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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά αριθ. 1076/2019, της Ρόζας Ρούσσου, ελληνικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του «IPPOTHESIS», του Πανελλήνιου Συλλόγου Προστασίας 
Ιπποειδών, σχετικά με τη μη ιχνηλασιμότητα ιπποειδών λόγω παραβίασης του 
δικαίου της ΕΕ από τις ελληνικές αρχές

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα καταγγέλλει παραβίαση του δικαίου της ΕΕ από την Ελλάδα εξαιτίας της μη 
συμμόρφωσης με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/262 της Επιτροπής, της 17ης 
Φεβρουαρίου 2015, για τη θέσπιση κανόνων σύμφωνα με τις οδηγίες 90/427/ΕΟΚ και 
2009/156/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις μεθόδους αναγνώρισης των ιπποειδών 
(κανονισμός διαβατηρίου ιπποειδών).
Ισχυρίζεται επίσης ότι η Ελλάδα δεν συμμορφώθηκε ούτε κατά το παρελθόν με τον πρώην 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 504/2008 της Επιτροπής σχετικά με τις μεθόδους αναγνώρισης των 
ιπποειδών, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2009, και καταργήθηκε με ισχύ από την 1η 
Ιανουαρίου 2016, με την έναρξη ισχύος του νέου κανονισμού.
Στις 17 Απριλίου 2019, η αναφέρουσα έθεσε επίσης το θέμα υπόψιν της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, υποβάλλοντας καταγγελία με αριθ. αναφοράς CHAP (2019)01176 για παραβίαση 
του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/262 από το ελληνικό Υπουργείο Γεωργίας και κάθε 
άλλη εμπλεκόμενη αρχή.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 6 Μαρτίου 2020. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 227 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 8 Ιουνίου 2020

Η αναφορά
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Η αναφορά κάνει λόγο για τις επιπτώσεις της έλλειψης αναγνώρισης των ιπποειδών (υγεία των 
ζώων) στην καλή διαβίωση των ιπποειδών και την ακεραιότητα της τροφικής αλυσίδας 
(δημόσια υγεία).

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/262 της Επιτροπής1 εισήγαγε τη βάση δεδομένων για 
τα ιπποειδή ως εργαλείο για τη διαχείριση της αναγνώρισης των ιπποειδών, ιδίως όσον αφορά 
τη χορήγηση ορισμένων κτηνιατρικών φαρμάκων τα οποία απαιτούν τον αποκλεισμό του ζώου 
από τη σφαγή για ανθρώπινη κατανάλωση ή την καθυστέρηση της σφαγής του για 6 μήνες.

Η Επιτροπή έχει πραγματοποιήσει πολλούς ελέγχους και επιθεωρήσεις στην Ελλάδα, σε τομείς 
που συνδέονται στενά ή και όχι με το συγκεκριμένο θέμα, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων 
του 2005, του 2008, του 2011 και του 2014 σχετικά με τους ελέγχους των καταλοίπων και των 
προσμείξεων σε ζώντα ζώα και ζωικά προϊόντα, και του 2011 σχετικά με την καλή μεταχείριση 
των ζώων κατά τη μεταφορά και τη σφαγή και σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα. Η Επιτροπή 
έχει υποβάλει εκθέσεις, συστάσεις και εκθέσεις παρακολούθησης σχετικά με τα διορθωτικά 
μέτρα, προκειμένου να συνδράμει τις αρμόδιες αρχές στην Ελλάδα για τη βελτίωση της 
κατάστασης, που δεν αφορά συγκεκριμένα την αναγνώριση των ιπποειδών ούτε και 
περιορίζεται σε αυτήν.

Συμπέρασμα

Σχετικά με το ίδιο θέμα, η Επιτροπή έχει λάβει καταγγελία (CHAP(2019)1176), η οποία 
βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης.

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/429 (νόμος για την υγεία των ζώων)2 και ο συμπληρωματικός του 
κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/20353 θα τεθούν σε ισχύ στις 21 Απριλίου 2021. Ο 
νόμος για την υγεία των ζώων απαιτεί όχι μόνο να αναγνωρίζονται όλα τα ιπποειδή, αλλά να 
είναι και καταχωρημένα με τις εγκαταστάσεις στις οποίες διατηρούνται συνήθως και τα 
στοιχεία αναγνώρισης να καταγράφονται στην υποχρεωτική βάση δεδομένων. Ο νόμος για την 
υγεία των ζώων, σε συνδυασμό με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625 (κανονισμός για τους 
επίσημους ελέγχους)4, αποτελούν ισχυρές νομικές βάσεις για τις ενέργειες της Επιτροπής σε 
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.

1 Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/262 της Επιτροπής, της 17ης Φεβρουαρίου 2015, για τη θέσπιση κανόνων 
σύμφωνα με τις οδηγίες 90/427/ΕΟΚ και 2009/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις μεθόδους αναγνώρισης 
των ιπποειδών (κανονισμός διαβατηρίου ιπποειδών) - Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ, ΕΕ L 59 
της 3.3.2015
2 Κανονισμός (EE) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά 
με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα 
της υγείας των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων») (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ), ΕΕ 
L 84 της 31.3.2016
3 Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/2035 της Επιτροπής της 28ης Ιουνίου 2019 για τη συμπλήρωση του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους κανόνες που 
διέπουν τις εγκαταστάσεις στις οποίες διατηρούνται χερσαία ζώα και τα εκκολαπτήρια, καθώς και την 
ιχνηλασιμότητα ορισμένων δεσποζόμενων χερσαίων ζώων και αυγών για επώαση (Κείμενο που παρουσιάζει 
ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ), ΕΕ L 314 της 5.12.2019.
4 https://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/legislation_en


