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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) Αριθ.   /2004  

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 

 

περί του καθορισµού των απαιτήσεων για την υγιεινή των ζωοτροφών 

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη: 

τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 37, παράγραφος 2, 

και 152, παράγραφος 4, σηµείο β), 

την πρόταση της Επιτροπής, 

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 1, 

αφού ζήτησαν τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών, 

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης 2, 

                                                 
1  ΕΕ C 32, 5.2.2004, σ. 97. 
2  Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί 

στην Επίσηµη Εφηµερίδα). Απόφαση του Συµβουλίου της             (δεν έχει ακόµη 
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα). 
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Εκτιµώντας τα εξής: 

(1) Η ζωική παραγωγή διαδραµατίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στον αγροτικό τοµέα της 

Κοινότητας. Η επίτευξη ικανοποιητικών αποτελεσµάτων στον τοµέα αυτό εξαρτάται, σε 

µεγάλο βαθµό, από τη χρήση ασφαλών και καλής ποιότητας ζωοτροφών. 

 

(2) Η επιδίωξη υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας του ανθρώπου και των ζώων αποτελεί 

έναν από τους θεµελιώδεις στόχους της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα, όπως διατυπώνεται στον 

κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 

28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισµό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της 

νοµοθεσίας για τα τρόφιµα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τροφίµων και τον 

καθορισµό διαδικασιών σε θέµατα ασφάλειας των τροφίµων 1. Στον κανονισµό αυτόν 

διατυπώνονται επίσης και άλλες κοινές αρχές και ορισµοί για την εθνική και κοινοτική 

νοµοθεσία για τα τρόφιµα, συµπεριλαµβανοµένου του στόχου για την επίτευξη της ελεύθερης 

κυκλοφορίας των ζωοτροφών στο εσωτερικό της Κοινότητας. 

 

(3) Η οδηγία 95/69/ΕΚ2, θέσπισε τους όρους και τους κανόνες που εφαρµόζονται σε ορισµένες 

κατηγορίες εγκαταστάσεων και ενδιαµέσων του τοµέα της διατροφής των ζώων, για να 

µπορούν να ασκούν τις δραστηριότητές τους. Η πείρα απέδειξε ότι οι όροι και οι κανόνες 

αυτοί αποτελούν στέρεη βάση για την εξασφάλιση της ασφάλειας των ζωοτροφών. Η οδηγία 

αυτή θέσπισε επίσης τους όρους για την έγκριση των εγκαταστάσεων που παράγουν 

ορισµένες ουσίες οριζόµενες στην οδηγία 82/471/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 30ής Ιουνίου 

1982, σχετικά µε ορισµένα προϊόντα που χρησιµοποιούνται στη διατροφή των ζώων3. 

                                                 
1  ΕΕ L 31, 1.2.2002, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) 

αριθ. 1642/2003 (ΕΕ L 245, 29.9.2003, σ. 4). 
2  ΕΕ L 332, 30.12.1995, σ. 15. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό του 

Συµβουλίου (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122, 16.5.2003, σ. 1). 
3  ΕΕ L 213, 21.7.1982, σ. 8. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον κανονισµό (ΕΚ) 

αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 284 της 
31.10.2003, σ. 1). 



 
PE-CONS 3677/04  GA/lk 3 
 DG B II   EL 

 

(4) Η οδηγία 98/51/ΕΚ της Επιτροπής, της 9ης Ιουλίου 1998, για τη θέσπιση ορισµένων µέτρων 

εφαρµογής της οδηγίας 95/69/ΕΚ του Συµβουλίου για τη θέσπιση των όρων και των κανόνων 

που εφαρµόζονται κατά την έγκριση και την εγγραφή ορισµένων εγκαταστάσεων και 

ενδιαµέσων του τοµέα της διατροφής των ζώων1 θέσπισε ορισµένα µέτρα 

συµπεριλαµβανοµένων των κανόνων για τις εισαγωγές από τρίτες χώρες. 

 

(5) Η πείρα απέδειξε επίσης πως είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι όλες οι επιχειρήσεις 

ζωοτροφών, συµπεριλαµβανοµένης της υδατοκαλλιέργειας, λειτουργούν σύµφωνα µε τις 

εναρµονισµένες απαιτήσεις ασφαλείας και ότι είναι απαραίτητο να πραγµατοποιηθεί γενική 

αναθεώρηση, ώστε να ληφθεί υπόψη η ανάγκη εξασφάλισης υψηλοτέρου επιπέδου 

προστασίας της υγείας του ανθρώπου και των ζώων, καθώς και του περιβάλλοντος. 

 

(6) Ο κύριος στόχος των νέων κανόνων υγιεινής που καθορίζονται στον παρόντα κανονισµό 

είναι η διασφάλιση υψηλού επίπεδου προστασίας του καταναλωτή όσον αφορά την ασφάλεια 

των τροφίµων και των ζωοτροφών, λαµβανοµένων ιδίως υπόψη των αρχών  που 

περιλαµβάνονται σ’ αυτόν. 

                                                 
1  ΕΕ L 208, 24.7.1998, σ. 43. 
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(7) Για να εξασφαλιστεί η πλήρης εφαρµογή του συστήµατος εγγραφής και έγκρισης σε όλους 

τους υπευθύνους επιχειρήσεων ζωοτροφών και, κατά συνέπεια, να εξασφαλιστεί πλήρης 
ιχνηλασιµότητα, είναι σκόπιµο να εξασφαλιστεί ότι οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών 
προµηθεύονται και χρησιµοποιούν ζωοτροφές µόνον από επιχειρήσεις που είναι 
εγγεγραµµένες ή/και εγκεκριµένες σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό. 

 
(8) Απαιτείται ολοκληρωµένη προσέγγιση για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των ζωοτροφών από 

την πρωτογενή παραγωγή ζωοτροφών έως και τη διάθεσή τους στην αγορά ή την εξαγωγή 
τους. Η πρωτογενής παραγωγή ζωοτροφών περιλαµβάνει προϊόντα τα οποία υφίστανται 
µόνον απλή φυσική επεξεργασία, όπως καθαρισµό, συσκευασία, αποθήκευση, φυσική 
ξήρανση ή ενσίρωση. 

 
(9) Σύµφωνα µε τις αρχές τις αναλογικότητας και της επικουρικότητας, οι κοινοτικοί κανόνες δεν 

θα πρέπει να εφαρµόζονται σε ορισµένες περιπτώσεις ιδιωτικής οικιακής παραγωγής 
ζωοτροφών και στη σίτιση ορισµένων ζώων ούτε στην άµεση διάθεση µικρών ποσοτήτων 
πρωτογενούς παραγωγής ζωοτροφών σε τοπικό επίπεδο ή στη λιανική πώληση τροφών για 
ζώα συντροφιάς. 

 
(10) Οι πηγές κινδύνου για τις ζωοτροφές που παρουσιάζονται στο επίπεδο της πρωτογενούς 

παραγωγής ζωοτροφών θα πρέπει να εντοπίζονται και να ελέγχονται κατάλληλα ώστε να 
εξασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισµού. Εποµένως, οι θεµελιώδεις 
αρχές των κανόνων του παρόντος κανονισµού πρέπει να εφαρµόζονται στα αγροκτήµατα που 
παρασκευάζουν ζωοτροφές αποκλειστικά για τις ανάγκες της δικής τους παραγωγής, καθώς 
και στα αγροκτήµατα που διαθέτουν ζωοτροφές στην αγορά. Θα πρέπει να λαµβάνεται 
υπόψη το γεγονός ότι ο κίνδυνος είναι µικρότερος εάν οι ζωοτροφές παράγονται και 
χρησιµοποιούνται για τροφή ζώων τα οποία προορίζονται µόνον για οικιακή κατανάλωση ή 
για ζώα τα οποία δεν χρησιµοποιούνται για παραγωγή τροφίµων. Το εµπόριο µικρών 
ποσοτήτων προϊόντων ζωοτροφών σε τοπικό επίπεδο και το λιανικό εµπόριο τροφών για ζώα 
συντροφιάς πρέπει να αντιµετωπίζονται ιδιαίτερα στο πλαίσιο του παρόντος κανονισµού. 
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(11) Η εφαρµογή των αρχών του συστήµατος ανάλυσης κινδύνων και κρισίµων σηµείων ελέγχου 

(HACCP) στην πρωτογενή παραγωγή ζωοτροφών είναι ο µεσοπρόθεσµος στόχος της 

ευρωπαϊκής νοµοθεσίας στον τοµέα της υγιεινής. Αλλά οι οδηγοί ορθής πρακτικής πρέπει να 

ενθαρρύνουν ήδη τη χρήση καταλλήλων απαιτήσεων υγιεινής. 

 

(12) Η ασφάλεια των ζωοτροφών εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Η νοµοθεσία θα πρέπει να 

θεσπίζει στοιχειώδεις απαιτήσεις υγιεινής. Θα πρέπει να διεξάγονται επίσηµοι έλεγχοι για να 

ελέγχεται η συµµόρφωση των υπευθύνων επιχειρήσεων ζωοτροφών. Επιπλέον, οι υπεύθυνοι 

επιχειρήσεων ζωοτροφών θα πρέπει να λαµβάνουν µέτρα ή να ακολουθούν διαδικασίες για 

την επίτευξη υψηλού επιπέδου ασφάλειας των ζωοτροφών. 

 

(13) Oι αρχές του συστήµατος HACCP µπορούν να βοηθήσουν τους υπευθύνους επιχειρήσεων 

ζωοτροφών να επιτύχουν υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας των ζωοτροφών. Το σύστηµα 

HACCP δεν θα πρέπει να θεωρείται µέθοδος αυτορρύθµισης και δεν αντικαθιστά τους 

επισήµους ελέγχους. 

 

(14) Η εφαρµογή των αρχών του συστήµατος HACCP απαιτεί την πλήρη συνεργασία και 

συµµετοχή των υπαλλήλων των επιχειρήσεων ζωοτροφών.  

 

(15) Οι αρχές του ΗΑCCP στην παραγωγή των ζωοτροφών θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τις 

αρχές του Codex Alimentarius, αλλά και να προσφέρουν ικανοποιητικό επίπεδο ευελιξίας σε 

όλες τις περιπτώσεις. Σε ορισµένες επιχειρήσεις ζωοτροφών δεν είναι δυνατόν να 

προσδιοριστούν κρίσιµα σηµεία ελέγχου και, σε ορισµένες περιπτώσεις, οι ορθές πρακτικές 

µπορούν να αντικαθιστούν την παρακολούθηση των κρίσιµων σηµείων ελέγχου. Οµοίως, η 

απαίτηση θέσπισης «κρίσιµων ορίων» όπως προβλέπει ο Codex Alimentarius δεν 

προϋποθέτει τον καθορισµό αριθµητικού ορίου σε κάθε περίπτωση. Θα πρέπει να υπάρχει 

ευελιξία όσον αφορά την απαίτηση για τη διατήρηση των εγγράφων όπως προβλέπει ο Codex 

Alimentarius, ώστε να αποφευχθεί η αδικαιολόγητη επιβάρυνση των πολύ µικρών 

επιχειρήσεων. Είναι σκόπιµο να εξασφαλιστεί ότι οι ενέργειες που εκτελεί µια επιχείρηση 

ζωοτροφών στο επίπεδο της πρωτογενούς παραγωγής ζωοτροφών, συµπεριλαµβανοµένων 

των συναφών εργασιών καθώς και της ανάµειξης ζωοτροφών µε συµπληρωµατικές 

ζωοτροφές για τις αποκλειστικές ανάγκες των οικείων εκµεταλλεύσεων, δεν είναι 

υποχρεωτικό να ακολουθούν τις αρχές HACCP. 
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(16) Η ευελιξία είναι επίσης απαραίτητη για να καλυφθούν οι ανάγκες των επιχειρήσεων 

ζωοτροφών που βρίσκονται σε περιοχές µε ειδικούς γεωγραφικούς περιορισµούς ή όσον 

αφορά ορισµένες διαρθρωτικές απαιτήσεις. Ωστόσο, η ευελιξία αυτή δεν πρέπει να 

υπονοµεύει τους στόχους για την υγιεινή των ζωοτροφών. Θα πρέπει να προβλεφθεί η 

δυνατότητα διεξαγωγής συζητήσεων στο πλαίσιο της Mόνιµης Eπιτροπής για την Tροφική 

Aλυσίδα και την Yγεία των Zώων, ανάλογα µε την περίπτωση. 

 

(17) Είναι σκόπιµο να εφαρµόζεται σύστηµα εγγραφής και έγκρισης από την αρµόδια αρχή του 

κράτους µέλους για όλες τις επιχειρήσεις ζωοτροφών, ώστε να εξασφαλίζεται η 

ιχνηλασιµότητα από τον παρασκευαστή έως τον τελικό χρήστη και να διευκολύνεται η 

εφαρµογή ουσιαστικών επισήµων ελέγχων. Η αρµόδια αρχή των κρατών µελών µπορεί να 

χρησιµοποιεί τα υφιστάµενα συστήµατα συλλογής δεδοµένων σχετικά µε τις επιχειρήσεις 

ζωοτροφών για την εκκίνηση και την εφαρµογή του συστήµατος που προβλέπει ο παρών 

κανονισµός. 

 

(18) Είναι σωστό να διατηρηθεί σύστηµα έγκρισης για τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων 

ζωοτροφών που είναι πιθανόν να παρουσιάζουν υψηλότερο κίνδυνο στην παρασκευή 

ζωοτροφών. Θα πρέπει να προβλεφθούν διαδικασίες που θα επεκτείνουν το σηµερινό πεδίο 

εφαρµογής του συστήµατος έγκρισης, όπως προβλέπει η οδηγία 95/69/ΕΚ. 

 

(19) Για να εγγραφούν ή να εγκριθούν, οι επιχειρήσεις ζωοτροφών θα πρέπει να πληρούν 

διάφορους όρους σχετικά µε τις εργασίες τους όσον αφορά τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισµό, 

το προσωπικό, την παραγωγή, τον ποιοτικό έλεγχο, την αποθήκευση και την τεκµηρίωση, 

ώστε να εξασφαλίζεται τόσο η ασφάλεια των ζωοτροφών όσο και η ιχνηλασιµότητα του 

προϊόντος. Θα πρέπει να προβλεφθεί ότι οι όροι αυτοί µπορούν να διαφοροποιούνται, ώστε 

να εξασφαλίζεται ότι αντιστοιχούν στους διαφόρους τύπους επιχειρήσεων ζωοτροφών. Θα 

πρέπει να επιτραπεί στα κράτη µέλη να παρέχουν υπό όρους έγκριση επιχειρήσεων εάν, 

ύστερα από επιτόπιες επισκέψεις, κρίνεται ότι η επιχείρηση πληροί όλες τις απαιτήσεις περί 

υποδοµής και εξοπλισµού. Ωστόσο, είναι επίσης σκόπιµο να καθοριστεί ανώτατη διάρκεια 

για την υπό όρους αυτή έγκριση. 
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(20) Πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για την προσωρινή αναστολή, τροποποίηση ή ανάκληση 

εγγραφής ή έγκρισης, εάν οι επιχειρήσεις αλλάξουν ή παύσουν τις δραστηριότητές τους ή εάν 

δεν πληρούν πλέον τους όρους που αντιστοιχούν στη δραστηριότητά τους. 

 

(21) Η ιχνηλασιµότητα των ζωοτροφών και των συστατικών των ζωοτροφών σε όλη την τροφική 

αλυσίδα είναι ουσιώδες στοιχείο για την εξασφάλιση της ασφάλειας των ζωοτροφών. Ο 

κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 περιλαµβάνει κανόνες για την εξασφάλιση της 

ιχνηλασιµότητας των ζωοτροφών και των συστατικών των ζωοτροφών και προβλέπει 

διαδικασία για την έγκριση εκτελεστικών κανόνων σε συγκεκριµένους τοµείς. 

 

(22) Οι διαδοχικές κρίσεις στις ζωοτροφές έχουν αποδείξει ότι οι ελλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο 

της αλυσίδας ζωοτροφών είναι δυνατόν να έχουν σοβαρές οικονοµικές συνέπειες. Τα 

χαρακτηριστικά της παραγωγής των ζωοτροφών και η πολύπλοκη αλυσίδα διανοµής τους 

δυσχεραίνουν την απόσυρση των ζωοτροφών από την αγορά. Το κόστος της αποκατάστασης 

των οικονοµικών ζηµιών στην αλυσίδα των ζωοτροφών και των τροφίµων τις περισσότερες 

φορές βαρύνει τα δηµόσια ταµεία. Η αποκατάσταση των οικονοµικών αυτών συνεπειών µε 

χαµηλό κόστος για την κοινωνία είναι δυνατόν να βελτιωθεί εάν ο υπεύθυνος της 

επιχείρησης, οι δραστηριότητες της οποίας προκαλούν οικονοµική ζηµία στον τοµέα των 

ζωοτροφών, φέρει την οικονοµική ευθύνη. Ωστόσο, η θέσπιση γενικού υποχρεωτικού 

συστήµατος οικονοµικής ευθύνης και οικονοµικών εγγυήσεων, για παράδειγµα µε ασφάλιση, 

το οποίο να ισχύει για όλους τους υπευθύνους επιχειρήσεων ζωοτροφών, ενδέχεται να µην 

είναι εφικτό ή κατάλληλο. Συνεπώς, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει διεξοδικότερα το 

ζήτηµα αυτό, λαµβάνοντας υπόψη διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας όσον αφορά την 

ευθύνη σε άλλους τοµείς, καθώς και συστήµατα και πρακτικές που υπάρχουν στα κράτη 

µέλη. Προς τούτο, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει έκθεση, συνοδευόµενη, εφόσον 

απαιτείται, από νοµοθετικές προτάσεις. 
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(23) Οι ζωοτροφές που εισάγονται στην Κοινότητα πρέπει να πληρούν τις γενικές απαιτήσεις που 

καθορίζονται µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και τους όρους για τις εισαγωγές που 

καθορίζονται µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήµων ελέγχων της συµµόρφωσης 

προς τη νοµοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίµων και προς τους κανόνες για την υγεία και 

την καλή διαβίωση των ζώων1. Για να αποφευχθούν οι διαταραχές του εµπορίου, είναι 

σκόπιµο, µέχρις ότου ληφθούν τα εκτελεστικά µέτρα, να εξακολουθήσουν να επιτρέπονται οι 

εισαγωγές υπό τους όρους της οδηγίας 98/51/ΕΚ. 

 

(24) Τα κοινοτικά προϊόντα που εξάγονται σε τρίτες χώρες πρέπει να πληρούν τις γενικές 

απαιτήσεις που καθορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 178/2002. 

 

(25) Είναι σκόπιµο να διευρυνθεί το πεδίο εφαρµογής του Συστήµατος Έγκαιρης Προειδοποίησης 

για τα Τρόφιµα και τις Ζωοτροφές το οποίο θεσπίστηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 

178/2002 ώστε να περιλάβει και τους κινδύνους για την υγεία των ζώων ή το περιβάλλον από 

τις ζωοτροφές που χρησιµοποιούνται για ζώα που δεν προορίζονται για την παραγωγή 

τροφίµων. 

 

(26) Η κοινοτική νοµοθεσία για την υγιεινή των ζωοτροφών πρέπει να στηρίζεται σε 

επιστηµονικές γνώµες. Για το σκοπό αυτόν, θα πρέπει να ζητείται η γνώµη της Ευρωπαϊκής 

Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων, εφόσον απαιτείται. 

 

(27) Προκειµένου να ληφθεί υπόψη η τεχνική και επιστηµονική πρόοδος, πρέπει να υπάρχει στενή 

και ουσιαστική συνεργασία µεταξύ της Επιτροπής και των κρατών µελών στο πλαίσιο της 

Μόνιµης Επιτροπής για την Τροφική Αλυσίδα και την Υγεία των Ζώων. 

                                                 
1  ΕΕ L 165, 30.4.2004, σ. 1. (∆ιορθωτικό: ΕΕ L 191, 28.5.2004, σ. 1). 
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(28) Στον παρόντα κανονισµό λαµβάνονται υπόψη οι διεθνείς υποχρεώσεις που καθορίζονται µε 

την Υγειονοµική και Φυτοϋγειονοµική Συµφωνία του ΠΟΕ και τα διεθνή πρότυπα για την 

ασφάλεια των τροφίµων που περιλαµβάνονται στον Codex Alimentarius. 

 

(29) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να θεσπίσουν τους κανόνες σχετικά µε τις κυρώσεις που 

επιβάλλονται για την παραβίαση των διατάξεων του παρόντος κανονισµού και εξασφαλίζουν 

την εκτέλεσή τους. Οι εν λόγω κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές και 

αποτρεπτικές. 

 

(30) Τα αναγκαία µέτρα για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού πρέπει να θεσπίζονται 

σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον 

καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην 

Επιτροπή 1. 
 
(31) Είναι σκόπιµο να αναβληθεί η ηµεροµηνία εφαρµογής του κανονισµού, ώστε να δοθεί χρόνος 

στις επιχειρήσεις ζωοτροφών που επηρεάζονται από αυτόν να προσαρµοστούν. 

 

(32) Για τους ανωτέρω λόγους, οι οδηγίες 95/69/ΕΚ και 98/51/ΕΚ θα πρέπει να καταργηθούν, 

 

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ : 

                                                 
1  ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

 

Άρθρο 1 

 

Αντικείµενο 

 

1. Ο παρών κανονισµός ορίζει: 

 

α) γενικούς κανόνες για την υγιεινή των ζωοτροφών, 

 

β) όρους και κανόνες για την εξασφάλιση ιχνηλασιµότητας των ζωοτροφών, 

 

γ) όρους και ρυθµίσεις για εγγραφή και έγκριση επιχειρήσεων. 

 

2. Οι κανόνες υγιεινής του παρόντος κανονισµού λαµβάνουν ιδίως υπόψιν τις εξής αρχές : 

 
α) ο υπεύθυνος της επιχείρησης ζωοτροφών φέρει την πρωταρχική ευθύνη για την ασφάλεια των 

ζωοτροφών, 
 
β) την ανάγκη να εξασφαλισθεί η ασφάλεια των ζωοτροφών σε όλη την τροφική αλυσίδα, από 

την πρωτογενή παραγωγή των ζωοτροφών έως και τη διατροφή των ζώων που 
χρησιµοποιούνται για την παραγωγή τροφίµων, 

 
γ) τη γενική εφαρµογή διαδικασιών βασιζοµένων στις αρχές HACCP, οι οποίες, από κοινού µε 

την εφαρµογή ορθής πρακτικής στον τοµέα της υγιεινής, θα ενισχύσουν την ευθύνη των 
υπευθύνων επιχειρήσεων ζωοτροφών, 
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δ) οι οδηγοί ορθής πρακτικής αποτελούν πολύτιµα κείµενα που θα βοηθήσουν τους υπευθύνους 

επιχειρήσεων ζωοτροφών σε όλα τα επίπεδα της αλυσίδας των ζωοτροφών να τηρούν τους 
κανόνες υγιεινής και τις αρχές HACCP, 

 
ε) την ανάγκη θέσπισης µικροβιολογικών κριτηρίων µε βάση τα επιστηµονικά κριτήρια 

κινδύνου, 
 
στ) την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι οι εισαγόµενες ζωοτροφές ανταποκρίνονται σε πρότυπα 

τουλάχιστον ισοδύναµα µε αυτά που εφαρµόζονται για τις ζωοτροφές που παράγονται στην 
Κοινότητα. 

 

 

Άρθρο 2 

 

Πεδίο εφαρµογής 

 

1. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται: 

 

α) στις δραστηριότητες των υπευθύνων επιχειρήσεων ζωοτροφών σε όλα τα στάδια, από την 

πρωτογενή παραγωγή ζωοτροφών, συµπεριλαµβανοµένης και αυτής, έως και τη διάθεση των 

ζωοτροφών στην αγορά, 

 

β) στη σίτιση ζώων που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή τροφίµων, 

 

γ) στις εισαγωγές και τις εξαγωγές ζωοτροφών από και προς τρίτες χώρες. 
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2. Ο παρών κανονισµός δεν εφαρµόζεται: 

 

α) στην ιδιωτική οικιακή παραγωγή ζωοτροφών  

 

(i) για ζώα που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή τροφίµων µε σκοπό την ιδιωτική 

οικιακή κατανάλωση, και  

 

(ii) για ζώα που δεν εκτρέφονται µε σκοπό την παραγωγή τροφίµων, 

 

β) στη σίτιση ζώων που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή τροφίµων µε σκοπό την ιδιωτική 

οικιακή κατανάλωση ή για τις δραστηριότητες που µνηµονεύονται στο άρθρο 1, παράγραφος 

2, στοιχείο γ), του κανονισµού (EK) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίµων1, 

 

γ) στη σίτιση ζώων που δεν εκτρέφονται µε σκοπό την παραγωγή τροφίµων, 

 

δ) στην άµεση διάθεση µικρών ποσοτήτων πρωτογενούς παραγωγής ζωοτροφών σε τοπικό 

επίπεδο από τον παραγωγό σε τοπικά αγροκτήµατα προς χρήση στα αγροκτήµατα αυτά, 

 

ε) στη λιανική πώληση τροφών για ζώα συντροφιάς. 

 

3. Τα κράτη µέλη µπορούν να θεσπίζουν κανόνες και οδηγίες που διέπουν τις δραστηριότητες 

που µνηµονεύονται στην παράγραφο 2. Οι εθνικοί αυτοί κανόνες και οδηγίες εξασφαλίζουν την 

επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισµού. 

                                                 
1  ΕΕ L 139, 30.4.2004, σ. 1. (∆ιορθωτικό: ΕΕ L 226, 25.6.2004, σ. 3.) 
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Άρθρο 3 

 

Ορισµοί 

 

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, ισχύουν οι ορισµοί του κανονισµού (EΚ) 

αριθ. 178/2002 σε συνδυασµό µε τους ακόλουθους ειδικούς ορισµούς : 

 

α) «υγιεινή των ζωοτροφών»: τα µέτρα και οι όροι που είναι αναγκαία για τον έλεγχο των πηγών 

κινδύνου και για την εξασφάλιση της καταλληλότητας µιας ζωοτροφής για κατανάλωση από 

τα ζώα, λαµβανοµένης υπόψη της σκοπούµενης χρήσης τους, 

 

β) «υπεύθυνος επιχείρησης ζωοτροφών»: το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που έχει την ευθύνη να 

εξασφαλίζει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του παρόντος κανονισµού στην επιχείρηση 

ζωοτροφών για την οποία είναι υπεύθυνος, 

 

γ) «πρόσθετες ύλες ζωοτροφών»: ουσίες ή µικροοργανισµοί η χρήση των οποίων στη διατροφή 

των ζώων έχει εγκριθεί σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Σεπτεµβρίου 2003, για τις πρόσθετες ύλες που 

χρησιµοποιούνται στη διατροφή των ζώων1, 

 

δ) «επιχείρηση»: οποιαδήποτε µονάδα µιας επιχείρησης ζωοτροφών, 

 

ε) «αρµόδια αρχή»: η αρχή ενός κράτους µέλους ή τρίτης χώρας η οποία έχει οριστεί να 

πραγµατοποιεί επίσηµους ελέγχους, 

 

στ) «πρωτογενής παραγωγή ζωοτροφών»: η παραγωγή γεωργικών προϊόντων, 

συµπεριλαµβανοµένων ειδικότερα της καλλιέργειας, της συγκοµιδής, του αρµέγµατος, της 

εκτροφής ζώων (πριν από τη σφαγή τους) ή της αλιείας που δίνουν αποκλειστικά προϊόντα τα 

οποία δεν υφίστανται καµία άλλη διεργασία µετά από τη συγκοµιδή, τη συλλογή ή την 

αλίευσή τους, πέραν της απλής φυσικής επεξεργασίας. 

                                                 
1  ΕΕ L 268, 18.10.2003, σ. 29. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

Άρθρο 4 

 

Γενικές υποχρεώσεις 

 

1. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων ζωοτροφών εξασφαλίζουν ότι όλα τα στάδια παραγωγής, 

µεταποίησης και διανοµής υπό τον έλεγχό τους εκτελούνται σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία, 

την εθνική νοµοθεσία που είναι συµβατή προς αυτήν και τις ορθές πρακτικές, και ειδικότερα ότι 

πληρούν όλες τις σχετικές απαιτήσεις υγιεινής που θεσπίζει ο παρών κανονισµός. 

 

2. Κατά τη σίτιση ζώων που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή τροφίµων, οι γεωργοί 

λαµβάνουν µέτρα και υιοθετούν διαδικασίες για να διατηρείται ο κίνδυνος βιολογικής, χηµικής και 

φυσικής µόλυνσης των ζωοτροφών, των ζώων και των ζωικών προϊόντων στο χαµηλότερο ευλόγως 

εφικτό επίπεδο. 

 

Άρθρο 5 

 

Ειδικές υποχρεώσεις 

 

1. Για τις εργασίες στο επίπεδο της πρωτογενούς παραγωγής ζωοτροφών και για τις ακόλουθες 

σχετικές εργασίες: 

 

α) µεταφορά, αποθήκευση και χειρισµός των πρωτογενών προϊόντων στον τόπο παραγωγής  

 

β) εργασίες µεταφοράς για την παράδοση των πρωτογενών προϊόντων, από τον τόπο παραγωγής 

στην επιχείρηση, 
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γ) ανάµειξη ζωοτροφών για τις αποκλειστικές ανάγκες της οικείας εκµετάλλευσης χωρίς χρήση 

προσθέτων υλών ή προµειγµάτων πλην των προσθέτων υλών ενσίρωσης, 

 

οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών τηρούν τις διατάξεις του Παραρτήµατος Ι, όταν αυτές είναι 

σχετικές µε τις διεξαγόµενες εργασίες. 

 

2. Για εργασίες πλην εκείνων οι οποίες µνηµονεύονται στην παράγραφο 1, 

συµπεριλαµβανοµένης της ανάµειξης ζωοτροφών για τις αποκλειστικές ανάγκες των 

εκµεταλλεύσεών τους όταν χρησιµοποιούν πρόσθετες ύλες ή προµείγµατα πρόσθετων υλών πλην 

των πρόσθετων υλών ενσίρωσης, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών τηρούν τις διατάξεις του 

Παραρτήµατος ΙΙ όταν αυτές είναι σχετικές µε τις διεξαγόµενες εργασίες. 

 

3. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων ζωοτροφών: 

 

α) τηρούν ειδικά µικροβιολογικά κριτήρια, 

 

β) λαµβάνουν µέτρα ή υιοθετούν διαδικασίες που απαιτούνται για την επίτευξη συγκεκριµένων 

στόχων. 

 

Τα κριτήρια και οι στόχοι που αναφέρονται στα σηµεία α) και β) θεσπίζονται µε τη διαδικασία του 

άρθρου 31 παράγραφος 2. 

 

4. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών µπορούν να χρησιµοποιούν τους οδηγούς που 

αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙΙΙ για να βοηθούνται στην τήρηση των υποχρεώσεων που υπέχουν 

δυνάµει του παρόντος κανονισµού. 
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5. Κατά τη σίτιση των ζώων που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή τροφίµων, οι γεωργοί 

συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του Παραρτήµατος ΙΙΙ. 

 

6. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών και οι γεωργοί προµηθεύονται και χρησιµοποιούν 

ζωοτροφές µόνον από εγκαταστάσεις οι οποίες είναι εγγεγραµµένες ή/και έχουν εγκριθεί σύµφωνα 

µε τον παρόντα κανονισµό. 

 

Άρθρο 6 

 

Σύστηµα ανάλυσης κινδύνων και κρίσιµων σηµείων ελέγχου (ΗΑCCP) 

 

1. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών οι οποίοι διεξάγουν εργασίες πλην εκείνων που 

αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1, σχεδιάζουν, εφαρµόζουν και διατηρούν µόνιµη γραπτή 

διαδικασία ή διαδικασίες οι οποίες βασίζονται στις αρχές του ΗΑCCP. 

 

2. Οι αρχές HACCP που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι οι εξής: 

 

α) εντοπίζονται οι τυχόν κίνδύνοι οι οποίοι πρέπει να προλαµβάνονται, να εξαλείφονται ή να 

µειώνονται σε αποδεκτά επίπεδα, 

 

β) εντοπίζονται τα κρίσιµα σηµεία ελέγχου στο ή τα στάδια στα οποία ο έλεγχος είναι 

ουσιαστικής σηµασίας για την πρόληψη ή την εξάλειψη ενός κινδύνου ή για τη µείωσή του 

σε αποδεκτά επίπεδα, 

 

γ) καθορίζονται κρίσιµα όρια σε κρίσιµα σηµεία ελέγχου µε τα οποία χωρίζεται το αποδεκτό 

από το µη αποδεκτό όσον αφορά την πρόληψη, την εξάλειψη ή τη µείωση των εντοπιζόµενων 

κινδύνων, 
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δ) καθορίζονται και εφαρµόζονται ουσιαστικές διαδικασίες παρακολούθησης στα κρίσιµα 

σηµεία ελέγχου, 

 

ε) καθορίζονται διορθωτικά µέτρα, όταν η παρακολούθηση υποδεικνύει ότι ένα κρίσιµο σηµείο 

ελέγχου βρίσκεται εκτός ελέγχου, 

 

στ) καθιερώνονται διαδικασίες για να εξακριβώνεται ότι τα µέτρα που περιγράφονται στα σηµεία 

α) έως ε) είναι πλήρη και λειτουργούν όντως. Οι διαδικασίες εξακρίβωσης εκτελούνται 

τακτικά, 

 

ζ) καταρτίζονται έγγραφα και αρχεία ανάλογα µε τη φύση και το µέγεθος των επιχειρήσεων 

ζωοτροφών για να αποδεικνύεται η πραγµατική εφαρµογή των µέτρων που περιγράφονται 

στα σηµεία α) έως στ). 

 

3. Όταν πραγµατοποιούνται τροποποιήσεις σε προϊόν, σε διαδικασία ή σε οποιοδήποτε στάδιο 

της παραγωγής, της µεταποίησης, της αποθήκευσης και της διανοµής, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων 

ζωοτροφών επανεξετάζουν τη διαδικασία και επιφέρουν τις απαιτούµενες αλλαγές. 

 

4. Στο πλαίσιο του συστήµατος διαδικασιών που αναφέρεται στην παράγραφο 1, οι υπεύθυνοι 

επιχειρήσεων ζωοτροφών µπορούν να χρησιµοποιούν οδηγούς ορθής πρακτικής σε συνδυασµό µε 

οδηγούς για την εφαρµογή των αρχών του HACCP, οι οποίοι καταρτίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 

20.  

 

5. Με τη διαδικασία του άρθρου 31, παράγραφος 2, είναι δυνατόν να λαµβάνονται µέτρα για τη 

διευκόλυνση της εφαρµογής του παρόντος άρθρου, τα οποία να αφορούν και τις µικρές 

επιχειρήσεις. 
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Άρθρο 7 

 

Έγγραφα σχετικά µε το σύστηµα HACCP 

 

1. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών: 

 

α) παρέχουν στην αρµόδια αρχή στοιχεία σχετικά µε τη συµµόρφωσή τους µε το άρθρο 6 στη 

µορφή που καθορίζει η αρµόδια αρχή, 

 

β) εξασφαλίζουν ότι τα έγγραφα που περιγράφουν τις διαδικασίες που θεσπίζονται σύµφωνα µε 

το άρθρο 6 ενηµερώνονται διαρκώς µε τα πρόσφατα δεδοµένα. 

 

2. Η αρµόδια αρχή λαµβάνει υπόψη της τη φύση και το µέγεθος των επιχειρήσεων ζωοτροφών 

κατά τον καθορισµό απαιτήσεων σχετικά µε τη µορφή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 

σηµείο α). 

 

3. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του παρόντος άρθρου µπορούν να θεσπίζονται µε τη διαδικασία 

του άρθρου 31 παράγραφος 2. Οι λεπτοµέρειες αυτές µπορούν να διευκολύνουν την εφαρµογή των 

αρχών του HACCP, που θεσπίζονται βάσει του κεφαλαίου ΙΙΙ, από ορισµένους υπευθύνους 

επιχειρήσεων ζωοτροφών µε σκοπό τη συµµόρφωσή τους µε τις απαιτήσεις του άρθρου 6 

παράγραφος 1. 



 
PE-CONS 3677/04  GA/lk 19 
 DG B II   EL 

 

Άρθρο 8 

 

Οικονοµικές εγγυήσεις 

 

1. Για να προετοιµάσει ένα ουσιαστικό σύστηµα οικονοµικών εγγυήσεων για τους υπευθύνους 

επιχειρήσεων ζωοτροφών, η Επιτροπή θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συµβούλιο έκθεση για τις οικονοµικές εγγυήσεις στον τοµέα των ζωοτροφών µέχρι*  . 

Εκτός από την εξέταση των ισχυουσών εθνικών νοµικών διατάξεων, συστηµάτων και πρακτικών 

σχετικά µε την ευθύνη τον τοµέα των ζωοτροφών και σε συναφείς τοµείς η έκθεση θα συνοδεύεται, 

εφόσον απαιτείται, από νοµοθετικές προτάσεις για ένα τέτοιο εφικτό και εφαρµόσιµο σύστηµα σε 

επίπεδο Κοινότητος. Οι εγγυήσεις αυτές θα πρέπει να προβλέπουν την κάλυψη του συνολικού 

κόστους για το οποίο θα µπορούν να κριθούν υπεύθυνοι οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ως άµεση 

συνέπεια απόσυρσης από την αγορά, επεξεργασίας ή/και καταστροφής ζωοτροφών, ζώων ή 

τροφίµων που παράχθηκαν µε αυτές. 

 

2. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών θα είναι υπεύθυνοι για οιαδήποτε παράβαση της 

σχετικής νοµοθεσίας σχετικά µε την ασφάλεια των ζωοτροφών, οι δε υπεύθυνοι επιχειρήσεων κατά 

την έννοια του άρθρου 5, παράγραφος 2, θα αποδεικνύουν ότι καλύπτονται από τις οικονοµικές 

εγγυήσεις που απαιτούνται βάσει των κοινοτικών νοµοθετικών µέτρων που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1. 

 

Άρθρο 9 

 

Επίσηµοι έλεγχοι, κοινοποίηση και εγγραφή 

 

1. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών συνεργάζονται µε τις αρµόδιες αρχές σύµφωνα µε 

την οικεία κοινοτική νοµοθεσία και την εθνική νοµοθεσία που είναι συµβατή προς αυτήν. 

                                                 
*  12 µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού. 



 
PE-CONS 3677/04  GA/lk 20 
 DG B II   EL 

2. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών: 

 

α) κοινοποιούν στην κατάλληλη αρµόδια αρχή τις επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τον έλεγχό 

τους σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγής, της µεταποίησης, της αποθήκευσης, της 

µεταφοράς ή της διανοµής ζωοτροφών, σύµφωνα µε τη µορφή που καθορίζει η αρµόδια αρχή 

µε σκοπό την εγγραφή τους.  

 

β) παρέχουν στην αρµόδια αρχή ενηµερωµένες πληροφορίες σχετικά µε οποιαδήποτε 

επιχείρηση υπό τον έλεγχό τους όπως αναφέρεται στο σηµείο α). Στην ενηµέρωση αυτήν, 

συµπεριλαµβάνεται η κοινοποίηση στην αρµόδια αρχή οποιασδήποτε σηµαντικής αλλαγής 

των δραστηριοτήτων καθώς και η παύση λειτουργίας υφιστάµενων επιχειρήσεων. 

 

3. Η αρµόδια αρχή διατηρεί αρχείο ή αρχεία επιχειρήσεων. 

 

Άρθρο 10 

 

Έγκριση των επιχειρήσεων του κλάδου ζωοτροφών 

 

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών εξασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις υπό τον έλεγχό τους, που 

υπάγονται στον παρόντα κανονισµό, εγκρίνονται από την αρµόδια αρχή όταν: 

 

1) οι επιχειρήσεις αυτές διεξάγουν µια από τις ακόλουθες δραστηριότητες: 

 

α) παρασκευάζουν ή/και διαθέτουν στην αγορά πρόσθετες ύλες ζωοτροφών που 

καλύπτονται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 ή προϊόντα που καλύπτονται 

από την οδηγία 82/471/ΕΟΚ και που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 1 του 

Παραρτήµατος ΙV του παρόντος κανονισµού, 
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β) παρασκευάζουν ή/και διαθέτουν στην αγορά προµείγµατα που παρασκευάζονται µε 

πρόσθετες ύλες ζωοτροφών που αναφέρονται στο κεφάλαιο 2 του Παραρτήµατος ΙV 

του παρόντος κανονισµού, 

 

γ) παρασκευάζουν για διάθεση στην αγορά ή παράγουν για τις αποκλειστικές ανάγκες των 

εκµεταλλεύσεών τους, σύνθετες ζωοτροφές χρησιµοποιώντας πρόσθετες ύλες 

ζωοτροφών ή προµείγµατα που περιέχουν πρόσθετες ύλες ζωοτροφών και που 

αναφέρονται στο Κεφάλαιο 3 του Παραρτήµατος ΙV του παρόντος κανονισµού, 

 

2) η έγκριση απαιτείται δυνάµει της εθνικής νοµοθεσίας του κράτους µέλους στο οποίο 

βρίσκεται η επιχείρηση, ή 

 

3) η έγκριση απαιτείται δυνάµει κανονισµού που εκδίδεται µε τη διαδικασία του άρθρου 31, 

παράγραφος 2. 

 

Άρθρο 11 

 

Προϋποθέσεις 

 

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών δεν ενεργούν χωρίς: 

 

α) την εγγραφή που προβλέπεται στο άρθρο 9, ή 

 

β) την έγκριση, όταν απαιτείται σύµφωνα µε το άρθρο 10. 



 
PE-CONS 3677/04  GA/lk 22 
 DG B II   EL 

 

Άρθρο 12 

 

Πληροφορίες σχετικά µε τους εθνικούς κανόνες έγκρισης 

 

Τα κράτη µέλη που απαιτούν την έγκριση δυνάµει του άρθρου 10, παράγραφος 2, ορισµένων 

επιχειρήσεων που βρίσκονται στην επικράτειά τους ενηµερώνουν την Επιτροπή και τα άλλα κράτη 

µέλη σχετικά µε τους σχετικούς εθνικούς κανόνες. 

 

Άρθρο 13 

 

Έγκριση επιχειρήσεων 

 

1. Η αρµόδια αρχή εγκρίνει τις επιχειρήσεις µόνον όταν αποδεικνύεται, κατόπιν επιτόπιας 

επίσκεψης πριν από την έναρξη οποιασδήποτε δραστηριότητας, ότι τηρούν τις σχετικές απαιτήσεις 

του παρόντος κανονισµού. 

 

2. Η αρµόδια αρχή µπορεί να χορηγεί έγκριση υπό όρους εάν, από την επί τόπου επίσκεψη, 

κρίνεται ότι η επιχείρηση ανταποκρίνεται σε όλες τις απαιτήσεις υποδοµής και εξοπλισµού. Η 

αρµόδια αρχή χορηγεί πλήρη έγκριση µόνον εάν, από νέα επί τόπου επίσκεψη που διεξάγεται τρεις 

µήνες µετά από την έγκριση υπό όρους, κρίνεται ότι η επιχείρηση ανταποκρίνεται στις άλλες 

απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Εάν έχει σηµειωθεί σαφής πρόοδος αλλά η 

επιχείρηση εξακολουθεί να µην ανταποκρίνεται σε όλες αυτές τις απαιτήσεις, η αρµόδια αρχή 

µπορεί να παρατείνει την ισχύ της υπό όρους έγκρισης. Ωστόσο, η υπό όρους έγκριση δεν 

υπερβαίνει τους έξι µήνες συνολικά. 
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Άρθρο 14 

 

Αναστολή της εγγραφής ή της έγκρισης 

 

Η αρµόδια αρχή αναστέλλει προσωρινά την εγγραφή ή την έγκριση επιχείρησης για µία, 

περισσότερες ή όλες τις δραστηριότητές της όταν διαπιστώνεται ότι η επιχείρηση δεν τηρεί πλέον 

τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τις δραστηριότητες αυτές.  

 

Η αναστολή αυτή ισχύει µέχρις ότου η επιχείρηση συµµορφωθεί εκ νέου µε τις προϋποθέσεις 

αυτές. Όταν οι προϋποθέσεις αυτές δεν εκπληρωθούν εντός ενός έτους, εφαρµόζεται το άρθρο 15. 

 

Άρθρο 15 

 

Ανάκληση της εγγραφής ή της έγκρισης 

 

Η αρµόδια αρχή ανακαλεί την εγγραφή ή την έγκριση επιχείρησης για µία ή περισσότερες από τις 

δραστηριότητές της όταν: 

 

α) η επιχείρηση παύσει µία ή περισσότερες από τις δραστηριότητές της, 

 

β) διαπιστώνεται ότι η επιχείρηση δεν συµµορφώθηκε µε τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τις 

δραστηριότητές της για περίοδο µεγαλύτερη του ενός έτους, 

 

γ) εντοπίζει σοβαρές ελλείψεις ή πρέπει να σταµατά επανειληµµένα την παραγωγή επιχείρησης 

και ο υπεύθυνος της επιχείρησης ζωοτροφών δεν είναι σε θέση να παράσχει κατάλληλες 

εγγυήσεις όσον αφορά τη µελλοντική παραγωγή. 



 
PE-CONS 3677/04  GA/lk 24 
 DG B II   EL 

 

Άρθρο 16 

 

Τροποποιήσεις στην εγγραφή ή την έγκριση µιας επιχείρησης 

 

Η αρµόδια αρχή τροποποιεί, κατόπιν σχετικής αιτήσεως, την εγγραφή ή την έγκριση µιας 

επιχείρησης όταν η επιχείρηση αποδεικνύει την ικανότητά της να αναπτύξει πρόσθετες 

δραστηριότητες σε σχέση µε τις δραστηριότητες για τις οποίες χορηγήθηκε η αρχική εγγραφή ή 

έγκριση ή δραστηριότητες που τις αντικαθιστούν. 

 

Άρθρο 17 

 

Εξαιρέσεις από τις επιτόπιες επισκέψεις 

 

1. Τα κράτη µέλη απαλλάσσονται από την υποχρέωση να διενεργούν επιτόπιες επισκέψεις, 

όπως προβλέπονται στο άρθρο 13, στις επιχειρήσεις ζωοτροφών οι οποίες απλώς εµπορεύονται τα 

προϊόντα χωρίς να τα κρατούν στις εγκαταστάσεις τους.  

 

2. Οι εν λόγω επιχειρήσεις ζωοτροφών υποβάλλουν στην αρµόδια αρχή δήλωση, µε µορφή που 

αποφασίζει η αρµόδια αρχή, µε την οποία βεβαιώνουν ότι οι ζωοτροφές που διαθέτουν στην αγορά 

συµµορφώνονται µε τους όρους του παρόντος κανονισµού. 
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Άρθρο 18 

 

Μεταβατικά µέτρα 

 

1. Οι επιχειρήσεις και οι ενδιάµεσοι που εγκρίνονται ή/και εγγράφονται σύµφωνα µε την οδηγία 

95/69/EΚ µπορούν να συνεχίζουν τις δραστηριότητές τους υπό τον όρο ότι υποβάλλουν, το 

αργότερο ………………* στην κατάλληλη αρµόδια αρχή, στην περιοχή της οποίας βρίσκονται οι 

εγκαταστάσεις τους, σχετική κοινοποίηση.  

 

2. Οι επιχειρήσεις και οι ενδιάµεσοι για τους οποίους δεν απαιτείται ούτε εγγραφή ούτε έγκριση 

σύµφωνα µε την οδηγία 95/69/EΚ αλλά απαιτείται εγγραφή σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό 

µπορούν να συνεχίζουν τις δραστηριότητες τους υπό τον όρο ότι υποβάλλουν, το αργότερο 

……….* στην κατάλληλη αρµόδια αρχή, στην περιοχή της οποίας βρίσκονται οι εγκαταστάσεις 

τους, αίτηση εγγραφής. 

 

3. Μέχρι τις …………** ο αιτών πρέπει να δηλώσει, µε µορφή που αποφασίζει η αρµόδια αρχή, 

ότι τηρούνται οι όροι του παρόντος κανονισµού. 

                                                 
*  ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής του παρόντος κανονισµού. 
**  2 έτη από την ηµεροµηνία εφαρµογής του παρόντος κανονισµού. 



 
PE-CONS 3677/04  GA/lk 26 
 DG B II   EL 

 

4. Οι αρµόδιες αρχές λαµβάνουν υπόψη τα ήδη υφιστάµενα συστήµατα για τη συλλογή 

δεδοµένων και ζητούν από τον κοινοποιούντα ή τον αιτούντα να παράσχει τις πρόσθετες 

πληροφορίες που αποδεικνύουν συµµόρφωση προς του όρους του παρόντος κανονισµού. 

Συγκεκριµένα, οι αρµόδιες αρχές µπορούν να θεωρούν αίτηση κατά την παράγραφο 2, την 

κοινοποίηση που πραγµατοποιήθηκε βάσει του άρθρου 6 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 852/2004. 

 

 

Άρθρο 19 

 

Κατάλογος εγγεγραµµένων και εγκεκριµένων επιχειρήσεων 

 

1. Για κάθε δραστηριότητα, η αρµόδια αρχή καταχωρεί σε εθνικό κατάλογο ή καταλόγους τις 

επιχειρήσεις που έχει εγγράψει σύµφωνα µε το άρθρο 9. 

 

2. Οι επιχειρήσεις που εγκρίνονται από την αρµόδια αρχή σύµφωνα µε το άρθρο 13, 

καταχωρούνται σε εθνικό κατάλογο µε ατοµικό αριθµό αναγνώρισης. 

 

3. Τα κράτη µέλη µεριµνούν για την ενηµέρωση του καταλόγου επιχειρήσεων που αναφέρεται 

στην παράγραφο 1 και 2 σύµφωνα µε τις αποφάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 14, 15 και 16 για 

την αναστολή, ανάκληση ή τροποποίηση της εγγραφής ή έγκρισης. 

 

4. Ο κατάλογος που αναφέρεται στην παράγραφο 2 πρέπει να καταρτίζεται σύµφωνα µε το 

υπόδειγµα του Παραρτήµατος V, Κεφάλαιο Ι. 
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5. Ο αριθµός έγκρισης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 τηρεί τη µορφή που καθορίζεται στο 

Παράρτηµα V, Κεφάλαιο ΙΙ. 

 

6. Η Επιτροπή ενοποιεί και δηµοσιοποιεί το τµήµα των καταλόγων των κρατών µελών που 

περιλαµβάνει τον κατάλογο των επιχειρήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 για πρώτη φορά 

το Νοέµβριο του 2007 και στη συνέχεια τον ενοποιηµένο κατάλογο το αργότερο έως τις 30 

Νοεµβρίου κάθε έτους. Ο κατάλογος λαµβάνει υπόψη τις τροποποιήσεις που πραγµατοποιήθηκαν 

κατά τη διάρκεια του έτους. 

 

7. Τα κράτη µέλη δηµοσιοποιούν τον κατάλογο ή τους καταλόγους των επιχειρήσεων που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 

 

Ο∆ΗΓΟΙ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 
Άρθρο 20 

 

Κατάρτιση, διάδοση και χρήση των οδηγών 

 

1. Η Επιτροπή προωθεί τη σύνταξη κοινοτικών οδηγών ορθών πρακτικών στον κλάδο των 

ζωοτροφών καθώς και για την εφαρµογή των αρχών HACCP σύµφωνα µε το άρθρο 22.  

 

Ανάλογα µε την περίπτωση, τα κράτη µέλη προωθούν την κατάρτιση εθνικών οδηγών, σύµφωνα µε 

το άρθρο 21. 
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2. Οι αρµόδιες αρχές προωθούν τη διάδοση και τη χρήση των εθνικών και των κοινοτικών 

οδηγών. 

 

3. Ωστόσο οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών µπορούν να χρησιµοποιούν εθελοντικά τους 

οδηγούς αυτούς.  

 

Άρθρο 21 

 

Εθνικοί οδηγοί 

 

1. Όταν καταρτίζονται εθνικοί οδηγοί ορθής πρακτικής, οι οδηγοί αυτοί καταρτίζονται και 

διανέµονται από τον κλάδο των επιχειρήσεων ζωοτροφών: 

 

(α) σε διαβούλευση µε εκπροσώπους των µερών, τα συµφέροντα των οποίων µπορεί να 

επηρεασθούν σηµαντικά, όπως οι αρµόδιες αρχές και οι οµάδες χρηστών, 

 

(β) λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών κωδίκων πρακτικής του Codex Alimentarius, και 

 

(γ) όταν αφορούν πρωτογενή παραγωγή ζωοτροφών, λαµβανοµένων υπόψη των απαιτήσεων που 

ορίζονται στο Παράρτηµα Ι. 

 

2. Τα κράτη µέλη αξιολογούν τους εθνικούς οδηγούς για να εξασφαλίσουν ότι: 

 

α) καταρτίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 1, 

 

β) το περιεχόµενό τους είναι δυνατό να εφαρµοστεί στους τοµείς τους οποίους αφορούν, και 
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γ) είναι κατάλληλοι ως οδηγοί συµµόρφωσης µε τις διατάξεις των άρθρων 4, 5 και 6 στους 

τοµείς ή/και για τις ζωοτροφές που αφορούν. 

 

3. Τα κράτη µέλη διαβιβάζουν τους εθνικούς οδηγούς στην Επιτροπή. 

 

4. Η Επιτροπή θεσπίζει και εφαρµόζει σύστηµα εγγραφής των οδηγών αυτών το οποίο θέτει στη 

διάθεση των κρατών µελών. 

 

Άρθρο 22 

 

Κοινοτικοί οδηγοί 

 

1. Πριν καταρτιστούν κοινοτικοί οδηγοί ορθών πρακτικών υγιεινής ή εφαρµογής των αρχών 

HACCP, η Επιτροπή διαβουλεύεται µε την επιτροπή του άρθρου 31, παράγραφος 1. Στόχος της 

διαβούλευσης είναι να αποτιµηθεί η ανάγκη έκδοσης των εν λόγω οδηγών, το πεδίο εφαρµογής και 

το θέµα τους. 

 

2. Κατά τη σύνταξη των κοινοτικών οδηγών η Επιτροπή µεριµνά ώστε να καταρτίζονται και να 

διαδίδονται: 

 

α) σε διαβούλευση µε τους κατάλληλους εκπροσώπους του ευρωπαϊκού τοµέα επιχειρήσεων 

ζωοτροφών καθώς και των άλλων ενδιαφεροµένων, όπως είναι οι ενώσεις καταναλωτών, 

 

β) σε συνεργασία µε τα µέρη, τα συµφέροντα των οποίων µπορεί να επηρεαστούν σηµαντικά, 

συµπεριλαµβανοµένων των αρµόδιων αρχών.  
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3. Κατά την κατάρτιση και διάδοση των κοινοτικών οδηγών συνεκτιµώνται: 

 

α) οι σχετικοί κώδικες πρακτικής του Codex Alimentarius και, 

 

β) οι απαιτήσεις του Παραρτήµατος Ι, όταν οι οδηγοί αφορούν την πρωτογενή παραγωγή 

ζωοτροφών. 

 

4. Η επιτροπή του άρθρου 31, παράγραφος 1, αξιολογεί τα σχέδια κοινοτικών οδηγών για να 

εξασφαλίσει ότι: 

 

α) καταρτίζονται σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3, 

 

β) το περιεχόµενό τους είναι δυνατό να εφαρµοστεί σε όλη την Κοινότητα για τους τοµείς τους 

οποίους αφορούν, και  

 

γ) είναι κατάλληλοι ως οδηγοί συµµόρφωσης µε τις διατάξεις των άρθρων 4, 5 και 6 στους 

τοµείς ή/και για τις ζωοτροφές που αφορούν. 

 

5. Η Επιτροπή καλεί την επιτροπή του άρθρου 31, παράγραφος 1, να αναθεωρεί περιοδικά τους 

κοινοτικούς οδηγούς που καταρτίζονται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο σε συνεργασία µε τους 

φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Σκοπός της εν λόγω 

αναθεώρησης είναι να διασφαλιστεί ότι οι οδηγοί αυτοί εξακολουθούν να διατηρούν τη δυνατότητα 

εφαρµογής τους καθώς και για να λαµβάνονται υπόψη οι τεχνολογικές και επιστηµονικές εξελίξεις. 

 

6. Οι τίτλοι και τα στοιχεία των κοινοτικών οδηγών που καταρτίζονται σύµφωνα µε το παρόν 

άρθρο δηµοσιεύονται στην σειρά C της Επίσηµης Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

 

Άρθρο 23 

 

Εισαγωγές 

 

1. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών που εισάγουν ζωοτροφές από τρίτες χώρες 

εξασφαλίζουν ότι η εισαγωγή πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τους ακόλουθους όρους: 

 

α) η τρίτη χώρα αποστολής εµφαίνεται σε κατάλογο τρίτων χωρών από τις οποίες επιτρέπονται 

οι εισαγωγές ζωοτροφών, ο οποίος καταρτίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 48 του κανονισµού 

(ΕΚ) 882/2004, 

 

β) η επιχείρηση αποστολής εµφαίνεται σε κατάλογο επιχειρήσεων από τις οποίες επιτρέπονται 

οι εισαγωγές ζωοτροφών, ο οποίος καταρτίζεται και ενηµερώνεται από την τρίτη χώρα 

σύµφωνα µε το άρθρο 48 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 882/2004, 

 

γ) οι ζωοτροφές έχουν παραχθεί από την επιχείρηση αποστολής ή από άλλη επιχείρηση η οποία 

εµφαίνεται στον κατάλογο που αναφέρεται στο σηµείο β), ή στην Κοινότητα και 
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δ) οι ζωοτροφές τηρούν : 

 

(i) τις απαιτήσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό και κάθε άλλη κοινοτική 

πράξη που θεσπίζει κανόνες για ζωοτροφές, ή 

 

ii) τους όρους που αναγνωρίζονται ως τουλάχιστον ισοδύναµοι από την Κοινότητα, ή 

 

iii) όταν υπάρχει ειδική συµφωνία µεταξύ της Κοινότητας και της χώρας εξαγωγής, τις 

απαιτήσεις που προβλέπονται στη σχετική συµφωνία. 

 

2. Είναι δυνατόν να εκδίδεται υπόδειγµα πιστοποιητικού εισαγωγής µε τη διαδικασία του 

άρθρου 31 παράγραφος 2. 

 

Άρθρο 24 

 

Προσωρινά µέτρα 

 

Κατά παρέκκλιση προς το άρθρο 33 και µέχρις ότου καταρτιστούν οι κατάλογοι που αναφέρονται 

στο άρθρο 23, παράγραφος 1, στοιχεία α) και β), εξακολουθούν να επιτρέπονται οι εισαγωγές υπό 

τους όρους του άρθρου 6 της οδηγίας 98/51/EΚ. 



 
PE-CONS 3677/04  GA/lk 33 
 DG B II   EL 

 

Άρθρο 25 

 

Εξαγωγές 

 

Οι ζωοτροφές, συµπεριλαµβανοµένων των ζωοτροφών για ζώα που δεν εκτρέφονται για να 

παράγουν τρόφιµα, οι οποίες παράγονται στην Κοινότητα προκειµένου να διατεθούν στην αγορά 

τρίτων χωρών, πρέπει να συµµορφώνονται προς τις διατάξεις του άρθρου 12 του κανονισµού (ΕΚ) 

αριθ. 178/2002. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 

 

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 26 

 

Εκτελεστικά µέτρα 

 

 Eκτελεστικά µέτρα είναι δυνατόν να λαµβάνονται µε τη διαδικασία του άρθρου 31, παράγραφος 2. 
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Άρθρο 27 

 

Τροποποίηση των Παραρτηµάτων Ι, ΙΙ, και ΙΙΙ 

 

Τα Παραρτήµατα Ι, ΙΙ, και ΙΙΙ µπορούν να τροποποιούνται µε τη διαδικασία του άρθρου 31, 

παράγραφος 2, προκειµένου να ληφθούν υπόψη: 

 

α) η ανάπτυξη κωδικών ορθής πρακτικής, 

 

β) η πείρα που έχει αποκοµιστεί από την εφαρµογή των συστηµάτων που βασίζονται στο 

HACCP, σύµφωνα µε το άρθρο 6, 

 

γ) οι τεχνολογικές εξελίξεις, 

 

δ) οι επιστηµονικές συµβουλές, ιδίως η αξιολόγηση νέων κινδύνων, 

 

ε) ο καθορισµός νέων στόχων σχετικά µε την ασφάλεια των ζωοτροφών και 

 

στ) η εξέλιξη των απαιτήσεων που αφορούν συγκεκριµένες εργασίες. 
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Άρθρο 28 

 

Παρεκκλίσεις από τα Παραρτήµατα Ι, ΙΙ, και ΙΙΙ 

 

Παρεκκλίσεις από τα Παραρτήµατα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ µπορούν να εγκρίνονται µε τη διαδικασία του 

άρθρου 31, παράγραφος 2, για ειδικούς λόγους, υπό τον όρο ότι οι εξαιρέσεις αυτές δεν θίγουν την 

επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισµού. 

 

Άρθρο 29 

 

Σύστηµα ταχείας προειδοποίησης 

 

Εφόσον συγκεκριµένη ζωοτροφή, συµπεριλαµβανοµένων των ζωοτροφών για ζώα που δεν 

εκτρέφονται για την παραγωγή τροφίµων, παρουσιάζει σοβαρό κίνδυνο για την υγεία των ζώων ή 

την ανθρώπινη υγεία ή για το περιβάλλον, εφαρµόζονται κατ’ αναλογίαν οι διατάξεις του άρθρου 

50 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002. 
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Άρθρο 30 

 

Κυρώσεις 

 

Τα κράτη µέλη θεσπίζουν τους κανόνες σχετικά µε τις κυρώσεις που επιβάλλονται για την 

παραβίαση των διατάξεων του παρόντος κανονισµού και λαµβάνουν τα µέτρα που απαιτούνται για 

να εξασφαλιστεί η εκτέλεσή τους. Οι προβλεπόµενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, 

αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν τις διατάξεις αυτές στην Επιτροπή το 

αργότερο ……* καθώς και χωρίς καθυστέρηση οποιεσδήποτε επακόλουθες τροποποιήσεις τις 

επηρεάζουν. 

 

Άρθρο 31 

 

∆ιαδικασία µόνιµης επιτροπής 

 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των 

ζώων (η οποία στο εξής αποκαλείται «επιτροπή»), που συστήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) 

αριθ. 178/2002. 

 

2. Όταν γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης 

1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.  

 

Η προθεσµία που προβλέπει το άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται 

τρίµηνη. 

 

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της. 

                                                 
*  2 έτη µετά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος κανονισµού. 
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Άρθρο 32 

 

∆ιαβούλευση µε την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων 

 

Η Επιτροπή διαβουλεύεται µε την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων σχετικά µε 

οποιοδήποτε ζήτηµα εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος κανονισµού και το οποίο θα 

µπορούσε να έχει σηµαντικό αντίκτυπο για τη δηµόσια υγεία και ιδίως πριν προτείνει κριτήρια ή 

στόχους σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 3. 

 

Άρθρο 33 

 

Κατάργηση 

 

Από ……*, καταργούνται οι παρακάτω οδηγίες, µε την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών 

µελών που αφορούν τις προθεσµίες µεταφοράς στο εσωτερικό δίκαιο: 

 

α) Οδηγία 95/69/ΕΚ του Συµβουλίου, της 22ας ∆εκεµβρίου 1995, για τη θέσπιση των όρων και 

των κανόνων που εφαρµόζονται κατά την έγκριση και την εγγραφή ορισµένων 

εγκαταστάσεων και ενδιαµέσων του τοµέα της διατροφής των ζώων και για τροποποίηση των 

οδηγιών 70/524/ΕΟΚ, 74/63/ΕΟΚ, 79/373/ΕΟΚ και 82/471/ΕΟΚ, 

 

β) Οδηγία 98/51/ΕΚ. 

 

                                                 
*  έναρξη εφαρµογής τους παρόντος κανονισµού. 
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Άρθρο 34 

 

Έναρξη ισχύος 

 

Ο παρών κανονισµός τίθεται σε ισχύ την ηµέρα της δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Εφαρµόζεται από ……* 

 

 

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

µέλος. 

 

 

Βρυξέλλες, 

 

 

 Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 

 Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 

 

 

 

______________________ 

                                                 
*  ηµεροµηνία εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 852/2004. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

 

ΜΕΡΟΣ Α 

 

Ι. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΤΗΣ 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 

 

1. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών στην πρωτογενή παραγωγή ζωοτροφών 

εξασφαλίζουν ότι η διαχείριση και η εκτέλεση των δραστηριοτήτων τους γίνεται κατά τρόπο που 

να προλαµβάνονται, να εξαλείφονται ή να ελαχιστοποιούνται οι πηγές κινδύνου που δύνανται να 

θίξουν την ασφάλεια των ζωοτροφών. 

 

2. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών εξασφαλίζουν, στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό, ότι τα 

πρωτογενή προϊόντα που παράγονται, παρασκευάζονται, καθαρίζονται, συσκευάζονται, 

αποθηκεύονται και µεταφέρονται υπό την ευθύνη τους προστατεύονται κατά της µόλυνσης και της 

αλλοίωσης. 

 

3. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών τηρούν τις υποχρεώσεις των σηµείων 1 και 2 

συµµορφούµενοι µε τις κατάλληλες κοινοτικές και εθνικές νοµοθετικές διατάξεις σχετικά µε τον 

έλεγχο των πηγών κινδύνου, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται: 

 

(i) µέτρα για τον έλεγχο επικίνδυνων µολύνσεων όπως αυτές που προέρχονται από τον αέρα, το 

έδαφος, το νερό, τα λιπάσµατα, τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τα βιοκτόνα, και τα 

κτηνιατρικά φαρµακευτικά προϊόντα, καθώς και από το χειρισµό και τη διάθεση των 

αποβλήτων, και 

 

(ii) µέτρα σχετικά µε την υγεία των φυτών, την υγεία των ζώων και το περιβάλλον που έχουν 

επιπτώσεις για την ασφάλεια των ζωοτροφών, συµπεριλαµβανοµένων προγραµµάτων για την 

παρακολούθηση και τον έλεγχο των ζωονόσων και των ζωονοσογόνων παραγόντων. 
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4. Ανάλογα µε την περίπτωση, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών λαµβάνουν τα 

κατάλληλα µέτρα, ιδίως δε: 

 
α) για να διατηρούν καθαρές και, όταν κρίνεται αναγκαίο µετά τον καθαρισµό, να απολυµαίνουν 

καταλλήλως τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισµό, τα δοχεία, τους κλωβούς και τα οχήµατα που 

χρησιµοποιούνται για την παραγωγή, την παρασκευή, τη διαλογή, τη συσκευασία, την 

αποθήκευση και τη µεταφορά των ζωοτροφών, 

 
β) για να εξασφαλίζουν, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, συνθήκες υγιεινής παραγωγής, 

µεταφοράς και αποθήκευσης καθώς και καθαριότητας των ζωοτροφών, 

 
γ) για να χρησιµοποιούν καθαρό νερό όπου είναι απαραίτητο για να αποτρέπονται οι 

επικίνδυνες µολύνσεις, 

 
δ) για να προλαµβάνουν, στο µέτρο του δυνατού, τις επικίνδυνες µολύνσεις από ζώα και 

παράσιτα, 

 
ε) να αποθηκεύουν και να χειρίζονται χωριστά και µε ασφάλεια τα απόβλητα και τις επικίνδυνες 

ουσίες ώστε να προλαµβάνουν την επικίνδυνη µόλυνση, 

 
στ) για να εξασφαλίζεται ότι τα υλικά συσκευασίας δεν αποτελούν πηγή επικίνδυνης µόλυνσης 

των ζωοτροφών, 

 
ζ) να λαµβάνουν υπόψη τα αποτελέσµατα των σχετικών αναλύσεων που πραγµατοποιούνται σε 

δείγµατα που λαµβάνονται από πρωτογενή προϊόντα ή άλλα δείγµατα που έχουν σηµασία για 

την ασφάλεια των ζωοτροφών. 

 
ΙΙ. ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ 

 

1. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών τηρούν αρχείο σχετικά µε τα µέτρα που θεσπίζουν 

για τον έλεγχο των πηγών κινδύνου µε τον δέοντα τρόπο και για τη δέουσα περίοδο, σε συνάρτηση 

µε τη φύση και το µέγεθος των επιχειρήσεων ζωοτροφών. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών 

πρέπει να διαθέτουν τις πληροφορίες που περιέχει το ανωτέρω αρχείο στην αρµόδια αρχή. 
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2. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών πρέπει ιδιαιτέρως να τηρούν αρχείο σχετικά µε: 

 

α) τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και βιοκτόνων, 

 

β) τη χρήση γενετικώς τροποποιηµένων σπόρων, 

 

γ) οποιαδήποτε εµφάνιση επιβλαβών οργανισµών ή εκδήλωση ασθενειών που µπορούν να 

επηρεάσουν την ασφάλεια των πρωτογενών προϊόντων, 

 

δ) τα αποτελέσµατα των αναλύσεων που ενδεχοµένως πραγµατοποιούνται σε δείγµατα που 

λαµβάνονται από πρωτογενή προϊόντα ή σε άλλα δείγµατα που λαµβάνονται για 

διαγνωστικούς σκοπούς, και που έχουν σηµασία για την ασφάλεια των ζωοτροφών, 

 

ε) την πηγή και την ποσότητα κάθε εισροής ζωοτροφών και τον προορισµό και την ποσότητα 

για κάθε εκροή ζωοτροφών. 

 

3. Άλλα άτοµα, όπως κτηνίατροι, γεωπόνοι και γεωτεχνικοί, µπορούν να επικουρούν τους 

υπευθύνους επιχειρήσεων ζωοτροφών στην τήρηση των µητρώων σχετικά µε τις δραστηριότητες 

που διεξάγουν στις εκµεταλλεύσεις. 

 

ΜΕΡΟΣ Β 

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ Ο∆ΗΓΟΥΣ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 

1. Όταν συντάσσονται, οι εθνικοί και οι κοινοτικοί οδηγοί που αναφέρονται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ 

του παρόντος κανονισµού περιέχουν καθοδήγηση όσον αφορά τις ορθές πρακτικές για τον έλεγχο 

των πηγών κινδύνου της πρωτογενούς παραγωγής ζωοτροφών. 
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2. Οι οδηγοί ορθών πρακτικών περιλαµβάνουν τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά µε τις 

πηγές κινδύνου που ενδέχεται να προκύψουν στην πρωτογενή παραγωγή ζωοτροφών και σχετικά 

µε τις ενέργειες για τον έλεγχο των πηγών κινδύνου, συµπεριλαµβανοµένων των κατάλληλων 

µέτρων που καθορίζονται στην κοινοτική και την εθνική νοµοθεσία ή στα εθνικά και κοινοτικά 

προγράµµατα, όπως: 

 

α) ο έλεγχος µόλυνσης όπως οι µυκοτοξίνες, τα βαρέα µέταλλα και τα ραδιενεργά υλικά, 

 

β) η χρήση νερού, οργανικών αποβλήτων και λιπασµάτων, 

 

γ) η ορθή και ενδεδειγµένη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και βιοκτόνων και η 

ιχνηλασιµότητά τους, 

 

δ) η ορθή και ενδεδειγµένη χρήση κτηνιατρικών φαρµάκων και πρόσθετων υλών ζωοτροφών 

και η ιχνηλασιµότητά τους, 

 

ε) η (παρασκευή, αποθήκευση και) ιχνηλασιµότητα των ζωοτροφών, 

 

στ) η ορθή διάθεση των νεκρών ζώων, αποβλήτων και περιττωµάτων, 

 

ζ) προστατευτικά µέτρα για να εµποδίζεται η εµφάνιση µεταδοτικών ασθενειών που 

µεταδίδονται στα ζώα από τις ζωοτροφές, και κάθε υποχρέωση ενηµέρωσης της αρµόδιας 

αρχής, 

 

η) διαδικασίες, πρακτικές και µέθοδοι για να εξασφαλίζεται ότι η παραγωγή, η διακίνηση, η 

συσκευασία, η αποθήκευση και η µεταφορά των τροφίµων πραγµατοποιείται υπό τις 

ενδεδειγµένες συνθήκες υγιεινής, συµπεριλαµβανοµένου του αποτελεσµατικού καθαρισµού 

και του ελέγχου των εντόµων και λοιπών επιβλαβών ζώων, 

 

θ) λεπτοµέρειες σχετικά µε την τήρηση µητρώων. 

 

_______________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

 

Απαιτήσεις για τις επιχειρήσεις ζωοτροφών στο επίπεδο της πρωτογενούς παραγωγής ζωοτροφών 

που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 

 

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 

1. Οι εγκαταστάσεις µεταποίησης και αποθήκευσης των ζωοτροφών, ο εξοπλισµός, τα δοχεία, 

οι κλωβοί, τα οχήµατα και η σε αυτά εγγύς περιοχή διατηρούνται καθαροί και σε αυτούς 

εφαρµόζονται αποτελεσµατικά προγράµµατα ελέγχου των παρασίτων. 

 

2. Η διαρρύθµιση, ο σχεδιασµός, η κατασκευή και οι διαστάσεις των εγκαταστάσεων και του 

εξοπλισµού: 

 

α) επιτρέπουν τον κατάλληλο καθαρισµό ή/και απολύµανση, 

 

β) επιτρέπουν να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό ο κίνδυνος σφάλµατος καθώς και να 

αποφεύγονται οι µολύνσεις, οι αλληλοµολύνσεις και εν γένει οι αρνητικές επιπτώσεις για την 

ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων. Τα µηχανήµατα που έρχονται σε επαφή µε 

ζωοτροφές στεγνώνονται ύστερα από κάθε υγρό καθαρισµό. 

 

3. Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισµός που προορίζονται για εργασίες ανάµιξης ή/και 

παρασκευής ελέγχονται κατάλληλα και τακτικά, σύµφωνα µε γραπτές διαδικασίες που 

προκαθορίζει ο παρασκευαστής των προϊόντων. 

 

α) Όλοι οι ζυγοί και τα όργανα µέτρησης που χρησιµοποιούνται στην παρασκευή ζωοτροφών 

είναι κατάλληλοι για το φάσµα των βαρών ή των όγκων που µετρώνται και ελέγχονται 

τακτικά για την ακρίβειά τους. 
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β) Όλοι οι αναµείκτες που χρησιµοποιούνται στην παρασκευή ζωοτροφών είναι κατάλληλοι για 

το φάσµα των βαρών και των όγκων που αναµιγνύονται και διαθέτουν την ικανότητα 

παρασκευής των κατάλληλων οµοιογενών µιγµάτων και οµοιογενών αραιώσεων. Οι 

υπεύθυνοι αποδεικνύουν την αποτελεσµατικότητα των αναµεικτών όσον αφορά την 

οµοιογένεια. 

 

4. Οι εγκαταστάσεις πρέπει να διαθέτουν επαρκή φυσικό ή/ και τεχνητό φωτισµό. 

 

5. Οι αποχετευτικές εγκαταστάσεις πρέπει να ανταποκρίνονται στον σκοπό για τον οποίο 

προορίζονται πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται µε τρόπο ώστε να αποφεύγεται ο 

κίνδυνος µόλυνσης των ζωοτροφών. 

 

6. Το νερό που χρησιµοποιείται για την παρασκευή ζωοτροφών πρέπει να είναι κατάλληλης 

ποιότητας για ζώα. Οι αγωγοί νερού πρέπει να είναι αδρανούς φύσης. 

 

7. Τα λύµατα αποχέτευσης, τα υγρά απόβλητα και τα όµβρια ύδατα διατίθενται κατά τρόπο που 

να µην επηρεάζονται ο εξοπλισµός καθώς και η ποιότητα των ζωοτροφών. ∆ιενεργούνται έλεγχοι 

κατά της αλλοίωσης και της σκόνης για να προλαµβάνεται η εισβολή παράσιτων. 

 

8. Τα παράθυρα και τα άλλα ανοίγµατα πρέπει, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, να παρέχουν 

αντιπαρασιτική προστασία. Οι πόρτες πρέπει να είναι εφαρµοστές και να παρέχουν, όταν κλείνουν, 

αντιπαρασιτική προστασία. 

 

9. Όπου κρίνεται απαραίτητο, ο σχεδιασµός, η κατασκευή και το φινίρισµα των οροφών, 

ψευδοροφών και ό,τι είναι στερεωµένο σε αυτές πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να µη συσσωρεύονται 

ρύποι και να περιορίζεται η συµπύκνωση υδρατµών, η ανάπτυξη ανεπιθύµητης µούχλας και η 

απόπτωση σωµατιδίων που µπορούν να επηρεάσουν την ασφάλεια και την ποιότητα των 

ζωοτροφών. 
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 

Οι επιχειρήσεις ζωοτροφών πρέπει να διαθέτουν επαρκές προσωπικό µε τις ικανότητες και τα 

προσόντα που απαιτούνται για την παρασκευή των σχετικών προϊόντων. Πρέπει να καταρτίζεται 

οργανόγραµµα που να καθορίζει τα προσόντα (π.χ. διπλώµατα, επαγγελµατική πείρα) και τις 

ευθύνες του εποπτικού προσωπικού και να διατίθεται στις αρµόδιες αρχές που έχουν την ευθύνη 

των επιθεωρήσεων. Όλο το προσωπικό πρέπει να ενηµερώνεται µε σαφήνεια και εγγράφως για τα 

καθήκοντα, τις ευθύνες και τις εξουσίες του, ιδιαίτερα κατά τη διενέργεια αλλαγών, κατά τρόπο 

που να επιτυγχάνεται η επιθυµητή ποιότητα των προϊόντων. 

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

 

1. Ένα ειδικευµένο άτοµο πρέπει να ορίζεται ως υπεύθυνος παραγωγής. 

 

2. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών πρέπει να µεριµνούν ώστε τα διάφορα στάδια 

παραγωγής να εκτελούνται σύµφωνα µε προκαθορισµένες γραπτές διαδικασίες και εντολές που 

έχουν ως σκοπό τον εντοπισµό, την εξακρίβωση και τον έλεγχο των κρίσιµων σηµείων στη 

διαδικασία παρασκευής. 

 

3. Πρέπει να λαµβάνονται τεχνικά ή οργανωτικά µέτρα για να αποφεύγονται ή να 

ελαχιστοποιούνται, ανάλογα µε την περίπτωση, τυχόν αλληλοµολύνσεις και σφάλµατα. Πρέπει να 

υπάρχουν επαρκή και κατάλληλα µέσα για τη διενέργεια ελέγχων κατά την παρασκευή. 

 

4. Η παρουσία απαγορευµένων ζωοτροφών, ανεπιθύµητων ουσιών και άλλων ακαθαρσιών όσον 

αφορά την υγεία του ανθρώπου ή των ζώων παρακολουθείται, και καταστρώνονται κατάλληλες 

στρατηγικές ελέγχου για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων. 
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5. Τα απόβλητα και τα υλικά που δεν είναι κατάλληλα ως ζωοτροφές πρέπει να αποµονώνονται 

και να καθορίζονται. Τα τυχόν υλικά που παρουσιάζουν επικίνδυνα επίπεδα κτηνιατρικών 

φαρµάκων, προσµίξεων ή άλλους κινδύνους διατίθενται κατάλληλα και δεν χρησιµοποιούνται ως 

ζωοτροφές. 

 

6. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να εξασφαλίζουν 

την πραγµατική ιχνηλασιµότητα των προϊόντων. 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 

1. Όταν είναι αναγκαίο, ένα ειδικευµένο άτοµο πρέπει να ορίζεται ως υπεύθυνος ελέγχου της 

ποιότητας. 

 

2. Οι επιχειρήσεις ζωοτροφών οφείλουν, στο πλαίσιο του συστήµατος ελέγχου της ποιότητας, 

να διαθέτουν πρόσβαση σε εργαστήρια µε το κατάλληλο προσωπικό και εξοπλισµό. 

 

3. Πρέπει να καταρτίζεται εγγράφως και να υλοποιείται σχέδιο ελέγχου της ποιότητας που να 

περιλαµβάνει ιδίως τους ελέγχους στα κρίσιµα σηµεία της διαδικασίας επεξεργασίας, διαδικασίες 

δειγµατοληψίας και τη συχνότητά τους, τις µεθόδους ανάλυσης και τη συχνότητά τους, τη 

συµµόρφωση µε τις προδιαγραφές - και τον προορισµό σε περίπτωση µη συµµόρφωσης - από τις 

µεταποιηµένες πρώτες ύλες στα τελικά προϊόντα. 
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4. Ο παραγωγός πρέπει να τηρεί τεκµηρίωση σχετικά µε τις πρώτες ύλες που χρησιµοποιούνται 

σε τελικά προϊόντα προκειµένου να εξασφαλίζεται η ιχνηλασιµότητα. Η τεκµηρίωση αυτή πρέπει 

να τίθεται στη διάθεση των αρµόδιων αρχών για κατάλληλη χρονική περίοδο για τη χρήση των 

προϊόντων που διατίθενται στην αγορά. Επιπλέον, από κάθε παρτίδα προϊόντων που παράγεται και 

διατίθεται στην αγορά ή από κάθε συγκεκριµένο τµήµα της παραγωγής (στην περίπτωση συνεχούς 

παραγωγής) πρέπει να λαµβάνονται δείγµατα των συστατικών σε επαρκή ποσότητα µε βάση 

διαδικασία που προκαθορίζεται από τον κατασκευαστή και να διατηρούνται για να εξασφαλίζεται η 

ιχνηλασιµότητα (σε τακτική βάση στην περίπτωση παρασκευής µόνο για τις ανάγκες του ίδιου του 

παρασκευαστή). Τα δείγµατα πρέπει να σφραγίζονται και να φέρουν ετικέτα για να διευκολύνεται η 

αναγνώρισή τους, πρέπει δε να αποθηκεύονται υπό συνθήκες που να προλαµβάνουν τυχόν µη 

φυσιολογικές αλλοιώσεις της σύνθεσης του δείγµατος ή νοθεία. Τα δείγµατα πρέπει να τηρούνται 

στη διάθεση των αρµόδιων αρχών για κατάλληλο διάστηµα, ανάλογα µε τη χρήση για την οποία οι 

ζωοτροφές διατίθενται στην αγορά. Όσον αφορά τις ζωοτροφές για ζώα που δεν παράγουν 

τρόφιµα, ο παρασκευαστής των ζωοτροφών υποχρεούται να διατηρεί µόνον δείγµατα του τελικού 

προϊόντος. 

 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

 

1. Οι µεταποιηµένες ζωοτροφές διαχωρίζονται από τις µη µεταποιηµένες πρώτες ύλες 

ζωοτροφών και τις πρόσθετες ύλες για να αποφεύγονται αλληλοµολύνσεις των µεταποιηµένων 

ζωοτροφών. Χρησιµοποιούνται κατάλληλα υλικά συσκευασίας. 

 

2. Οι ζωοτροφές αποθηκεύονται και µεταφέρονται στους κατάλληλους περιέκτες, 

αποθηκεύονται δε σε χώρους που σχεδιάζονται, προσαρµόζονται και συντηρούνται για να 

εξασφαλίζονται οι ορθές συνθήκες αποθήκευσης, στους οποίους έχουν πρόσβαση µόνον άτοµα 

εξουσιοδοτηµένα από τους υπευθύνους επιχειρήσεων ζωοτροφών. 

 

3. Οι ζωοτροφές αποθηκεύονται και µεταφέρονται κατά τρόπο που να αναγνωρίζονται εύκολα 

για να αποφεύγεται τυχόν σύγχυση ή αλληλοµολύνσεις και για να προλαµβάνεται η υποβάθµισή 

τους.  
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4. Οι περιέκτες και ο εξοπλισµός που χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά, την αποθήκευση, τη 

µετακίνηση, τη διαχείριση και τη ζύγιση των ζωοτροφών διατηρούνται καθαροί. Εισάγονται 

προγράµµατα καθαρισµού, τα δε ίχνη απορρυπαντικών και απολυµαντικών περιορίζονται στο 

ελάχιστο δυνατό. 

 

5. Κάθε αλλοίωση περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό και διατηρείται υπό έλεγχο για τη µείωση 

της εισβολής παράσιτων. 

 

6. Εφόσον είναι απαραίτητο, οι θερµοκρασίες διατηρούνται στο χαµηλότερο δυνατό επίπεδο για 

να αποφεύγονται συµπυκνώσεις υδρατµών και αλλοιώσεις. 

 

ΕΓΓΡΑΦΑ 

 

1. Όλοι οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών, συµπεριλαµβανοµένων όσων µόνον 

εµπορεύονται προϊόντα χωρίς να τα κρατούν στις εγκαταστάσεις τους, διατηρούν σε µητρώο αρχεία 

µε στοιχεία που αφορούν την αγορά, την παραγωγή και τις πωλήσεις έτσι ώστε να είναι δυνατή η 

ουσιαστική ανίχνευση από την παραλαβή έως την παράδοση, συµπεριλαµβανοµένης της εξαγωγής, 

έως τον τελικό προορισµό. 

 

2. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών, εκτός από όσους µόνον εµπορεύονται προϊόντα 

χωρίς να τα κρατούν στις εγκαταστάσεις τους, διατηρούν σε µητρώο τα ακόλουθα έγγραφα: 

 

α) Έγγραφα σχετικά µε τη διαδικασία παρασκευής και τους ελέγχους. 

  

Οι επιχειρήσεις ζωοτροφών πρέπει να διαθέτουν σύστηµα τεκµηρίωσης σχεδιασµένο έτσι 

ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχος των κρίσιµων σηµείων στη διαδικασία παρασκευής και για 

να καταρτίζεται και να εφαρµόζεται ένα σχέδιο ελέγχου της ποιότητας. Πρέπει να 

καταγράφουν τα αποτελέσµατα από τους σχετικούς ελέγχους. Το σύνολο αυτό των εγγράφων 

πρέπει να διατηρείται έτσι, ώστε να µπορεί να ανιχνεύεται το ιστορικό παρασκευής κάθε 

παρτίδας προϊόντων που διατίθενται στην αγορά και για να στοιχειοθετούνται τυχόν ευθύνες 

εάν προκύψουν καταγγελίες. 
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(β) Έγγραφα σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα, ιδίως: 

 

(i) Πρόσθετες ύλες ζωοτροφών : 

 

− η φύση και η ποσότητα των παραγόµενων πρόσθετων υλών, οι αντίστοιχες 

ηµεροµηνίες παρασκευής και, ανάλογα µε την περίπτωση, ο αριθµός της παρτίδας 

ή του συγκεκριµένου τµήµατος της παραγωγής σε περίπτωση συνεχούς 

παρασκευής, 

 

− όνοµα και διεύθυνση της επιχείρησης παράδοσης των πρόσθετων υλών, η φύση 

και η ποσότητα των πρόσθετων υλών που διατίθενται και, ανάλογα µε την 

περίπτωση, ο αριθµός της παρτίδας ή του συγκεκριµένου τµήµατος της 

παραγωγής σε περίπτωση συνεχούς παρασκευής, 

 

(ii) Προϊόντα που υπάγονται στην οδηγία 82/471/ΕΟΚ: 

 

− η φύση και η ποσότητα των παραγόµενων προϊόντων, οι αντίστοιχες ηµεροµηνίες 

παρασκευής και, ανάλογα µε την περίπτωση, ο αριθµός της παρτίδας ή του 

συγκεκριµένου τµήµατος της παραγωγής σε περίπτωση συνεχούς παρασκευής, 

 

− το όνοµα και η διεύθυνση των επιχειρήσεων ή των χρηστών (επιχειρήσεις ή 

γεωργοί) στους οποίους διατίθενται τα προϊόντα αυτά καθώς και λεπτοµέρειες της 

φύσης και της ποιότητας των παραδιδόµενων προϊόντων και, ανάλογα µε την 

περίπτωση, ο αριθµός της παρτίδας ή του συγκεκριµένου τµήµατος της 

παραγωγής σε περίπτωση συνεχούς παρασκευής. 
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(iii) Προµείγµατα : 

 

− το όνοµα και η διεύθυνση των παρασκευαστών ή των προµηθευτών των 

πρόσθετων υλών, η φύση και η ποσότητα των χρησιµοποιούµενων πρόσθετων 

υλών και, ανάλογα µε την περίπτωση, ο αριθµός της παρτίδας ή του 

συγκεκριµένου τµήµατος της παραγωγής σε περίπτωση συνεχούς παρασκευής, 

 

− η ηµεροµηνία παρασκευής του προµείγµατος και ο αριθµός της παρτίδας, 

ανάλογα µε την περίπτωση, 

 

− το όνοµα και η διεύθυνση της επιχείρησης στην οποία διατίθεται το πρόµειγµα, η 

ηµεροµηνία διάθεσης, η φύση και η ποσότητα του διατιθέµενου προµείγµατος και 

ο αριθµός της παρτίδας, ανάλογα µε την περίπτωση. 

 

(iv) Σύνθετες ζωοτροφές/ πρώτες ύλες ζωοτροφών: 

 

− το όνοµα και η διεύθυνση των παρασκευαστών ή των προµηθευτών πρόσθετων 

υλών/προµειγµάτων, η φύση και η ποσότητα των χρησιµοποιούµενων 

προµειγµάτων µε τον αριθµό της παρτίδας, ανάλογα µε την περίπτωση, 

 

− το όνοµα και η διεύθυνση των προµηθευτών των πρώτων υλών ζωοτροφών και 

συµπληρωµατικών ζωοτροφών και η ηµεροµηνία παράδοσης, 

 

− ο τύπος, η ποσότητα και η σύνθεση της σύνθετης ζωοτροφής. 

 

− η φύση και η ποσότητα των παραγόµενων πρώτων υλών ζωοτροφών ή των 

σύνθετων ζωοτροφών, µαζί µε την ηµεροµηνία παραγωγής και το όνοµα και τη 

διεύθυνση του αγοραστή (π.χ. γεωργός, άλλοι υπεύθυνοι επιχειρήσεων 

ζωοτροφών). 



 
PE-CONS 3677/04  GA/lk 9 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ DG B II   EL 

 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 

1. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών εφαρµόζουν ένα σύστηµα εγγραφής και 

επεξεργασίας των καταγγελιών. 

 

2. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών καθιερώνουν, όπου αυτό αποδεικνύεται απαραίτητο, 

σύστηµα για την ταχεία ανάκληση των προϊόντων από το δίκτυο διανοµής, και καθορίζουν, 

µε γραπτές διαδικασίες, τον προορισµό τυχόν ανακαλούµενων προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά, 

προτού επιστρέψουν στην κυκλοφορία, πρέπει να υπόκεινται εκ νέου σε αξιολόγηση ελέγχου 

της ποιότητας. 

 

_____________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

 

Ορθές πρακτικές σίτισης των ζώων 

 

ΒΟΣΚΗΣΗ 

 

Η βόσκηση σε βοσκοτόπους και καλλιεργήσιµες εκτάσεις αποτελεί αντικείµενο διαχείρισης για να 

περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό η µόλυνση των τροφίµων ζωικής προέλευσης από τις φυσικές, 

βιολογικές ή χηµικές πηγές κινδύνου. 

 

Ανάλογα µε την περίπτωση, τηρείται κατάλληλη περίοδος ανάπαυσης πριν επιτραπεί η βόσκηση 

ζώων σε βοσκότοπους, καλλιέργειες και υπολείµµατα καλλιεργειών καθώς και µεταξύ των 

εναλλαγών βόσκησης, για να µειωθούν στο ελάχιστο οι βιολογικές αλληλοµολύνσεις από κόπρο, 

όταν µπορεί να παρουσιαστεί το πρόβληµα αυτό, και για να εξασφαλίζεται ότι τηρούνται οι 

περίοδοι απόσυρσης για γεωργικές χηµικές εφαρµογές. 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΣ ΣΤΑΒΛΩΝ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ 

 

Η µονάδα παραγωγής ζώων σχεδιάζεται έτσι ώστε να καθαρίζεται καταλλήλως. Η µονάδα 

παραγωγής ζώων και ο εξοπλισµός σίτισης πρέπει να καθαρίζονται πλήρως και τακτικά για να 

προλαµβάνεται οποιαδήποτε συσσώρευση πηγών κινδύνου. Τα χηµικά προϊόντα που 

χρησιµοποιούνται για τον καθαρισµό και την απολύµανση χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε τις 

σχετικές οδηγίες και να αποθηκεύονται χωριστά από τις ζωοτροφές και τους χώρους σίτισης. 

 

Εφαρµόζεται σύστηµα ελέγχου των παρασίτων για να ελέγχεται η πρόσβαση τους στη µονάδα 

παραγωγής των ζώων ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό η δυνατότητα µόλυνσης των 

ζωοτροφών και της στρωµνής των µονάδων ζώων. 

 

Τα κτίρια και ο εξοπλισµός σίτισης διατηρούνται καθαροί. Εφαρµόζονται συστήµατα για την 

τακτική αφαίρεση του κόπρου, των αποβλήτων και άλλων πιθανών πηγών µόλυνσης των 

ζωοτροφών. 
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Οι ζωοτροφές και η στρωµνή που χρησιµοποιούνται στις µονάδες ζωικής παραγωγής αλλάζονται 

συχνά και δεν επιτρέπεται να µουχλιάζουν. 

 

ΣΙΤΙΣΗ 

 

1. Αποθήκευση 

 

Οι ζωοτροφές αποθηκεύονται χωριστά από τα χηµικά και άλλα προϊόντα που απαγορεύονται για 

ζωοτροφές. Οι χώροι αποθήκευσης και οι περιέκτες διατηρούνται καθαροί και στεγνοί, και 

εφαρµόζονται µέτρα καταπολέµησης των παρασίτων όπου αυτό είναι απαραίτητο. Οι χώροι 

αποθήκευσης και οι περιέκτες καθαρίζονται τακτικά για αποφεύγονται οι αλληλοµολύνσεις. 

 

Οι σπόροι αποθηκεύονται κατάλληλα και έτσι ώστε να αποτρέπεται η πρόσβαση των ζώων.  

 

Οι φαρµακούχες και οι µη φαρµακούχες ζωοτροφές που προορίζονται για διαφορετικές κατηγορίες 

ή είδη ζώων αποθηκεύονται κατά τρόπο που να µειώνεται ο κίνδυνος σίτισης µη στοχοθετηµένων 

ζώων. 

 

2. ∆ιανοµή 

 

Το σύστηµα διανοµής των ζωοτροφών στις εκµεταλλεύσεις εξασφαλίζει ότι οι σωστές ζωοτροφές 

αποστέλλονται στο σωστό προορισµό. Κατά τη διανοµή και τη σίτιση, οι ζωοτροφές αποτελούν 

αντικείµενο κατάλληλης διαχείρισης έτσι ώστε να µην προκαλούνται βιολογικές µολύνσεις από 

µολυσµένους χώρους αποθήκευσης και εξοπλισµό. Οι µη φαρµακούχες ζωοτροφές πρέπει να 

αποτελούν αντικείµενο χωριστής διαχείρισης από τις φαρµακούχες ζωοτροφές για να 

προλαµβάνονται οι µολύνσεις. 

 

Τα οχήµατα µεταφοράς ζωοτροφών και ο εξοπλισµός σίτισης που χρησιµοποιούνται στο 

αγρόκτηµα καθαρίζονται περιοδικά, ιδίως όταν χρησιµοποιούνται για τη διάθεση και τη διανοµή 

φαρµακούχων ζωοτροφών. 
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ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΝΕΡΟ 

 

Το νερό, είτε χρησιµοποιείται για το πότισµα των ζώων είτε προορίζεται για την υδατοκαλλιέργεια, 

έχει την κατάλληλη ποιότητα για τα εκτρεφόµενα ζώα. Στις περιπτώσεις που υπάρχει εύλογη 

ανησυχία κινδύνου µόλυνσης των ζώων ή των ζωικών προϊόντων από το νερό, λαµβάνονται µέτρα 

για την αξιολόγηση και την ελαχιστοποίηση των πηγών κινδύνου. 

 

Ο εξοπλισµός σίτισης και ποτίσµατος πρέπει να σχεδιάζεται, να κατασκευάζεται και να 

τοποθετείται έτσι ώστε να περιορίζονται οι κίνδυνοι µόλυνσης της τροφής και του νερού. Τα 

συστήµατα ποτίσµατος καθαρίζονται και συντηρούνται τακτικά, όταν αυτό είναι δυνατόν.  

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 

Το άτοµο που είναι υπεύθυνο για τη σίτιση και την ενασχόληση µε τα ζώα διαθέτει τις κατάλληλες 

ικανότητες, γνώσεις και προσόντα. 

 

____________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

Πρόσθετες ύλες που επιτρέπονται δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003: 

 

- ∆ιατροφικές πρόσθετες ύλες: όλες οι πρόσθετες ύλες της οµάδας 

 

- Ζωοτεχνικές πρόσθετες ύλες: όλες οι πρόσθετες ύλες της οµάδας 

 

- Τεχνολογικές πρόσθετες ύλες: 

 

-  οι πρόσθετες ύλες που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Παραρτήµατος Ι, σηµείο 1, 

στοιχείο β) («αντιοξειδωτικά») του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003: µόνον εκείνες 

για τις οποίες καθορίζεται µέγιστη περιεκτικότητα 

 

- Αισθητικές πρώτες ύλες: 

 

-  οι πρόσθετες ύλες που καλύπτονται από το Παράρτηµα Ι σηµείο 2 στοιχείο α) 

(«χρωστικές ουσίες») του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003: καροτένια και 

ξανθοφύλλες 

 

 

Προϊόντα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 82/471/ΕΟΚ: 

 

- Πρωτεΐνες που προέρχονται από µικροοργανισµούς που ανήκουν στην οµάδα των βακτηρίων, 

ζυµών, φυκών, κατώτερων µυκήτων: όλα τα προϊόντα αυτής της οµάδας (εκτός αυτών της 

υποοµάδας 1.2.1) 

 

- Παραπροϊόντα από την παρασκευή αµινοξέων δια ζυµώσεως: όλα τα προϊόντα αυτής της 

οµάδας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

Πρόσθετες ύλες που επιτρέπονται δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 : 

 

- Ζωοτεχνικές πρόσθετες ύλες : οι πρόσθετες ύλες που καλύπτονται από το Παράρτηµα Ι 

σηµείο 4 στοιχείο δ) («άλλες ζωοτεχνικές πρόσθετες ύλες») του κανονισµού (ΕΚ) 

αριθ. 1831/2003 

 

- Αντιβιοτικά: όλες οι πρόσθετες ύλες 

 

- Κοκκιδοστατικά και ιστοµονοστατικά: όλες οι πρόσθετες ύλες 

 

- Αυξητικοί παράγοντες: όλες οι πρόσθετες ύλες 

 

- ∆ιατροφικές πρόσθετες ύλες : 

 

- πρόσθετες ύλες που καλύπτονται από το Παράρτηµα Ι σηµείο 3 στοιχείο α) (βιταµίνες, 

προβιταµίνες και χηµικώς προσδιορισµένες ουσίες παρόµοιου αποτελέσµατος) του 

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 : Α και D 

 

- πρόσθετες ύλες που καλύπτονται από το Παράρτηµα Ι σηµείο 3 στοιχείο β) («ενώσεις 

ιχνοστοιχείων») του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003: Cu και Se. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

 

Πρόσθετες ύλες που επιτρέπονται δυνάµει του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003: 

 

Ζωοτεχνικές πρόσθετες ύλες: οι πρόσθετες ύλες που καλύπτονται από το Παράρτηµα Ι σηµείο 4 

στοιχείο δ) («άλλες ζωοτεχνικές πρόσθετες ύλες») του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 

 

- Αντιβιοτικά: όλες οι πρόσθετες ύλες, 

 

- Κοκκιδοστατικά και ιστοµονοστατικά: όλες οι πρόσθετες ύλες, 

 

- Αυξητικοί παράγοντες: όλες οι πρόσθετες ύλες. 

 

___________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 

 
1 2 3 4 5 

Ατοµικός 

αριθµός 

αναγνώρισης 

∆ραστηριότητα Όνοµα ή 

επωνυµία της 

επιχείρησης1 

∆ιεύθυνση2 Παρατηρήσεις 

     

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 

 

 

Ο ατοµικός αριθµός αναγνώρισης πρέπει να έχει την ακόλουθη δοµή: 

 

1. Το γράµµα «α» εάν η επιχείρηση ζωοτροφών είναι εγκεκριµένη, 

 

2. Τον κωδικό ISO του κράτους µέλους ή της τρίτης χώρας όπου βρίσκεται η επιχείρηση, 

 

3. Τον εθνικό αριθµό αναφοράς, µε οκτώ το πολύ αλφαριθµητικούς χαρακτήρες. 

 

 

________________________ 

 

                                                 
1  Όνοµα ή επωνυµία των επιχειρήσεων ζωοτροφών. 
2  ∆ιεύθυνση των επιχειρήσεων ζωοτροφών. 
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