστολέα : .............................................................................

Ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση του παραλήπτη :.............................................................................

IV. Υγειονοµική βεβαίωση

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος επίσηµος κτηνίατρος βεβαιώνω ότι οι δορές και τα δέρµατα που
περιγράφονται ανωτέρω :

1. έχουν ληφθεί από ζώα τα οποία :

(α) εσφάγησαν σε σφαγείο, υποβλήθηκαν σε έλεγχο πριν τη σφαγή και, ως αποτέλεσµα του
ελέγχου αυτού, ήταν κατάλληλα για σφαγή, σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία,

(β) δεν εµφάνισαν συµπτώµατα νόσων µεταδόσιµων στον άνθρωπο ή σε ζώα, και

(γ) δεν θανατώθηκαν µε σκοπό την εξάλειψη επιζωοτικών νόσων,

2. προέρχονται από χώρα ή, σε περίπτωση διαίρεσης της χώρας σε περιφέρειες σύµφωνα µε την
κοινοτική νοµοθεσία, από περιοχή χώρας από την οποία επιτρέπονται οι εισαγωγές όλων των
κατηγοριών νωπών κρεάτων των αντίστοιχων ειδών ζώων και η οποία :

(α) τουλάχιστον κατά τους τελευταίους 12 µήνες πριν από την αποστολή, ήταν
απαλλαγµένη από τις ακόλουθες νόσους  :

− κλασσική πανώλη των χοίρων 1,

− αφρικανική πανώλη των χοίρων 1, και

− πανώλη των βοοειδών 1, και

(β) η οποία ήταν απαλλαγµένη, επί τουλάχιστον 24 µήνες, πριν την αποστολή των
προϊόντων, από τον αφθώδη πυρετό και στην οποία κατά τους τελευταίους 12 µήνες
πριν από την αποστολή δεν πραγµατοποιήθηκε εµβολιασµός κατά του αφθώδους
πυρετού 1,
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3. έχουν ληφθεί από :

(α) ζώα τα οποία παρέµειναν στην επικράτεια της χώρας προέλευσης επί τουλάχιστον
3 µήνες πριν από τη σφαγή τους ή από τη στιγµή της γέννησής τους, εάν τα ζώα είναι
ηλικίας κάτω των τριών µηνών,

(β) στην περίπτωση δορών και δερµάτων δίχηλων ζώων, από ζώα που προέρχονται από
κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις στις οποίες δεν εκδηλώθηκε κρούσµα αφθώδους
πυρετού κατά τις τελευταίες 30 ηµέρες και γύρω από την οποία, σε ακτίνα 10 χλµ., δεν
υπήρξε κρούσµα αφθώδους πυρετού επί 30 ηµέρες,

(γ) στην περίπτωση δορών και δερµάτων χοίρων, από ζώα που προέρχονται από
κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις στις οποίες δεν παρουσιάστηκε εστία φυσαλιδώδους
νόσου των χοίρων κατά τις τελευταίες 30 ηµέρες, ούτε κλασσικής ή αφρικανικής
πανώλους των χοίρων κατά τις τελευταίες 40 ηµέρες, και γύρω από την οποία, σε
ακτίνα 10 χλµ., δεν εκδηλώθηκε κρούσµα αυτών των νόσων επί 30 ηµέρες,

(δ) ζώα τα οποία έχουν υποβληθεί σε πριν από τη σφαγή υγειονοµικό έλεγχο στο σφαγείο
κατά το τελευταίο 24ωρο πριν από τη σφαγή και δεν παρουσίασαν ίχνη αφθώδους
πυρετού 1, πανώλους των βοοειδών 1, κλασσικής πανώλους των χοίρων 1, αφρικανικής
πανώλους των χοίρων 1 ή φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων 1,

4. έχουν ληφθεί όλα τα προληπτικά µέτρα για να αποτραπεί ο κίνδυνος επιµόλυνσης µε
παθογόνους παράγοντες.

Έγινε , .............................................. την ...............................................
(τόπος) (ηµεροµηνία)

Σφραγίδα 2

�������������������
(υπογραφή του επίσηµου κτηνίατρου) 2

�������������������
(ονοµατεπώνυµο, ιδιότητα και τίτλος, µε κεφαλαία)

1 ∆ιαγράφονται οι νόσοι που δεν εκδηλώνονται στα εξεταζόµενα είδη ζώων.
2 Η υπογραφή και η σφραγίδα πρέπει να έχουν διαφορετικό χρώµα από εκείνο της εκτύπωσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 (B)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ

Για την αποστολή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα κατεργασµένων δορών και δερµάτων οπληφόρων
ζώων

Υπόµνηση στον εισαγωγέα : Το παρόν πιστοποιητικό προορίζεται αποκλειστικά για κτηνιατρική
χρήση και πρέπει να συνοδεύει την αποστολή µέχρι την άφιξη των προϊόντων στον σταθµό
συνοριακής επιθεώρησης.

Αύξων αριθµός του παρόντος υγειονοµικού πιστοποιητικού : .........................................................

Χώρα προορισµού : ...........................................................................................................................

(ονοµασία του κράτους µέλους της ΕΚ)

Χώρα εξαγωγής : ...............................................................................................................................

Αρµόδιο Υπουργείο : ........................................................................................................................

Υπηρεσία πιστοποίησης : ..................................................................................................................

I. Αναγνωριστικά στοιχεία των δορών και δερµάτων

∆ορές και δέρµατα από : ...................................................................................................................

(είδος ζώου)

Φύση της συσκευασίας : ...................................................................................................................

Αριθµός τεµαχίων συσκευασίας : .....................................................................................................

Καθαρό βάρος : .................................................................................................................................

Αριθµός(-οί) της(των) σφραγίδας(-ων) στον(στους) περιέκτη(-ες), οδικό(ά) όχηµα(τα),

σιδηροδροµική(ές) άµαξα(ες) ή δέµα(τα) : .......................................................................................

II. Προέλευση των δορών και δερµάτων

∆ιεύθυνση και αριθµός κτηνιατρικού ελέγχου της καταγεγραµµένης και επιτηρούµενης µονάδας :

...........................................................................................................................................................
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III. Προορισµός των δορών και δερµάτων

Οι δορές και τα δέρµατα αποστέλλονται :

Από : ..................................................................................................................................................

(τόπος φόρτωσης)

Σε : .....................................................................................................................................................

(χώρα και τόπος προορισµού)

Με το ακόλουθο µεταφορικό µέσο : .................................................................................................

Ονοµατεπώνυµο κα διεύθυνση του αποστολέα : ..............................................................................

Ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση του παραλήπτη :.............................................................................

IV. Υγειονοµική βεβαίωση

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος επίσηµος κτηνίατρος βεβαιώνω ότι οι δορές και τα δέρµατα που
περιγράφονται ανωτέρω :

1. έχουν ληφθεί από ζώα τα οποία :

(α) δεν εµφάνισαν κλινικά συµπτώµατα νόσων µεταδόσιµων στον άνθρωπο ή σε ζώα, και

(β) δεν θανατώθηκαν µε σκοπό την εξάλειψη επιζωοτικών νόσων και

2. Είτε 1 :

(α) έχουν ληφθεί από ζώα που προέρχονται από χώρα ή τµήµα µιας χώρας η οποία δεν
υπόκειτο, σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία, σε περιορισµούς ως αποτέλεσµα
κρούσµατος σοβαρής µεταδοτικής νόσου στην οποία τα ζώα του συγκεκριµένου είδους
ζώων είναι ευπαθή και :

(i) έχουν υποστεί ξήρανση 2,

(ii) παστώθηκαν µε στεγνό αλάτι, ή άλµη επί τουλάχιστον 14 ηµέρες πριν από την
αποστολή τους 2,

(iii) παστώθηκαν επί επτά ηµέρες σε θαλασσινό αλάτι µε προσθήκη ανθρακικού
νατρίου 2% ή

(iv) έχουν υποστεί ξήρανση επί 42 ηµέρες σε θερµοκρασία τουλάχιστον 20° C,
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(β) έχουν :

(i) παστωθεί µε στεγνό αλάτι ή άλµη επί τουλάχιστον 14 ηµέρες πριν την αποστολή
τους, 2,ή

(ii) παστωθεί επί επτά ηµέρες σε θαλασσινό αλάτι µε προσθήκη ανθρακικού νατρίου
2% ή

(γ) παστώθηκαν στις � (ηµεροµηνία) πριν µεταφερθούν µε πλοίο· και

3. η παρτίδα δεν έχει έλθει σε επαφή µε άλλα ζωικά προϊόντα ή ζωντανά ζώα τα οποία
παρουσιάζουν κίνδυνο εξάπλωσης σοβαρής µεταδοτικής ασθένειας.

Έγινε , .............................................. την ...............................................
(τόπος) (ηµεροµηνία)

Σφραγίδα 3

�������������������
(υπογραφή του επίσηµου κτηνίατρου) 3

�������������������
(ονοµατεπώνυµο, ιδιότητα και τίτλος, µε κεφαλαία)

1 ∆ιαγράφεται η περιττή ένδειξη.
2 ∆ιαγράφονται οι νόσοι που δεν µεταδίδονται στα αναφερόµενα είδη ζώων.
3 Η υπογραφή και η σφραγίδα πρέπει να έχουν διαφορετικό χρώµα από εκείνο της εκτύπωσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 (Γ)

ΕΠΙΣΗΜΗ ∆ΗΛΩΣΗ

Για την αποστολή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα κατεργασµένων δορών και δερµάτων
µηρυκαστικών, τα οποία έχουν κρατηθεί χωριστά επί 21 ηµέρες ή θα µεταφερθούν επί 21 ηµέρες

χωρίς διακοπή πριν από την εισαγωγή τους

Υπόµνηση στον εισαγωγέα : Το παρόν πιστοποιητικό προορίζεται αποκλειστικά για κτηνιατρική
και πρέπει να συνοδεύει την αποστολή µέχρι την άφιξη των προϊόντων στον σταθµό συνοριακού
ελέγχου.

Αύξων αριθµός της παρούσας επίσηµης δήλωσης : .........................................................................

Χώρα προορισµού : ...........................................................................................................................

(ονοµασία του κράτους µέλους της ΕΚ)

Χώρα εξαγωγής : ...............................................................................................................................

Αρµόδιο Υπουργείο : ........................................................................................................................

Υπηρεσία πιστοποίησης : ..................................................................................................................

I. Ταυτοποίηση των δορών και δερµάτων

∆ορές και δέρµατα από : ...................................................................................................................

(είδος ζώου)

Φύση της συσκευασίας : ...................................................................................................................

Αριθµός τεµαχίων συσκευασίας : .....................................................................................................

Καθαρό βάρος : .................................................................................................................................

Αριθµός(-οί) της(των) σφραγίδας(-ων) στον(στους) περιέκτη(-ες), οδικό(ά) όχηµα(τα),

σιδηροδροµική(ές) άµαξα(ες) ή δέµα(τα) : .......................................................................................

II. Προέλευση των δορών και δερµάτων

∆ιεύθυνση και αριθµός κτηνιατρικού ελέγχου της µονάδας :...........................................................

...........................................................................................................................................................
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III. Προορισµός των δορών και δερµάτων

Οι δορές και τα δέρµατα αποστέλλονται

Από : ..................................................................................................................................................

(τόπος φόρτωσης)

Σε : .....................................................................................................................................................

(χώρα και τόπος προορισµού)

Με το ακόλουθο µεταφορικό µέσο : .................................................................................................

Ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση του αποστολέα : .............................................................................

Ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση του παραλήπτη :.............................................................................

IV. Υγειονοµική βεβαίωση

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος επίσηµος κτηνίατρος βεβαιώνω ότι οι δορές και τα δέρµατα που
περιγράφονται ανωτέρω :

1. έχουν ληφθεί από ζώα τα οποία :

(α) δεν εµφάνισαν κλινικά συµπτώµατα νόσων µεταδόσιµων στον άνθρωπο ή στα ζώα, και

(β) δεν θανατώθηκαν µε σκοπό την εξάλειψη επιζωοτικών νόσων,

2. έχουν :

(α) υποστεί ξήρανση 1,ή

(β) παστωθεί µε στεγνό αλάτι, ή άλµη επί τουλάχιστον 14 ηµέρες πριν από την αποστολή
τους 1,

(γ) παστωθεί επί επτά ηµέρες σε θαλασσινό αλάτι µε προσθήκη ανθρακικού νατρίου 2%
ή 1

(δ) έχουν υποστεί ξήρανση επί 42 ηµέρες σε θερµοκρασία τουλάχιστον 20° C, 1

3. δεν έχουν έλθει σε επαφή µε άλλα ζωικά προϊόντα ή ζωντανά ζώα τα οποία παρουσιάζουν
κίνδυνο εξάπλωσης σοβαρής µεταδοτικής ασθένειας και

4. (α) έχουν παραµείνει ξεχωριστά αµέσως πριν την αποστολή τους υπό επίσηµη επίβλεψη
µετά την κατεργασία που περιγράφεται στο σηµείο 1 1 ή

(β) σύµφωνα µε τη δήλωση του µεταφορέα ο χρόνος µεταφοράς αναµένεται να διαρκέσει
τουλάχιστον 21 ηµέρες 1.
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Έγινε , .............................................. την ...............................................
(τόπος) (ηµεροµηνία)

Σφραγίδα 2

�������������������
(υπογραφή του επίσηµου κτηνίατρου) 2

�������������������

(ονοµατεπώνυµο, ιδιότητα και τίτλος, µε κεφαλαία)

1 ∆ιαγράφεται η περιττή ένδειξη.
2 Η υπογραφή και η σφραγίδα πρέπει να έχουν διαφορετικό χρώµα από εκείνο της εκτύπωσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6(A)

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Για την αποστολή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα επεξεργασµένων κυνηγετικών τροπαίων πτηνών και
οπληφόρων ζώων, που αποτελούνται αποκλειστικά από οστά, κέρατα, οπλές, νύχια, ελαφοκέρατα,

δόντια, δορές ή δέρµατα

Υπόµνηση στον εισαγωγέα : Το παρόν πιστοποιητικό προορίζεται αποκλειστικά για κτηνιατρική
χρήση και πρέπει να συνοδεύει την αποστολή µέχρι την άφιξη των προϊόντων στον σταθµό
συνοριακού ελέγχου.

Αύξων αριθµός του παρόντος πιστοποιητικού : ...............................................................................
Χώρα προορισµού : ..........................................................................................................................

(ονοµασία του κράτους µέλους της ΕΚ)
Χώρα εξαγωγής : ..............................................................................................................................
Αρµόδιο Υπουργείο : .......................................................................................................................
Υπηρεσία πιστοποίησης : .................................................................................................................

I. Αναγνωριστικά στοιχεία των κυνηγετικών τροπαίων

Κυνηγετικά τρόπαια από : ................................................................................................................
(είδος ζώου)

Φύση των κυνηγετικών τροπαίων :
(α) µόνον οστά, κέρατα, οπλές, νύχια, ελαφοκέρατα, δόντια 1 : ......................................................
(β) µόνο δορές ή δέρµατα 1 : ............................................................................................................
Φύση της συσκευασίας : ..................................................................................................................
Αριθµός τεµαχίων συσκευασίας : ....................................................................................................
Αριθµός αναφοράς πιστοποιητικού Cites 1 : ....................................................................................
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II. Προορισµός των κυνηγετικών τροπαίων

Τα κυνηγετικά τρόπαια αποστέλλονται
Από : .................................................................................................................................................

(τόπος φόρτωσης)

Σε : ....................................................................................................................................................
(χώρα και τόπος προορισµού)

Με το ακόλουθο µεταφορικό µέσο : ................................................................................................
Αριθµός σφραγίδας (αν υπάρχει) : ...................................................................................................
Ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση του αποστολέα : ............................................................................
Ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση του παραλήπτη : ............................................................................

III. Υγειονοµική βεβαίωση

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος επίσηµος κτηνίατρος βεβαιώνω ότι τα κυνηγετικά τρόπαια που
περιγράφονται ανωτέρω :

1. συσκευάστηκαν, αµέσως µετά την επεξεργασία, χωρίς να έλθουν σε επαφή µε άλλα προϊόντα
ζωικής προέλευσης που θα µπορούσαν να τα µολύνουν, σε χωριστά, διαφανή και κλειστά
µέσα συσκευασίας, ώστε να αποτρέπεται κάθε κίνδυνος µετέπειτα επιµόλυνσης, και·

2. στην περίπτωση κυνηγετικών τροπαίων που αποτελούνται αποκλειστικά από δορές ή
δέρµατα : 1

(α) έχουν υποστεί ξήρανση 1,

(β) παστώθηκαν µε στεγνό αλάτι ή άλµη επί τουλάχιστον 14 ηµέρες πριν την αποστολή 1, ή

(γ) παστώθηκαν µε στεγνό αλάτι ή άλµη στις � (ηµεροµηνία) και, σύµφωνα µε τη δήλωση
του µεταφορέα, πρόκειται να µεταφερθούν µε πλοίο και η διάρκεια µεταφοράς θα είναι
τόση, ώστε τα προϊόντα να µείνουν στο αλάτι επί τουλάχιστον 14 ηµέρες πριν από την
άφιξή τους στον κοινοτικό σταθµό συνοριακής επιθεώρησης, 1 ή
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3. στην περίπτωση κυνηγετικών τροπαίων που αποτελούνται αποκλειστικά από οστά, κέρατα,
οπλές, νύχια, ελαφοκέρατα ή δόντια 1 :

(α) έχουν εµβυθιστεί σε βραστό νερό για όσο χρόνο απαιτείται, ώστε να εξασφαλιστεί ότι
έχει αφαιρεθεί κάθε ξένη ύλη εκτός από τα οστά, τα κέρατα, τις οπλές, τα νύχια, τα
ελαφοκέρατα ή τα δόντια, και

(β) έχουν απολυµανθεί µε προϊόν εγκεκριµένο από την αρµόδια αρχή, ιδίως δε µε
υπεροξείδιο του υδρογόνου για τα οστέινα µέρη.

Έγινε, ������������.. την ������������������
(τόπος) (ηµεροµηνία)

Σφραγίδα 2

�������������������
(υπογραφή του επίσηµου κτηνίατρου) 2

�������������������
(ονοµατεπώνυµο, ιδιότητα και τίτλος, µε κεφαλαία)

1 ∆ιαγράφονται οι περιττές ενδείξεις.
2 Η υπογραφή και η σφραγίδα πρέπει να έχουν διαφορετικό χρώµα από εκείνο της εκτύπωσης.
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Κεφάλαιο 6(Β)

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Για την αποστολή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα επεξεργασµένων κυνηγετικών τροπαίων πτηνών και
οπληφόρων ζώων, τα οποία αποτελούνται από ολόκληρα µέρη που δεν έχουν υποστεί µεταποίηση

Υπόµνηση στον εισαγωγέα : Το παρόν πιστοποιητικό προορίζεται αποκλειστικά για κτηνιατρική
χρήση και πρέπει να συνοδεύει την αποστολή µέχρι την άφιξη των προϊόντων στον σταθµό
συνοριακού ελέγχου.

Αύξων αριθµός του παρόντος πιστοποιητικού : ...............................................................................
Χώρα προορισµού : ..........................................................................................................................

(ονοµασία του κράτους µέλους της ΕΚ)
Χώρα εξαγωγής : ..............................................................................................................................
Αρµόδιο Υπουργείο : .......................................................................................................................
Υπηρεσία πιστοποίησης : .................................................................................................................

I. Αναγνωριστικά στοιχεία των κυνηγετικών τροπαίων

Κυνηγετικά τρόπαια από : ................................................................................................................
(είδος ζώου)

Φύση της συσκευασίας : ..................................................................................................................
Αριθµός τεµαχίων συσκευασίας : ....................................................................................................
Αριθµός αναφοράς πιστοποιητικού Cites 1 : ....................................................................................

II. Προορισµός των κυνηγετικών τροπαίων

Τα κυνηγετικά τρόπαια αποστέλλονται
Από : .................................................................................................................................................

(τόπος φόρτωσης)
Σε : ....................................................................................................................................................

(χώρα και τόπος προορισµού)



10408/1/01 REV 1 ΑΤ/ιβ 51
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ DG B   EL

Με το ακόλουθο µεταφορικό µέσο : ................................................................................................

Αριθµός σφραγίδας (αν υπάρχει) : ...................................................................................................

Ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση του αποστολέα : ............................................................................

Ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση του παραλήπτη : ............................................................................

III. Υγειονοµική βεβαίωση

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος επίσηµος κτηνίατρος βεβαιώνω ότι τα κυνηγετικά τρόπαια που
περιγράφονται παραπάνω :

1. Όσον αφορά τα κυνηγετικά τρόπαια δίχηλων ζώων εκτός των χοίρων 1

(α) ���, (περιοχή) υπήρξε απαλλαγµένη από αφθώδη πυρετό και πανώλη των βοοειδών
κατά τους τελευταίους 12 µήνες και σ� αυτό το διάστηµα δεν έχει πραγµατοποιηθεί
εµβολιασµός κατά των νόσων αυτών, και·

(β) τα κυνηγετικά τρόπαια που περιγράφονται ανωτέρω :

i) έχουν ληφθεί από ζώα τα οποία θανατώθηκαν στο έδαφος της εν λόγω περιοχής,
από την οποία επιτρέπονται οι εξαγωγές νωπού κρέατος των αντίστοιχων
ευπαθών ειδών κατοικίδιων ζώων, και στην οποία, κατά τις τελευταίες 60 ηµέρες,
δεν υπήρξαν περιορισµοί για λόγους υγείας των ζώων, εξαιτίας εστιών νόσου
στην οποία είναι ευπαθή τα είδη θηραµάτων, και·

(ii) προέρχονται από ζώα τα οποία θανατώθηκαν σε απόσταση τουλάχιστον 20 χλµ.
από τα σύνορα άλλης τρίτης χώρας ή τµήµατος τρίτης χώρας, από την οποία δεν
επιτρέπονται εξαγωγές στην Κοινότητα µη κατεργασµένων κυνηγετικών
τροπαίων από δίχηλα ζώα πλην των χοίρων.

2. Όσον αφορά τα κυνηγετικά τρόπαια άγριων χοίρων 1 :

(α) ��� (περιοχή) υπήρξε απαλλαγµένη κατά τους τελευταίους 12 µήνες από την
κλασσική πανώλη των χοίρων, την αφρικανική πανώλη των χοίρων, τη φυσαλιδώδη
νόσο των χοίρων, τον αφθώδη πυρετό και την εντεροϊογενή εγκεφαλοµυελίτιδα των
χοίρων (νόσο του Teschen) και ότι δεν έχει πραγµατοποιηθεί εµβολιασµός για καµία
από τις ανωτέρω νόσους κατά τους τελευταίους 12 µήνες, και·
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(β) τα κυνηγετικά τρόπαια που περιγράφονται ανωτέρω :

i) ελήφθησαν από ζώα τα οποία θανατώθηκαν στο εν λόγω έδαφος, από το οποίο
επιτρέπονται οι εξαγωγές νωπού κρέατος των ευπαθών ζώων των αντίστοιχων
κατοικίδιων ειδών και όπου κατά τις τελευταίες 60 ηµέρες δεν επιβλήθηκαν
περιορισµοί για λόγους υγείας των ζώων, εξαιτίας εκδήλωσης εστιών νόσου από
την οποία προσβάλλονται οι χοίροι·

ii) προέρχονται από ζώα τα οποία θανατώθηκαν σε απόσταση τουλάχιστον 20 χλµ.
από τα σύνορα άλλης τρίτης χώρας ή τµήµατος τρίτης χώρας, από την οποία δεν
επιτρέπονται οι εξαγωγές στην Κοινότητα αµεταποίητων κυνηγετικών τροπαίων
άγριων χοίρων.

3. Όσον αφορά τα κυνηγετικά τρόπαια από µόνοπλα ζώα, τα κυνηγετικά τρόπαια που
περιγράφονται ανωτέρω ελήφθησαν από άγρια µόνοπλα ζώα τα οποία θανατώθηκαν στην
επικράτεια της προαναφερόµενης χώρας εξαγωγής.1

4. Όσον αφορά τα κυνηγετικά τρόπαια θηραµάτων πτηνών 1 :

(α) ��� (περιοχή) είναι απαλλαγµένη από τη γρίπη των πτηνών και την ψευδοπανώλη
των πτηνών·

(β) τα κυνηγετικά τρόπαια που περιγράφονται ανωτέρω ελήφθησαν από άγρια
πτηνοθηράµατα τα οποία θανατώθηκαν στην εν λόγω περιοχή και στην οποία κατά τις
τελευταίες 30 ηµέρες δεν επιβλήθηκαν περιορισµοί για λόγους υγείας των ζώων
εξαιτίας εκδήλωσης εστιών νόσου στην οποία είναι ευπαθή τα άγρια πτηνά.

5. Τα κυνηγετικά τρόπαια που περιγράφονται ανωτέρω έχουν συσκευασθεί χωρίς να έλθουν σε
επαφή µε άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης, τα οποία θα µπορούσαν να τα µολύνουν, σε
χωριστές, διαφανείς και κλειστές συσκευασίες, έτσι ώστε να αποτρέπεται κάθε κίνδυνος
µετέπειτα µόλυνσης.
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Έγινε , ������������.�. την ������������������
(τόπος) (ηµεροµηνία)

Σφραγίδα 2

�������������������
(υπογραφή του επίσηµου κτηνίατρου) 2

�������������������
(ονοµατεπώνυµο, ιδιότητα και τίτλος, µε κεφαλαία)

1 ∆ιαγράφονται οι περιττές ενδείξεις.
2 Η υπογραφή και η σφραγίδα πρέπει να έχουν διαφορετικό χρώµα από εκείνο της εκτύπωσης.



10408/1/01 REV 1 ΑΤ/ιβ 54
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ DG B   EL

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7(A)

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Για την αποστολή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα τριχών χοίρων από τρίτες χώρες ή περιοχές τους, οι
οποίες είναι απαλλαγµένες από την αφρικανική πανώλη των χοίρων

Υπόµνηση στον εισαγωγέα : Το παρόν πιστοποιητικό προορίζεται αποκλειστικά για κτηνιατρική
χρήση και πρέπει να συνοδεύει την αποστολή µέχρι την άφιξη των προϊόντων στον σταθµό
συνοριακής επιθεώρησης.

Αύξων αριθµός του παρόντος πιστοποιητικού : ...............................................................................
Χώρα προορισµού : ..........................................................................................................................

(ονοµασία του κράτους µέλους της ΕΚ)
Χώρα εξαγωγής : ..............................................................................................................................
Αρµόδιο Υπουργείο : .......................................................................................................................
Υπηρεσία πιστοποίησης : .................................................................................................................

I. Αναγνωριστικά στοιχεία των τριχών χοίρου

Φύση της συσκευασίας : ..................................................................................................................
Αριθµός τεµαχίων συσκευασίας : ....................................................................................................
Καθαρό βάρος : ................................................................................................................................

II. Προέλευση των τριχών χοίρου

∆ιεύθυνση και αριθµός κτηνιατρικού ελέγχου της εγκεκριµένης µονάδας : ...................................
...........................................................................................................................................................

III. Προορισµός των τριχών χοίρου

Οι τρίχες χοίρου αποστέλλονται
Από : .................................................................................................................................................

(τόπος φόρτωσης)
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Σε : ....................................................................................................................................................
(χώρα και τόπος προορισµού)

Με το ακόλουθο µεταφορικό µέσο : ................................................................................................

Αριθµός σφραγίδας (αν υπάρχει) : ...................................................................................................

Ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση του αποστολέα : ............................................................................

Ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση του παραλήπτη : ............................................................................

IV. Υγειονοµική βεβαίωση

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος επίσηµος κτηνίατρος βεβαιώνω ότι :

1. Οι τρίχες χοίρου που περιγράφονται ανωτέρω έχουν ληφθεί από χοίρους που προέρχονται
από τη χώρα καταγωγής και εσφάγησαν σε σφαγείο της ίδιας χώρας.

2. Οι χοίροι από τους οποίους ελήφθησαν οι τρίχες δεν παρουσίασαν κατά την υγειονοµική
επιθεώρηση, η οποία πραγµατοποιήθηκε κατά τον χρόνο της σφαγής, σηµεία νόσων
µεταδόσιµων στον άνθρωπο ή σε ζώα, ούτε θανατώθηκαν µε σκοπό την εξάλειψη
επιζωοτικών νόσων.

3. Η χώρα καταγωγής ή, σε περίπτωση διαίρεσης σε περιφέρειες σύµφωνα µε την κοινοτική
νοµοθεσία, η περιοχή καταγωγής υπήρξε απαλλαγµένη από την αφρικανική πανώλη των
χοίρων τουλάχιστον κατά τους τελευταίους 12 µήνες.

4. Οι τρίχες χοίρου είναι στεγνές και είναι συσκευασµένες σε ασφαλές υλικό συσκευασίας.

Έγινε �������������� την ����������������
(τόπος) (ηµεροµηνία)

Σφραγίδα 1

�������������������
(υπογραφή του επίσηµου κτηνίατρου) 1

�������������������
(ονοµατεπώνυµο, ιδιότητα και τίτλος, µε κεφαλαία)

1 Η υπογραφή και η σφραγίδα πρέπει να έχουν διαφορετικό χρώµα από εκείνο της εκτύπωσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7(B)

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Για την αποστολή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα τριχών χοίρων από τρίτες χώρες ή περιοχές τους οι
οποίες δεν είναι απαλλαγµένες από την αφρικανική πανώλη των χοίρων

Υπόµνηση στον εισαγωγέα : Το παρόν πιστοποιητικό προορίζεται αποκλειστικά για κτηνιατρική
χρήση και πρέπει να συνοδεύει την αποστολή µέχρι την άφιξη των προϊόντων στον σταθµό
συνοριακής επιθεώρησης.

Αύξων αριθµός του παρόντος πιστοποιητικού :................................................................................
Χώρα προορισµού : ..........................................................................................................................

(ονοµασία του κράτους µέλους της ΕΚ)
Χώρα εξαγωγής : ..............................................................................................................................
Αρµόδιο Υπουργείο : .......................................................................................................................
Υπηρεσία πιστοποίησης : .................................................................................................................

I. Ταυτοποίηση των τριχών χοίρου

Φύση της συσκευασίας : ..................................................................................................................
Αριθµός τεµαχίων συσκευασίας : ....................................................................................................
Καθαρό βάρος : ................................................................................................................................

II. Προέλευση των τριχών χοίρου

∆ιεύθυνση και αριθµός κτηνιατρικού ελέγχου της εγκεκριµένης µονάδας : ...................................
...........................................................................................................................................................

III. Προορισµός των τριχών χοίρου

Οι τρίχες χοίρου αποστέλλονται
Από : .................................................................................................................................................

(τόπος φόρτωσης)



10408/1/01 REV 1 ΑΤ/ιβ 57
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ DG B   EL

Σε : ....................................................................................................................................................
(χώρα και τόπος προορισµού)

Με το ακόλουθο µεταφορικό µέσο : ................................................................................................

Αριθµός σφραγίδας (αν υπάρχει) : ...................................................................................................

Ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση του αποστολέα : ............................................................................

Ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση του παραλήπτη : ............................................................................

IV. Υγειονοµική βεβαίωση

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος επίσηµος κτηνίατρος βεβαιώνω ότι :

1. Οι τρίχες χοίρου που περιγράφονται ανωτέρω έχουν ληφθεί από χοίρους οι οποίοι
προέρχονται από τη χώρα καταγωγής και εσφάγησαν σε σφαγείο της ίδιας χώρας.

2. Οι χοίροι από τους οποίους ελήφθησαν οι τρίχες δεν παρουσίασαν κατά την υγειονοµική
επιθεώρηση, η οποία πραγµατοποιήθηκε κατά τον χρόνο της σφαγής, σηµεία νόσων
µεταδόσιµων στον άνθρωπο ή σε ζώα ούτε θανατώθηκαν µε σκοπό την εξάλειψη
επιζωοτικών νόσων.

3. Οι τρίχες χοίρου που περιγράφονται ανωτέρω έχουν υποστεί :

− βρασµό 1,
− βαφή 1,
− λεύκανση 1.

4. Οι τρίχες χοίρου είναι στεγνές και συσκευασµένες σε ασφαλές υλικό συσκευασίας.

Έγινε, ���������������� την �����������
(τόπος) (ηµεροµηνία)

Σφραγίδα 2

�������������������
(υπογραφή του επίσηµου κτηνίατρου) 2

�������������������
(ονοµατεπώνυµο, ιδιότητα και τίτλος, µε κεφαλαία)

1 ∆ιαγράφεται η περιττή ένδειξη.
2 Η υπογραφή και η σφραγίδα πρέπει να έχουν διαφορετικό χρώµα από εκείνο της εκτύπωσης.



10408/1/01 REV 1 ΑΤ/ιβ 58
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ DG B   EL

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Για την αποστολή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ζωικών υποπροϊόντων που προορίζονται για την
παρασκευή τροφών για ζώα συντροφιάς ή τεχνικών προϊόντων,περιλαµβανοµένων των

φαρµακευτικών προϊόντων

Υπόµνηση στον εισαγωγέα : Το παρόν πιστοποιητικό προορίζεται αποκλειστικά για κτηνιατρική
χρήση και πρέπει να συνοδεύει την αποστολή µέχρι την άφιξη των προϊόντων στον σταθµό
συνοριακής επιθεώρησης.

Αύξων αριθµός του παρόντος πιστοποιητικού : ...............................................................................
Χώρα προορισµού : ..........................................................................................................................

(ονοµασία του κράτους µέλους της ΕΚ)
Χώρα εξαγωγής : ..............................................................................................................................
Αρµόδιο Υπουργείο : .......................................................................................................................
Υπηρεσία πιστοποίησης : .................................................................................................................

I. Αναγνωριστικά στοιχεία των ζωικών υποπροϊόντων

Είδος ζώου και φύση των υποπροϊόντων : .......................................................................................
Φύση της συσκευασίας : ..................................................................................................................
Αριθµός τεµαχίων συσκευασίας : ....................................................................................................
Καθαρό βάρος : ................................................................................................................................
Αύξων αριθµός παραγωγής παρτίδας : .............................................................................................

II. Προέλευση των ζωικών υποπροϊόντων

∆ιεύθυνση και αριθµός κτηνιατρικού ελέγχου της εγκεκριµένης µονάδας : ...................................
...........................................................................................................................................................

III. Προορισµός των ζωικών υποπροϊόντων

Τα ζωικά υποπροϊόντα αποστέλλονται
Από : .................................................................................................................................................

(τόπος φόρτωσης)
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Σε : ....................................................................................................................................................
(χώρα και τόπος προορισµού)

Με το ακόλουθο µεταφορικό µέσο : ................................................................................................
Αριθµός σφραγίδας (αν υπάρχει) : ...................................................................................................
Ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση του αποστολέα : ............................................................................
Ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση του παραλήπτη : ............................................................................

IV. Υγειονοµική βεβαίωση

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος επίσηµος κτηνίατρος βεβαιώνω ότι τα ζωικά υποπροϊόντα που
περιγράφονται ανωτέρω :

1. Αποτελούνται από ζωικά υποπροϊόντα που προέρχονται από είδη ζώων τα οποία αναφέρονται
ανωτέρω στην περίπτωση I και ικανοποιούν τις ισχύουσες απαιτήσεις υγείας των ζώων, οι
οποίες καθορίζονται στην(στις) απόφαση(-σεις) �/�/� 1 της Επιτροπής.

2. Αποτελούνται αποκλειστικά από µέρη ζώων τα οποία εσφάγησαν σε σφαγείο και είναι
κατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία, αλλά
για εµπορικούς λόγους δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο.

3. Έχουν υποβληθεί σε βαθεία ψύξη στη µονάδα προέλευσης.

4. Έχουν ληφθεί όλες οι προφυλάξεις για να αποτραπεί ο κίνδυνος επιµόλυνσης µε παθογόνους
παράγοντες.

5. Ήταν συσκευασµένα σε νέα συσκευασία που αποκλείει κάθε κίνδυνο διαρροής.

Έγινε, �����������.����. την ���������������..
(τόπος) (ηµεροµηνία)

Σφραγίδα 2

�������������������
(υπογραφή του επίσηµου κτηνίατρου) 2

�������������������
(ονοµατεπώνυµο, ιδιότητα και τίτλος, µε κεφαλαία)

1 Πρέπει να αναγράφεται ο αριθµός της σχετικής και ισχύουσας απόφασης για το νωπό κρέας
των ευπαθών ζώων των αντίστοιχων κατοικίδιων ειδών ζώων.

2 Η υπογραφή και η σφραγίδα πρέπει να έχουν διαφορετικό χρώµα από εκείνο της εκτύπωσης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ

ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

Η εγγραφή µιας χώρας σε έναν από τους ακόλουθους καταλόγους αποτελεί αναγκαία αλλά όχι
επαρκή προϋπόθεση για την εισαγωγή των συγκεκριµένων προϊόντων από τη χώρα αυτή. Οι
εισαγωγές πρέπει να πληρούν επίσης τις σχετικές απαιτήσεις για την υγεία των ζώων και τη
δηµόσια υγεία.

ΜΕΡΟΣ I

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΑΛΑ

Οι τρίτες χώρες που αναγράφονται στη στήλη B ή στη στήλη Γ του Παραρτήµατος της απόφασης
95/340/ΕΚ.

ΜΕΡΟΣ II

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ (ΠΛΗΝ ΤΟΥ

ΙΧΘΥΑΛΕΥΡΟΥ)

Οι τρίτες χώρες που αναγράφονται στο Μέρος I του Παραρτήµατος της απόφασης 79/542/ΕΟΚ.

ΜΕΡΟΣ III

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΙΧΘΥΑΛΕΥΡΟΥ ΚΑΙ ΙΧΘΥΕΛΑΙΟΥ

Οι τρίτες χώρες που αναγράφονται στο Παράρτηµα της απόφασης 97/296/ΕΚ.
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ΜΕΡΟΣ IV

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΤΕΤΗΓΜΕΝΩΝ ΛΙΠΩΝ (ΠΛΗΝ ΤΟΥ ΙΧΘΥΕΛΑΙΟΥ)

Οι τρίτες χώρες που αναγράφονται στο Μέρος I του Παραρτήµατος της απόφασης 79/542/ΕΟΚ.

ΜΕΡΟΣ V

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

Α. Προϊόντα αίµατος οπληφόρων

Οι τρίτες χώρες ή τµήµατα της επικράτειας των χωρών οι οποίες αναγράφονται στο Μέρος I του
Παραρτήµατος της απόφασης 79/542/ΕΟΚ, από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές όλων των
κατηγοριών νωπών κρεάτων των αντίστοιχων ειδών.

Β. Προϊόντα αίµατος άλλων ειδών

Οι τρίτες χώρες που αναγράφονται στο Μέρος I του Παραρτήµατος της απόφασης 79/542/ΕΟΚ.

ΜΕΡΟΣ VI

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΑ ΙΠΠΟΕΙ∆Η)

ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝΚΑΙ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

A. Προϊόντα αίµατος οπληφόρων

Οι τρίτες χώρες ή τµήµατα της επικράτειας των χωρών που αναγράφονται στο Μέρος I του
Παραρτήµατος της απόφασης 79/542/ΕΟΚ, από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές όλων των
κατηγοριών νωπών κρεάτων των αντίστοιχων ειδών.
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B. Προϊόντα αίµατος από άλλα είδη

Οι τρίτες χώρες που αναγράφονται στο Μέρος I του Παραρτήµατος της απόφασης 79/542/ΕΟΚ.

ΜΕΡΟΣ VII

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΜΕΤΑΠΟΙΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

A. Αµεταποίητα υλικά από βοοειδή, αιγοπρόβατα, χοίρους και ιπποειδή

Οι τρίτες χώρες ή τµήµατα της επικράτειας των χωρών που αναγράφονται στο Μέρος Ι του
Παραρτήµατος της απόφασης 79/542/ΕΟΚ, από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές όλων των
κατηγοριών νωπών κρεάτων των αντίστοιχων ειδών.

B. Αµεταποίητα υλικά πουλερικών

Οι τρίτες χώρες από τις οποίες τα κράτη µέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές νωπού κρέατος πουλερικών

Γ. Αµεταποίητα υλικά άλλων ειδών

Οι τρίτες χώρες που αναγράφονται στο Μέρος I του Παραρτήµατος της απόφασης 79/542/ΕΟΚ.

ΜΕΡΟΣ VIII

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΤΡΙΧΩΝ ΧΟΙΡΟΥ

Οι τρίτες χώρες που αναγράφονται στο Μέρος I του Παραρτήµατος της απόφασης 79/542/ΕΟΚ.
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ΜΕΡΟΣ IX

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΟΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ Ε∆ΑΦΟΥΣ

A. Μεταποιηµένα προϊόντα κόπρου

Οι τρίτες χώρες που αναγράφονται στο Μέρος I του Παραρτήµατος της απόφασης 79/542/ΕΟΚ.

B. Μεταποιηµένη κόπρος ιπποειδών

Οι τρίτες χώρες που αριθµούνται στο Μέρος I του Παραρτήµατος της απόφασης 79/542/ΕΟΚ για
τα ζώντα ιπποειδή.

Γ. Αµεταποίητη κόπρος πουλερικών

Οι τρίτες χώρες από τις οποίες τα κράτη µέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές νωπού κρέατος πουλερικών

ΜΕΡΟΣ X

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ

ΚΟΚΑΛΩΝ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ

Οι τρίτες χώρες που απαριθµούνται στο Μέρος I του Παραρτήµατος της απόφασης 79/542/ΕΟΚ
και οι ακόλουθες χώρες :

(LK) Σρι Λάνκα 1

(JP) Ιαπωνία 2

(TW)Ταϊβάν 2

                                                
1 Τα δερµάτινα κόκαλα για σκύλους παρασκευάζονται αποκλειστικά από δορές και δέρµατα

οπληφόρων ζώων.
2 Μεταποιηµένες τροφές αποκλειστικά για διακοσµητικά ψάρια ενυδρείου.
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ΜΕΡΟΣ XI

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΖΕΛΑΤΙΝΗΣ, Υ∆ΡΟΛΥΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΚΑΙ ΟΞΙΝΟΥ

ΦΩΣΦΟΡΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ

Οι τρίτες χώρες που αναγράφονται στο Μέρος I του Παραρτήµατος της απόφασης 79/542/ΕΟΚ και
οι ακόλουθες χώρες :

(KR) ∆ηµοκρατία της Κορέας 1

(MY)Μαλαισία
(PK) Πακιστάν
(TW)Ταϊβάν

=====================

                                                
1 Αποκλειστικά ζελατίνη.
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τον Οκτώβριο του 2000, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση κανονισµού σχετικά µε τον
καθορισµό υγειονοµικών κανόνων για τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για
κατανάλωση από τον άνθρωπο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε γνώµη σχετικά µε την προτεινόµενη οδηγία σε πρώτη
ανάγνωση στις 12 Ιουνίου 2001. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έδωσε τη γνώµη της
στις 26 Απριλίου 2001. 1

Αφού µελέτησε τις γνώµες αυτές, το Συµβούλιο καθόρισε κοινή θέση στις 20 Νοεµβρίου
2001.

II. ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Ο προτεινόµενος κανονισµός αποβλέπει στην εγκαθίδρυση ενός και µόνου νοµικού πλαισίου
για τα ζωικά υποπροϊόντα, το οποίο να προστατεύει καλύτερα την υγεία των ζώων και των
ανθρώπων και να είναι σαφέστερο, απλούστερο και πιο ευέλικτο απ� ότι οι ισχύοντες
κανόνες.

Μαζί µε τον πρόσφατο κανονισµό περί µεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ), 2

ο προτεινόµενος κανονισµός παρέχει πλήρες νοµικό πλαίσιο για τις κτηνοτροφές που
περιέχουν ζωικές πρωτεΐνες, ορίζοντας αυστηρούς κανόνες σχετικά µε την παραγωγή τέτοιων
κτηνοτροφών και όρια στη χρησιµοποίησή τους (τα οποία συµπληρώνει ο κανονισµός ΜΣΕ
όσον αφορά τις αρρώστιες αυτές).

Το πεδίο εφαρµογής του προτεινόµενου κανονισµού δεν περιορίζεται όµως στις κτηνοτροφές:
ορίζει κανόνες που διέπουν την τύχη όλων σχεδόν των προϊόντων ζωικής προελεύσεως που
δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, και δη µεταξύ άλλων κανόνες που
εξασφαλίζουν ότι η καταστροφή των προϊόντων αυτών και ένα ευρύ φάσµα χρήσεων ως
προϊόντων ή συστατικών προϊόντων άλλων πλην των κτηνοτροφών πραγµατοποιούνται κατά
τρόπο που να περιορίζει στο ελάχιστο τους κινδύνους για την υγεία ζώων και ανθρώπων.
Παραδείγµατα τέτοιων χρήσεων ζωικών υποπροϊόντων είναι η παραγωγή τροφών για
σκύλους και γάτες και τεχνικών προϊόντων, καθώς και η χρησιµοποίησή τους ως πρώτων
υλών για εγκαταστάσεις βιοαερίου και λιπασµατοποίησης.

                                                
1 Η Επιτροπή των Περιφερειών αποφάσισε να µη γνωµοδοτήσει.
2 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τη

θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέµησης και εξάλειψης ορισµένων µεταδοτικών
σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (EE L 147 της 31/05/2001, σελ. 1).
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III. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Α. Εισαγωγή

∆εν υπάρχει καµία διάσταση απόψεων µεταξύ Συµβουλίου, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

και Επιτροπής ως προς τις βασικές αρχές που φιλοδοξεί να θέσει ο κανονισµός.

Ειδικότερα, τα τρία Θεσµικά Όργανα συµφωνούν ότι :

•  στις κτηνοτροφές θα πρέπει να χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο υποπροϊόντα

από ζώα κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση,

•  θα πρέπει να απαγορευθεί η ανακύκλωση εντός ενός και του αυτού είδους, το τάισµα

δηλαδή ζώων µε προϊόντα από ζώα του ίδιου είδους, και

•  το νοµικό πλαίσιο που θα εγκαθιδρύσει ο κανονισµός θα πρέπει να είναι αρκετά

ευέλικτο ώστε να µπορεί να προσαρµόζεται στις τεχνικές εξελίξεις της τεχνικής και

στις προόδους της επιστήµης.

Ως εκ τούτου, η κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο ενσωµατώνει τον κύριο όγκο των

τροπολογιών που ψήφισε το Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση. Η Επιτροπή δέχεται αυτές

τις τροπολογίες, καθώς και τις άλλες τροποποιήσεις που υπέστη η πρότασή της.
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Β. Κτηνοτροφές

Όπως ήδη αναφέρθηκε, το Συµβούλιο συµφωνεί µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την
Επιτροπή ως προς το ότι ο κανονισµός πρέπει να απαγορεύει την ανακύκλωση εντός ενός και
του αυτού είδους. Οι επιστηµονικές γνωµατεύσεις δικαιολογούν αυτή την απαγόρευση, ως
προληπτικό µέτρο κατά της εξάπλωσης ασθενειών. Η κοινή θέση ενσωµατώνει την αρχή των
τροπολογιών 1, 2, 9, 18, 60, 62, 79, 80 και 94 του Κοινοβουλίου. 1

Η κοινή θέση αφήνει περιθώρια για τη χορήγηση παρεκκλίσεων όσον αφορά τα ψάρια και τα
γουνοφόρα ζώα, εφόσον το δικαιολογούν οι επιστηµονικές γνωµατεύσεις. 2 Προκειµένου για
τα ψάρια, η αυστηρή εφαρµογή της απαγόρευσης θα εµπόδιζε το τάισµα των εκτρεφόµενων
ψαριών µε τροφές παρασκευαζόµενες από άγρια ψάρια, διότι ναι µεν τα ιχθυάλευρα
παρασκευάζονται συνήθως από αλιεύµατα που δεν χρησιµοποιούνται για ανθρώπινη
κατανάλωση, δεν είναι όµως δυνατό να εγγυηθεί κανείς ότι τα ιχθυάλευρα που ταΐζονται σε
ψάρια εκτροφής δεν περιέχουν και µικρή ποσότητα υλικών προερχόµενων από άγρια ψάρια
του ίδιου είδους (θα ήταν π.χ. αδύνατον να αποδειχθεί ότι στις τροφές των εκτρεφόµενων
σολοµών δεν περιέχεται ούτε ίχνος υλικού προερχόµενου από άγριο σολοµό). Ως εκ τούτου,
χρειάζεται ίσως µια παρέκκλιση για να µπορέσει να συνεχιστεί η πρακτική  αυτή. Ωσαύτως
ειδική περίπτωση αποτελούν τα γουνοφόρα ζώα, διότι αντίθετα µε άλλα εκτρεφόµενα ζώα,
δεν χρησιµοποιούνται στην παρασκευή τροφίµων· εξάλλου, ούτε για την παρασκευή
κτηνοτροφών για άλλα ζώα δεν θα µπορούν να χρησιµοποιούνται υποπροϊόντα γουνοφόρων
ζώων.

Η κοινή θέση απαγορεύει επίσης τη χρησιµοποίηση υπολειµµάτων µαγειρείου για την
παρασκευή κτηνοτροφών.3 Εν µέρει, αυτό απορρέει από την απαγόρευση της ανακύκλωσης
εντός ενός και του αυτού είδους, αφού θα είναι π.χ. σχεδόν αδύνατο να αποδειχθεί ότι στο
χυλό των γουρουνιών δεν περιλαµβάνονται καθόλου αποφάγια από φαγητά που περιείχαν
χοιρινό ή ζαµπόν. Η απαγόρευση αποτελεί επίσης απαραίτητο προφυλακτικό µέτρο για την
πρόληψη της διάδοσης των επιζωοτιών. Οι πρόσφατες εµφανίσεις ασθενειών των ζώων
φαίνεται να οφείλονται στη χρησιµοποίηση υπολειµµάτων µαγειρείου που περιείχαν
µολυσµένα κρέατα, πράγµα που καταδεικνύει την ανεπάρκεια των σηµερινών ελέγχων. Ως εκ
τούτου, το Συµβούλιο δεν δέχεται τις τροπολογίες 102/rev και 103/rev του Κοινοβουλίου. 4

                                                
1 Έκτη και έβδοµη αιτιολογική σκέψη, άρθρο 19 στοιχείο (γ), άρθρο 22, Παράρτηµα III(II)(3)

και Παράρτηµα VII(I)(4).
2 Άρθρο 22 παράγραφος 2.
3 Άρθρο 22 παράγραφος 1 στοιχείο (β)
4 Οµοίως και η Επιτροπή δεν ήταν σε θέση να τις δεχτεί.
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Γ. Χειρισµός, µεταποίηση, µεταφορά και ταυτοποίηση

Το Συµβούλιο συµφωνεί ότι πρέπει να διαχωρίζονται τα ζωικά υποπροϊόντα από τα

µεταποιηµένα προϊόντα, ώστε να µην αλληλοµολύνονται. Ως εκ τούτου, η κοινή θέση

ενσωµατώνει την αρχή των τροπολογιών 8, 9, 28, 37, 44, 45, 46, 47, 51, 54, 55, 57, 58, 70,

73, 75, 77, 78, 93, 95 και 97. 1

Το Συµβούλιο συµµερίζεται την άποψη ότι τα µεταποιηµένα προϊόντα που προέρχονται από

υλικά κατηγορίας 1 και 2 θα πρέπει να εµπεριέχουν αναγνωριστικό σηµάδι αντιληπτό µε την

όραση ή την όσφρηση, δεν θεωρεί όµως ούτε αναγκαία ούτε πρακτικώς εφικτή τη σήµανση

και µετουσίωση των αµεταποίητων προϊόντων  (π.χ. ολόκληρων σφαγίων ή κοπριάς). Ως

εκ τούτου, η κοινή θέση ενσωµατώνει τα οικεία στοιχεία των τροπολογιών 26, 27, 35, 45, 46,

47 και 76, 2 κανένα όµως στοιχείο των τροπολογιών 24 και 31. 3

Το Συµβούλιο δεν συµφωνεί µε την άποψη ότι τα υλικά κατηγορίας 1 και 2 πρέπει πάντοτε

να υποβάλλονται στη µέθοδο επεξεργασίας 1 (133ºC, 20 λεπτά, 3 bar). Φρονεί ότι ο

κανονισµός θα πρέπει ν�ακολουθήσει τις συµβουλές της Επιστηµονικής ∆ιευθύνουσας

Επιτροπής και να επιτρέπει τη χρήση άλλων µεθόδων επεξεργασίας πριν από την καταστροφή

ή χρησιµοποίηση ζωικών υποπροϊόντων όταν αυτό δεν συνιστά κίνδυνο για την υγεία των

ζώων ή των ανθρώπων.

Ως εκ τούτου, η κοινή θέση δεν ενσωµατώνει την τροπολογία 53 του Κοινοβουλίου, 4 αφήνει

όµως σε κάθε κράτος µέλος την ευχέρεια να απαιτεί την εφαρµογή της µεθόδου

επεξεργασίας 1 στα υλικά που προορίζονται για µονάδα αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης

στο έδαφός του. 5

                                                
1 Έβδοµη και δέκατη αιτιολογική σκέψη, άρθρο 4 παράγραφος 3, 5 παράγραφος 3, 6

παράγραφος 3, 7, 14, 17 παράγραφος 2 στοιχείο (β) και Παραρτήµατα II(I)(1), II(II)(3),
III(I)(1)(a), III(II)(3), III(III)(1), V(I)(1)(a), VI(I)(1), VI(I)(2), VII(I)(1) and VII(I)(2).

2 Άρθρα 4 παράγραφος 2, 5 παράγραφοι 2 και 7 και Παράρτηµα VI(I)(8).
3 Ούτε η Επιτροπή ήταν σε θέση να δεχτεί την τροπολογία 31, τις δε τροπολογίες 24, 26, 35

και 45 θα τις δεχόταν µόνον εν µέρει ή υπό ορισµένες προϋποθέσεις.
4 Η Επιτροπή θα τη δεχόταν µόνον υπό ορισµένες προϋποθέσεις.
5 Άρθρα 4 παράγραφος 2 στοιχείο (β), 5 παράγραφος 2 στοιχείο (β) και 8 παράγραφος 2.
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∆. Υπολείµµατα µαγειρείου

Το Συµβούλιο συµφωνεί ότι ο κανονισµός θα πρέπει να θεσπίζει κανόνες για τη χρήση και
διάθεση των υπολειµµάτων µαγειρείου. Ως εκ τούτου, η κοινή θέση ενσωµατώνει την αρχή
των τροπολογιών 15, 16 και 17 του Κοινοβουλίου. 1

Επιπλέον των κανόνων για τη χρησιµοποίηση υπολειµµάτων µαγειρείου στις κτηνοτροφές, οι
οποίοι συζητούνται στο σηµείο Β, η κοινή θέση :

•  διευκρινίζει ότι τα υπολείµµατα µαγειρείου των διεθνών µεταφορικών µέσων πρέπει να 
διατίθενται µε ασφάλεια, 2 και

•  προβλέπει τη θέσπιση κατάλληλων κανόνων για τη χρησιµοποίηση υπολειµµάτων
µαγειρείου σε µονάδες βιοαερίου ή λιπασµατοποίησης. 3

Ε. Αποτέφρωση και συναποτέφρωση

Το Συµβούλιο συµφωνεί ότι ο κανονισµός θα πρέπει να ορίζει κανόνες δηµόσιας υγείας και
υγείας των ζώων σχετικά µε την αποτέφρωση και συναποτέφρωση στο µέτρο του αναγκαίου
για την κάλυψη του κενού που αφήνει η οδηγία 2000/76/ΕΚ. 4 Ως εκ τούτου, η κοινή θέση
ενσωµατώνει τα οικεία στοιχεία των τροπολογιών 25, 26, 35, 43, 52 και 99 του
Κοινοβουλίου. 5

ΣΤ. ∆ιάθεση � ειδικές περιπτώσεις

Το Συµβούλιο συµφωνεί ότι όλοι οι κανόνες οι σχετικοί µε τη διάθεση ζωικών υποπροϊόντων
θα πρέπει να εµφανίζονται σε µία και µόνη διάταξη. Συµφωνεί επίσης ότι αρµόζει να
αφεθούν, υπό αυστηρές προϋποθέσεις, περισσότερα περιθώρια ευελιξίας από ό,τι προβλέπει
η πρόταση της Επιτροπής, για την αντιµετώπιση εξαιρετικών περιστάσεων. Ως εκ τούτου, η
κοινή θέση ενσωµατώνει τις τροπολογίες 29, 38, 63 και 69 του Κοινοβουλίου. 6

                                                
1 Άρθρα 1 παράγραφος 3 και 2 παράγραφος 1 και Παράρτηµα I(15).
2 Άρθρο 4.
3 Άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο. (ζ).
4 Η οδηγία 2000/76/ΕΚ σχετικά µε την αποτέφρωση των αποβλήτων (ΕΕ L 332 της

28/12/2000, σελ. 91) δεν έχει εφαρµογή στις µονάδες αποτέφρωσης και συναποτέφρωσης που
χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο για τη διάθεση «σφαγίων ζώων».

5 Άρθρα 4 παράγραφος 2, 5 παράγραφος 2, 6 παράγραφος 2 και 12 και Παράρτηµα IV.
6 Άρθρα 4, 5 και 24 και Παράρτηµα I(49).
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Ζ. Εξαγωγές και διαµετακόµιση

Το Συµβούλιο συµφωνεί ότι ο κανονισµός θα πρέπει να ορίζει κανόνες για τις εξαγωγές

ζωικών υποπροϊόντων και µεταποιηµένων προϊόντων, συµµερίζεται δε την άποψη του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  ότι θα πρέπει να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για τα µεταποιηµένα

προϊόντα, είτε διατίθενται στην κοινοτική αγορά είτε εξάγονται. Ως εκ τούτου, η κοινή θέση

ενσωµατώνει τις τροπολογίες 59 και 61 του Κοινοβουλίου. 1

Αντί όµως να απαγορευθούν όλες οι εξαγωγές ανεπεξέργαστων ζωικών υποπροϊόντων, το

Συµβούλιο πιστεύει ότι ο κανονισµός θα πρέπει να τις επιτρέπει σε πολύ συγκεκριµένες

περιστάσεις (π.χ. σε σχέση µε ζώα συντροφιάς). Ως εκ τούτου, η κοινή θέση ενσωµατώνει

µεν την αρχή των τροπολογιών 30 και 39 του Κοινοβουλίου, προβλέπει όµως και τη

δυνατότητα της χορήγησης παρεκκλίσεων µε διαδικασία επιτροπής, αν αυτό αποδειχθεί

αναγκαίο για την αντιµετώπιση ειδικών περιστάσεων.2

Πέραν τούτων, το Συµβούλιο φρονεί ότι ο κανονισµός θα πρέπει να ορίζει ελάχιστες

προδιαγραφές για τη διαµετακόµιση µέσω του εδάφους της Κοινότητας. Τα

διαµετακοµιζόµενα προϊόντα θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις περί εισαγωγών και τους

οικείους κανόνες που διέπουν τις εντός της Κοινότητας µεταφορές. 3

Η. Παράγωγα λιπών και λιπάσµατα

Το Συµβούλιο συµφωνεί ότι ο κανονισµός θα πρέπει να θεσπίζει ειδικούς κανόνες για τη

διάθεση στην αγορά και την εξαγωγή οργανικών λιπασµάτων, βελτιωτικών του εδάφους και

παραγώγων λιπών παρασκευασµένων από υλικά κατηγορίας 2. Ως εκ τούτου, η κοινή θέση

ενσωµατώνει την αρχή της τροπολογίας 61 του Κοινοβουλίου· εν αναµονή όµως της

θέσπισης κοινοτικών κανόνων υπό το φως νέων επιστηµονικών συµβουλών, επιτρέπει στα

κράτη µέλη να ρυθµίζουν τη χρήση των προϊόντων αυτών µε διατάξεις εθνικού δικαίου. 4

                                                
1 Άρθρα 19 και 20 παράγραφος 1.
2 Άρθρο 4 παράγραφος 4 και άρθρο 5 παράγραφος 4.
3 Άρθρα 29, 30 και 31 και Παράρτηµα II(VII).
4 Άρθρο 20 παράγραφοι 1 και 2 και άρθρο 35 παράγραφος 3.



10408/1/01 REV 1 ADD 1 ΤΚ/αβ, µαχ 8
DG B I   EL

Θ. Ηµεροµηνία εφαρµογής

Το Συµβούλιο αποδέχεται πλήρως την αρχή της τροπολογίας 68 του Κοινοβουλίου, ότι
δηλαδή ο κανονισµός θα πρέπει να τεθεί σε εφαρµογή το ταχύτερο δυνατόν. Η κοινή θέση
ορίζει ότι η εφαρµογή του κανονισµού αρχίζει έξι µήνες µετά τη θέση του σε ισχύ. 1

Ι. Άλλα θέµατα

Η κοινή θέση ενσωµατώνει επίσης τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου οι οποίες :

•  επιβάλλουν τη φύλαξη των βιβλίων και στοιχείων τουλάχιστον επί διετία (τροπολ. 74, 83, 
84 και 86) 2,

•  προβλέπουν την πρέπουσα ρύθµιση της θερµοκρασίας των ζωικών υποπροϊόντων
τροπολ. 72 και 96) 3,

•  αφορούν τους κοινοτικούς ελέγχους και τις εκθέσεις των κρατών µελών σχετικά µε την 
υλοποίηση του κανονισµού (τροπολ. 14 και 64)4,

•  επιτάσσουν τη σήµανση των εισαγόµενων συστατικών τροφών για ζώα συντροφιάς όταν 
προέρχονται από ζώα που έχουν δεχθεί ορµόνες (τροπολ. 65) 5,

•  προβλέπουν τη χρησιµοποίηση εναλλακτικών τρόπων επεξεργασίας για την κόπρο
(τροπολ. 92), 6 και

•  προσθέτουν διευκρινίσεις (τροπολ. 13, 21, 34, 56, 66, 71, 81, 82, 87, 89, 90 και 91). 7

Η κοινή θέση δεν ενσωµατώνει τις ευάριθµες τροπολογίες του Κοινοβουλίου τις οποίες δεν

µπορούσε να δεχτεί το Συµβούλιο, και συγκεκριµένα :

•  τις τροπολογίες 3, 4, 6, 10, 11 και 12, διότι προτείνουν αλλαγές του αιτιολογικού που δεν
συνάδουν µε τις διατάξεις του διατακτικού του κανονισµού, 8

•  τις τροπολογίες 40, 41, 48, 49, 50 και 98, διότι είναι πρακτικά δυσεφάρµοστες και δεν
είναι απαραίτητες για την επίτευξη του επιδιωκόµενου σκοπού,

•  την τροπολογία 88, διότι αποβλέπει στη ρύθµιση θέµατος που εµπίπτει στο πεδίο άλλου
νοµοθετήµατος (του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 999/2001). 9

                                                
1 Άρθρο 38.
2 Παραρτήµατα V(II)(7), VII(I)(7), VII(I)(8) και VII(II)(14).
3 Παραρτήµατα II(VI), III(I)(1)(ζ) και III(II)(4).
4 26η αιτιολογική σκέψη και άρθρα 27 και 35 παράγραφος 2.
5 Άρθρο 28.
6 Παράρτηµα VIII(III)(5)(β)
7 25η αιτιολογική σκέψη, άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο (α), άρθρο 5 παράγραφος 1

στοιχείο (δ), άρθρο 16 παράγραφος 3, άρθρο 32, και Παραρτήµατα II(I)(2), II(III)(2),
VII(I)(5), VII(I)(6), VII(II)(15), VII(IV)(4), VIII(III)(1) και VIII(III)(2).

8 Ούτε η Επιτροπή ήταν σε θέση να δεχτεί τις τροπολογίες 4, 10 και 12, την δε τροπολογία 11
θα τη δεχόταν µόνον εν µέρει.

9 Ούτε η Επιτροπή ήταν σε θέση να δεχτεί την τροπολογία αυτή.
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Σε σύγκριση τέλος µε την πρόταση της Επιτροπής, η κοινή θέση :

•  διευκρινίζει ότι τα κράτη µέλη µπορούν να ρυθµίζουν µε διατάξεις εθνικού δικαίου την
εισαγωγή και τη διάθεση στην αγορά προϊόντων για τα οποία δεν θεσπίζονται κανόνες
στα παραρτήµατα VII και VIII, 1

•  παρέχει περισσότερη ευελιξία σε σχέση µε την κόπρο, 2

•  επιτρέπει τη χρησιµοποίηση ολόκληρων πτωµάτων ζώων για το τάισµα ειδών
νεκροφάγων πτηνών που κινδυνεύουν να εκλείψουν, υπό αυστηρές προϋποθέσεις που
θα οριστούν µε διαδικασία επιτροπής, 3 και

•  έχει υποστεί διάφορες φραστικές αλλαγές για να καταστεί σαφέστερο το κείµενο.

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Το Συµβούλιο σηµειώνει µε χαρά ότι υπήρξε σε θέση να ενσωµατώσει στην κοινή του θέση τον

κύριο όγκο των τροπολογιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ότι η Επιτροπή δέχεται και αυτές

και τις αλλαγές που επέρχονται στην πρότασή της, ελπίζει δε ότι αυτό θα καταστήσει δυνατή την

ταχεία έκδοση του κανονισµού.

________________________________

                                                
1 Άρθρο 3 παράγραφος 2.
2 Άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο (ε) σηµείο (iii) και άρθρο 7 παράγραφος 5.
3 Άρθρο 23 παράγραφος 2 στοιχείο (δ).





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κοινή θέση που καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 20/11/2001 ενόψει της έκδοσης του
κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τον καθορισµό
των υγειονοµικών κανόνων για τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση
από τον άνθρωπο [2000/0259(COD)],

∆ηλώσεις της Επιτροπής

Σχετικά µε το άρθρο 12 (ερµηνεία της οδηγίας 2000/76/ΕΚ σχετικά µε την αποτέφρωση)

«Εντός έξι µηνών από την έκδοση, η Επιτροπή θα παράσχει οδηγίες για την εφαρµογή του
άρθρου 2 σηµείο α) στοιχείο vii) της οδηγίας 2000/76/ΕΚ προκειµένου να διευκρινίσει το
πεδίο εφαρµογής της οδηγίας αυτής σε σχέση µε τη διάθεση ζωικών υποπροϊόντων,
συµπεριλαµβανοµένης της νοµικής δυνατότητας διάθεσης ειδικών υλικών κινδύνου σε
µονάδες αποτέφρωσης χαµηλού δυναµικού, εξετάζοντας παράλληλα τη µακροχρόνια
προσέγγιση. Επίσης, κατά την ίδια περίοδο, η Επιτροπή θα µελετήσει την αξιολόγηση
κινδύνου της Συµβουλευτικής Επιτροπής για τη Σπογγώδη Εγκεφαλοπάθεια όσον αφορά τους
δυνητικούς κινδύνους που προκύπτουν από τη χρήση µικρών µονάδων αποτέφρωσης για τη
διάθεση των υλικών αυτών.»

Σχετικά µε το άρθρο 22 (απαγόρευση ανακύκλωσης εντός είδους)

«Πριν από την έκδοση του κανονισµού, η Επιτροπή αναλαµβάνει να ζητήσει τη γνώµη της
Επιστηµονικής Συντονιστικής Επιτροπής ως προς το εάν η διατροφή εκτρεφόµενων ψαριών
µε ζωοτροφές που προέρχονται από ψάρια και γουνοφόρων ζώων µε ζωοτροφές που
προέρχονται από γουνοφόρα ζώα παρουσιάζει κίνδυνο για τη υγεία των ζώων ή του
ανθρώπου. Εάν από τη γνώµη της Επιστηµονικής Συντονιστικής Επιτροπής συνάγεται ότι δεν
υπάρχει κίνδυνος, η Επιτροπή θα προτείνει, το συντοµότερο δυνατόν, µε τη διαδικασία του
άρθρου 33 παράγραφος 2, παρέκκλιση η οποία θα επιτρέπει τη συνέχιση της πρακτικής
αυτής.»

Σχετικά µε το άρθρο 23 (Παρέκκλιση για την διατροφή νεκροφάγων ζώων)

«Στο πλαίσιο της διαδικασίας επιτροπολογίας, η Επιτροπή θα προτείνει κατάλληλους κανόνες
για τη χρήση υλικών Κατηγορίας 1 για τη διατροφή νεκροφάγων ζώων δυνάµει του
άρθρου 23 και συνακόλουθες τροποποιήσεις του παραρτήµατος του κανονισµού για τις
ΜΣΕ.»

Σχετικά µε το άρθρο 24 (ταφή και καύση ζώων µηρυκαστικών που περιέχουν ειδικά
υλικά κινδύνου)

«Η Επιτροπή θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να υποβάλει εγκαίρως προτάσεις για
να καταστεί δυνατή η θέσπιση λεπτοµερών ρυθµίσεων για την εφαρµογή του άρθρου 24
βάσει επιστηµονικών γνωµοδοτήσεων. Στις ρυθµίσεις αυτές, βάσει των επιστηµονικών
γνωµοδοτήσεων, θα καθορίζονται ασφαλείς µέθοδοι για την καύση και την ταφή ζωικών
υποπροϊόντων συµπεριλαµβανοµένων των υλικών που είναι µολυσµένα µε ειδικά υλικά
κινδύνου. Ανάλογα µε την περίπτωση, οι ρυθµίσεις αυτές θα ορίζουν ότι η καύση και η ταφή
πρέπει να πραγµατοποιούνται έτσι ώστε να τηρούνται οι στόχοι που αναφέρονται στο
άρθρο 4 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ, όπως έχει τροποποιηθεί.»



Σχετικά µε το άρθρο 32 (Μεταβατικά µέτρα)

«Όταν είναι δικαιολογηµένο και σκόπιµο, η Επιτροπή θα προτείνει µεταβατικά µέτρα για να
παρασχεθεί προθεσµία προσαρµογής, ιδίως των µονάδων αποτέφρωσης και των µονάδων
µεταποίησης χαµηλού δυναµικού, στις νέες απαιτήσεις του κανονισµού.»

Σχετικά µε τα παραρτήµατα VII και VIII (εµπόριο και εισαγωγές)

«Το συντοµότερο δυνατόν µετά την έναρξη ισχύος του κανονισµού, η Επιτροπή θα
επανεξετάσει τους λεπτοµερείς κανόνες για το εµπόριο και τις εισαγωγές βάσει σχολίων που
θα λάβει από τα κράτη µέλη και, εφόσον απαιτείται, θα προτείνει τη θέσπιση τεχνικών
τροποποιήσεων δυνάµει των διαδικασιών επιτροπολογίας.»



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 27.11.2001
SEC(2001) 1912τελικό

2000/0259 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251παράγραφος 2, εδάφιο 2 της συνθήκης ΕΚ

που αφορά

κοινή θέση του Συµβουλίου για την έκδοση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου σχετικά µε τον καθορισµό των υγειονοµικών κανόνων για τα ζωικά

υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο
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2000/0259 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251παράγραφος 2, εδάφιο 2 της συνθήκης ΕΚ

που αφορά

κοινή θέση του Συµβουλίου για την έκδοση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου σχετικά µε τον καθορισµό των υγειονοµικών κανόνων για τα ζωικά

υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο ΕΚ και το Συµβούλιο
(έγγραφο COM(2000) 574τελικό 2000/0259 COD):

19.10.2000

Ηµεροµηνία της γνώµης της Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής:

26.04.2001

Ηµεροµηνία της γνώµης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρώτη
ανάγνωση:

12.06.2001

Ηµεροµηνία έγκρισης της κοινής θέσης: 20.11.2001.

2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Το βασικό στοιχείο της πρώτης πρότασης είναι η απαγόρευση της

επαναχρησιµοποίησης ορισµένων ζωικών υποπροϊόντων στην αλυσίδα ζωοτροφών,
κυρίως νεκρών ζώων και ακατάλληλων προϊόντων ζωικής προέλευσης. Η µόνη

πρώτη ύλη που επιτρέπεται να χρησιµοποιείται στο εξής για την παραγωγή
ζωοτροφών είναι η ύλη που προέρχεται από ζώα τα οποία κρίνονται κατάλληλα για

ανθρώπινη διατροφή.

Επιπλέον η πρόταση αυτή:

– θεσπίζει ορισµένες εναλλακτικές µεθόδους για τη χρησιµοποίηση ή την τελική
διάθεση ζωικών υποπροϊόντων·

– ενισχύει τους κανόνες ελέγχου και εντοπισµού της προέλευσης ζωικών
υποπροϊόντων·

– καθιερώνει τη σύνδεση του εξεταζόµενου τοµέα µε την κοινοτική
περιβαλλοντική νοµοθεσία·

– δηµιουργεί νέο νοµικό πλαίσιο για τον τοµέα των ζωικών υποπροϊόντων·
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– απλουστεύει την υφιστάµενη κοινοτική νοµοθεσία, δηµιουργώντας µια ενιαία
νοµοθετική πράξη που καλύπτει όλα τα ζωικά υποπροϊόντα τα οποία δεν

προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο.

3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ

3.1. Γενική εικόνα της κοινής θέσης

Η κοινή θέση, η οποία εγκρίθηκε από το Συµβούλιο µε ειδική πλειοψηφία, δεν

αλλάζει τους βασικούς στόχους του προτεινόµενου κανονισµού και δέχεται τη
µεγάλη πλειονότητα των τροπολογιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που

εγκρίθηκαν στην πρώτη ανάγνωση. Ένα µέρος των τροπολογιών γίνονται δεκτές
πλήρως ενώ άλλες επαναδιατυπώνονται για να βρεθεί κατάλληλη λύση για όλα τα

κράτη µέλη. Ωστόσο δεν υπάρχει διαφορά απόψεων µεταξύ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και της Επιτροπής για τις βασικές αρχές του κανονισµού. Ειδικότερα
υπάρχει γενική συµφωνία όσον αφορά:

– την αρχή ότι µόνο τα ζωικά υποπροϊόντα που προέρχονται από ζώα κατάλληλα

για κατανάλωση από τον άνθρωπο πρέπει να χρησιµοποιούνται στις
ζωοτροφές·

– την απαγόρευση της ανακύκλωσης εντός του ίδιου ζωικού είδους·

– την ανάγκη να γίνουν πιο αυστηρές ορισµένες διατάξεις προκειµένου να

βελτιωθεί ο έλεγχος και η ανιχνευσιµότητα των ζωικών υποπροϊόντων, και

– την ανάγκη για πρόσθετη ευελιξία στον κανονισµό προκειµένου να

προσαρµοστεί η νοµοθεσία στις τεχνικές εξελίξεις και στις νέες επιστηµονικές
αποδείξεις και σε περίπτωση ειδικών συνθηκών.

Η κοινή θέση δεν δέχεται µικρό αριθµό τροπολογιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
οι οποίες είναι στην πραγµατικότητα οι ίδιες µε αυτές που δεν υποστήριξε η Επιτροπή.

Το Συµβούλιο ενέκρινε την κοινή θέση µε ειδική πλειοψηφία. ∆ύο κράτη µέλη την
καταψήφισαν διότι ο κανονισµός δεν απαγορεύει ρητά τη χρήση µεταποιηµένης

ζωικής πρωτεΐνης και λιπών στις ζωοτροφές και διότι ο κανονισµός απαγορεύει τη
χρήση υπολειµµάτων τροφίµων στα λιπαρά απόβλητα που προορίζονται για τη

διατροφή των ζώων.

3.2. Ειδικά σχόλια για την κοινή θέση

3.2.1. ∆ιατροφή των ζώων

Το Συµβούλιο συµφωνεί µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την απαγόρευση της

ανακύκλωσης εντός του ίδιου είδους.

Η κοινή θέση εισάγει τη δυνατότητα παρέκκλισης από την προαναφερόµενη

απαγόρευση για να επιτρέψει την εκτροφή ψαριών µε ιχθυάλευρα και γουνοφόρων
ζώων µε προϊόντα τα οποία προέρχονται από σφάγια γουνοφόρων ζώων. Η

παρέκκλιση αυτή µπορεί να γίνει µόνο ύστερα από επιστηµονική γνωµοδότηση.
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Η Επιτροπή µπορεί να υποστηρίξει τη θέση του Συµβουλίου. Ωστόσο η Επιτροπή
θεωρεί ότι ο ενδεχόµενος κίνδυνος στην ιχθυοτροφία προέρχεται από την

ανακύκλωση των αποβλήτων ιχθύων που προέρχονται από την εκτροφή των ίδιων
ειδών για εµπορικούς σκοπούς. Συνεπώς η Επιτροπή επιθυµεί να διευκρινίσει ότι η

απαγόρευση που προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφος 1 εδάφιο α, της κοινής
θέσης θα ισχύσει µε βάση τα είδη και γι’αυτό δεν θα ισχύσει για τα ιχθυάλευρα που

χρησιµοποιούνται στη διατροφή των εκτρεφόµενων ιχθύων εφόσον προέρχονται από
διαφορετικά είδη.

3.2.2. Υπολείµµατα τροφίµων

Το Συµβούλιο συµφωνεί µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι ο κανονισµός πρέπει να

ορίζει κανόνες για τη χρήση και τη διάθεση των υπολειµµάτων τροφίµων. Για το
λόγο αυτό τα υπολείµµατα τροφίµων εισάγονται στο πεδίο του κανονισµού, αλλά
µόνο όταν προορίζονται για ειδικούς σκοπούς προκειµένου να αποφευχθεί
επικάλυψη µε την περιβαλλοντική νοµοθεσία ή να αποφευχθούν τα εµπόδια στην

ανάπτυξη νέων περιβαλλοντικών κανόνων για τα βιοαποικοδοµήσιµα απόβλητα.
Εισάγεται ορισµός για τα υπολείµµατα τροφίµων. Ο ορισµός αυτός περιλαµβάνει

απόβλητα από τις κουζίνες των νοικοκυριών για να εξασφαλιστεί η συνοχή µε την
επικείµενη νοµοθεσία για την κλασσική πανώλη των χοίρων που εκδόθηκε από το

Συµβούλιο στις 23Οκτωβρίου 2001.∆ιευκρίνισε ότι τα υπολείµµατα τροφίµων από
διεθνή µέσα µεταφοράς ανήκουν στην κατηγορία 1 που είναι η κατηγορία

υψηλότερου κινδύνου και θα καταστραφούν όπως ήδη απαιτείται από την ισχύουσα
κοινοτική νοµοθεσία.

Ωστόσο το Συµβούλιο δεν αποδέχεται τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου 102 και τµήµα της τροπολογίας 103 που αποσκοπούν να επιτρέψουν

να συνεχιστούν τα λιπαρά απόβλητα που προορίζονται για τη διατροφή των ζώων
και χρησιµοποιούν υπολείµµατα τροφίµων.

Η Επιτροπή υποστηρίζει την παραπάνω θέση του Συµβουλίου. Ειδικότερα για τα
λιπαρά απόβλητα που προορίζονται για τη διατροφή των ζώων πρέπει να σηµειωθεί

αρχικά ότι η πρακτική αυτή δεν είναι συµβατή µε την απαγόρευση της ανακύκλωσης
εντός του ίδιου ζωικού είδους και το αίτηµα για πλήρη ανιχνευσιµότητα των

συστατικών των τροφίµων· και τα δύο ζήτησε ρητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
∆εύτερον, τόσο η πρόσφατη κρίση των διοξινών όσο και η τρέχουσα εκδήλωση

κρουσµάτων αφθώδους πυρετού καταδεικνύουν επαρκώς τους λόγους για τους
οποίους δεν ενδείκνυται η συνέχιση αυτής της πρακτικής εκτροφής. Θα σηµειωθεί

ότι η κοινή θέση δεν θα αποκλείσει τη χρήση τροφικών αποβλήτων στη διατροφή
των ζώων που προέρχονται από τις βιοµηχανίες παραγωγής τροφίµων, όπου µπορεί

να εξασφαλιστεί η ανιχνευσιµότητα των προϊόντων. Για λόγους διαφάνειας,
σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου, η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της απαγόρευσης

αυτής πρέπει να συµπίπτει µε την ηµεροµηνία της επικείµενης νοµοθεσίας για την
κλασσική πανώλη των χοίρων (δηλαδή 31Οκτωβρίου 2002).

3.2.3. ∆ιασταυρούµενη µόλυνση

Το Συµβούλιο συµφωνεί µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ανάγκη εισαγωγής
πρόσθετων και αυστηρότερων απαιτήσεων για την αποφυγή διασταυρούµενης

µόλυνσης.

Η Επιτροπή υποστηρίζει την παραπάνω θέση του Συµβουλίου.
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3.2.4. Ανιχνευσιµότητα

Το Συµβούλιο συµφωνεί µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ανάγκη εισαγωγής

πρόσθετων απαιτήσεων για τη βελτίωση της ανιχνευσιµότητας προϊόντων ή την
ενίσχυση των απαιτήσεων για την ανιχνευσιµότητα που έχει ορίσει η πρόταση της

Επιτροπής. Ωστόσο, η απαίτηση της σήµανσης µη επεξεργασµένων ζωικών
υποπροϊόντων κατηγορίας 1 και 2 δεν γίνεται δεκτή από το Συµβούλιο, καθώς η

απόθεση σηµάνσεων σε σφάγιο ή στην κόπρο δεν έχει κανένα επιπλέον όφελος ούτε
είναι πρακτική.

Η Επιτροπή µπορεί να δεχθεί την παραπάνω κοινή θέση του Συµβουλίου, καθώς η
σήµανση ορισµένου µη επεξεργασµένου υλικού κατηγορίας 1, όπως το ειδικό υλικό

κινδύνου, έχει ήδη καθιερωθεί από τον κανονισµό ΜΣΕ 999/2001 (ΕΚ) και µια
πρόσθετη σήµανση των σφαγίων µηρυκαστικών δεν θα ευθυγραµµιζόταν µε τον

κανονισµό ΜΣΕ, που εξαιρείται από αυτή την απαίτηση. Επιπλέον πρέπει να
σηµειώσουµε ότι πρόσθετοι κανόνες για την σήµανση, συµπεριλαµβάνοντας τη

δυνατότητα επέκτασης της σήµανσης σε άλλα µη επεξεργασµένα υλικά, ενδέχεται
να οριστούν στο πλαίσιο της διαδικασίας επιτροπολογίας στο παράρτηµα II του

κανονισµού για τα ζωικά υποπροϊόντα.

3.2.5. Αποτέφρωση/Επανεξέταση των µεθόδων διάθεσης

Το Συµβούλιο συµφωνεί µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ανάγκη θέσπισης
απαιτήσεων για τη δηµόσια υγεία όσον αφορά τις εγκαταστάσεις αποτέφρωσης που

δεν καλύπτονται από την οδηγία 2000/76/ΕΚ για την αποτέφρωση των αποβλήτων
και για την εισαγωγή της νοµικής δυνατότητας να επανεξετάζονται οι εγκεκριµένες

µέθοδοι διάθεσης σύµφωνα µε τις νέες επιστηµονικές συµβουλές.

Η Επιτροπή υποστηρίζει την παραπάνω θέση του Συµβουλίου.

3.2.6. Παρέκκλιση για ταφή και αποτέφρωση

Το Συµβούλιο συµφωνεί µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ανάγκη να εισαχθεί

παρέκκλιση για την ταφή και αποτέφρωση σφαγίων και ειδικού υλικού κινδύνου σε
αποµακρυσµένες περιοχές και στην περίπτωση εκδήλωσης σοβαρών µεταδοτικών

ασθενειών διότι υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης κινδύνων για την υγεία λόγω έλλειψης
εγκαταστάσεων διάθεσης.

Η Επιτροπή µπορεί να αποδεχτεί την παραπάνω θέση του Συµβουλίου.

3.2.7. Τετηγµένα λίπη, παράγωγα λιπών και λιπάσµατα

Το Συµβούλιο συµφωνεί µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ανάγκη
απαγόρευσης της χρήσης τετηγµένων λιπών από υλικό κατηγορίας 2 για την

παραγωγή παράγωγων λιπών για τη βιοµηχανία καλλυντικών και φαρµάκων.
Ωστόσο το Συµβούλιο δεν αποδέχεται την τροπολογία 88 του Κοινοβουλίου που

αποσκοπεί να περιορίσει την εισαγωγή των λιπών µηρυκαστικών λόγω του κινδύνου
ΜΣΕ, καθώς το θέµα αυτό ρυθµίζεται από τον κανονισµό αριθ. 999/2001 (ΕΚ) για
τις ΜΣΕ.
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Το Συµβούλιο συµφωνεί επίσης ότι οι κανονισµός πρέπει να ορίζει ειδικούς κανόνες
για τη διάθεση στην αγορά και την εισαγωγή οργανικών λιπασµάτων, βελτιωτικών
εδάφους και παράγωγων λιπών που παράγονται από υλικό κατηγορίας 2. Επειδή
εκκρεµεί η έγκριση αυτών των κοινοτικών κανόνων κατόπιν επιστηµονικής

συµβουλής, τα κράτη µέλη µπορούν να διατηρούν την εθνική νοµοθεσία τους.

Η Επιτροπή µπορεί να υποστηρίξει την παραπάνω θέση του Συµβουλίου.

3.2.8. Εξαγωγές και διαµετακόµιση

Το Συµβούλιο συµφωνεί µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την απαγόρευση

εξαγωγής υλικού κατηγορίας 1 και 2. Ωστόσο ορισµένα ζωικά προϊόντα όπως
κυνηγετικά τρόπαια, τα οποία προέρχονται από υλικό της κατηγορίας 1, η κόπρος

και η επεξεργασµένη κόπρος, τα οργανικά λιπάσµατα και τα παράγωγα λιπών, που
ανήκουν στο υλικό της κατηγορίας 2 ή προέρχονται από αυτό, εξάγονται σήµερα σε

τρίτες χώρες (και εισάγονται από αυτές), βάσει των προϋποθέσεων που καθορίζει η
κοινοτική νοµοθεσία, οι οποίες αναδιατυπώνονται στον κανονισµό. Για το λόγο αυτό

διευκρινίζεται στο κείµενο του συµβιβασµού ότι οι τροπολογίες αυτές δεν θίγουν τα
προϊόντα αυτά. Επιπλέον το Συµβούλιο συµφωνεί µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για

την ανάγκη να διευκρινιστεί ότι οι απαιτήσεις για τη διάθεση στην αγορά προϊόντων
εφαρµόζονται και στις εξαγωγές τους.

Επιπλέον το Συµβούλιο συµφωνεί ότι ο κανονισµός πρέπει να ορίσει ελάχιστες
προδιαγραφές για τη διαµετακόµιση των προϊόντων µέσω της Κοινότητας.

Η Επιτροπή µπορεί να υποστηρίξει την παραπάνω θέση του Συµβουλίου.

3.2.9. Ηµεροµηνία εφαρµογής

Το Συµβούλιο συµφωνεί µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τεθεί σε ισχύ νωρίτερα ο
κανονισµός και ότι χρειάζεται τα κράτη µέλη να υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή

η οποία βεβαιώνει την πραγµατική εφαρµογή του κανονισµού.

Η Επιτροπή υποστηρίζει την θέση του Συµβουλίου που προαναφέρεται.

3.2.10. ∆ιάφορα

Το Συµβούλιο συµφωνεί επίσης µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα ακόλουθα:

– ρύθµιση της θερµοκρασίας µη επεξεργασµένου υλικού κατηγορίας 3 κατά την
αποθήκευση και τη µεταφορά·

– απαίτηση για σήµανση µη επεξεργασµένου υλικού τροφών ζώων συντροφιάς
που προέρχεται από ζώα στα οποία έχουν χορηγηθεί ορµόνες·
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– διευκρίνιση της δυνατότητας να εγκριθούν αντίστοιχες µέθοδοι επεξεργασίας
της κόπρου κατόπιν επιστηµονικής συµβουλής. Ωστόσο το Συµβούλιο θεωρεί

πρόωρο να γίνει αναφορά σε έναν πίνακα αντιστοιχίας πριν την αξιολόγηση
της επιστηµονικής επιτροπής. Συνεπώς το τµήµα της τροπολογίας 92 που

αφορά τον πίνακα αυτόν δεν ελήφθη υπόψη από το Συµβούλιο. Επιπλέον το
τµήµα της τροπολογίας 62 που εξαιρεί τη στερεά κόπρο και τη

λιπασµατοποίηση από την απαγόρευση της επίστρωσης των βοσκότοπων δεν
ελήφθη υπόψη από το Συµβούλιο, διότι η κόπρος υπό οποιαδήποτε µορφή

αποκλείεται ήδη από την απαγόρευση αυτή και διότι δεν υπάρχει αιτιολόγηση
για την εξαίρεση του προϊόντος λιπασµατοποίησης από µία γενική πολιτική

που αφορά την επίστρωση πρωτεϊνικού υλικού στους βοσκότοπους.

– εισαγωγή αυστηρότερων απαιτήσεων για τη χρήση αίµατος στις ζωοτροφές·

– βελτίωση της σαφήνειας σε αρκετές αιτιολογικές σκέψεις, άρθρα και
παραρτήµατα.

Επιπλέον το Συµβούλιο συµφωνεί να

– διασαφηνιστεί ότι τα κράτη µέλη, δύνανται να ρυθµίζουν την εισαγωγή και τη

διάθεση στην αγορά προϊόντων για τα οποία δεν αναφέρονται κανόνες στα
Παραρτήµατα VII και VIII του κανονισµού ·

– να παρέχει µεγαλύτερη ευελιξία για τη διακίνηση της κόπρου·

– να επιτρέψει την εκτροφή απειλούµενων µε εξαφάνιση νεκροφάγων ζώων µε

ολόκληρα σφάγια κατόπιν κατάλληλων κανόνων προς έγκριση από την
Επιτροπή·

– να εισάγει ορισµένες συντακτικές αλλαγές µε στόχο να βελτιωθεί η σαφήνεια
του κανονισµού.

Τέλος ο συµβιβασµός του Συµβουλίου δεν δέχεται λίγες τροπολογίες του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συνδέονται µε διάφορες αιτιολογικές σκέψεις,
καθώς δεν ταιριάζουν µε τις διατάξεις στο κείµενο ή δεν ευθυγραµµίζονται µε τις
διατάξεις στο κείµενο του κανονισµού (τροπολογίες 3, 4, 6, 10και 12) ή δεν είναι

σωστές (τροπολογία 11).

Η Επιτροπή δεν έχει αντιρρήσεις για τα παραπάνω. Ωστόσο η Επιτροπή υποστηρίζει

το τµήµα της τροπολογίας 11 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που στοχεύει να
αποµακρύνει την παραποµπή για την αύξηση της παραγωγικότητας.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Επιτροπή υποστηρίζει το κείµενο της προεδρίας για την κοινή θέση, την οποία

ενέκρινε το Συµβούλιο µε ειδική πλειοψηφία.

5. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Οι δηλώσεις της Επιτροπής στο Συµβούλιο Γεωργίας στις 19 Ιουνίου 2001
περιλαµβάνονται στο παράρτηµα της παρούσας ανακοίνωσης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Άρθρο 12 (ερµηνεία της οδηγίας 2000/76/ΕΚ σχετικά µε την αποτέφρωση)

Εντός έξι µηνών από την έκδοση, η Επιτροπή θα παράσχει οδηγίες για την ερµηνεία του

άρθρου 2, σηµείο α, στοιχείο vii της οδηγίας 2000/76/ΕΚ προκειµένου να διευκρινίσει το
πεδίο εφαρµογής της οδηγίας αυτής σε σχέση µε τη διάθεση ζωικών υποπροϊόντων,
συµπεριλαµβανοµένης της νοµικής δυνατότητας διάθεσης ειδικού υλικού κινδύνου σε
µονάδες αποτέφρωσης χαµηλού δυναµικού, εξετάζοντας παράλληλα τη µακροχρόνια

προσέγγιση. Επίσης, κατά την ίδια περίοδο, η Επιτροπή θα µελετήσει την αξιολόγηση
κινδύνου της Συµβουλευτικής Επιτροπής για τη Σπογγώδη Εγκεφαλοπάθεια όσον αφορά τους

δυνητικούς κινδύνους που προκύπτουν από τη χρήση µικρών µονάδων αποτέφρωσης για τη
διάθεση των υλικών αυτών.

Άρθρο 22 (απαγόρευση ανακύκλωσης εντός του ίδιου είδους)

Πριν από την έκδοση του κανονισµού, η Επιτροπή αναλαµβάνει να ζητήσει τη γνώµη της

Επιστηµονικής Συντονιστικής Επιτροπής ως προς το εάν η εκτροφή εκτρεφόµενων ψαριών
µε ζωοτροφές που προέρχονται από ψάρια και γουνοφόρων ζώων µε ζωοτροφές που

προέρχονται από γουνοφόρα ζώα παρουσιάζει κίνδυνο για την υγεία των ζώων ή του
ανθρώπου. Εάν από τη γνώµη της Επιστηµονικής Συντονιστικής Επιτροπής συνάγεται ότι δεν

υπάρχει κίνδυνος, η Επιτροπή θα προτείνει, το συντοµότερο δυνατόν, µε τη διαδικασία του
άρθρου 33 παράγραφος 2, παρέκκλιση η οποία θα επιτρέπει τη συνέχιση της πρακτικής

αυτής.

Άρθρο 24 (ταφή και καύση ζώων µηρυκαστικών που περιέχουν ειδικό υλικό κινδύνου)

Η Επιτροπή θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να υποβάλει εγκαίρως προτάσεις για
να καταστεί δυνατή η θέσπιση λεπτοµερών ρυθµίσεων για την εφαρµογή του άρθρου 24
βάσει επιστηµονικών γνωµοδοτήσεων. Στις ρυθµίσεις αυτές, βάσει των επιστηµονικών
γνωµοδοτήσεων, θα καθορίζονται ασφαλείς µέθοδοι για την καύση και την ταφή ζωικών

υποπροϊόντων συµπεριλαµβανοµένων των υλικών που είναι µολυσµένα µε ειδικό υλικό
κινδύνου. Ανάλογα µε την περίπτωση, οι ρυθµίσεις αυτές θα ορίζουν ότι η καύση και η ταφή

πρέπει να πραγµατοποιούνται έτσι ώστε να τηρούνται οι στόχοι που αναφέρονται στο άρθρο
4 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ, όπως έχει τροποποιηθεί.

Άρθρο 32 (Μεταβατικά µέτρα)

Όταν είναι δικαιολογηµένο και σκόπιµο, η Επιτροπή θα προτείνει µεταβατικά µέτρα για να

παρασχεθεί χρόνος προσαρµογής ιδίως των µονάδων αποτέφρωσης και των µονάδων
µεταποίησης χαµηλού δυναµικού στις νέες απαιτήσεις του κανονισµού.

Άρθρο 23 (Παρέκκλιση για τη διατροφή νεκροφάγων ζώων)

Στο πλαίσιο της διαδικασίας επιτροπολογίας, η Επιτροπή θα προτείνει κατάλληλους κανόνες

για τη χρήση υλικών κατηγορίας 1 για τη διατροφή νεκροφάγων ζώων δυνάµει του άρθρου
23και συνακόλουθες τροπολογίες του παραρτήµατος του κανονισµού για τις ΜΣΕ.
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Παραρτήµατα VII και VIII ( εµπόριο και εισαγωγές)

Το συντοµότερο δυνατόν µετά την έναρξη ισχύος του κανονισµού, η Επιτροπή θα

επανεξετάσει τους λεπτοµερείς κανόνες για το εµπόριο και τις εισαγωγές βάσει σχολίων που
θα λάβει από τα κράτη µέλη, και, εφόσον απαιτείται, θα προτείνει τη θέσπιση τεχνικών

τροπολογιών δυνάµει των διαδικασιών επιτροπολογίας.


