
 

 

 

                                                                                                                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ                                                                   Αθήνα, 7-01-2022 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ                                                  Αρ. Πρωτ.: 37/4259 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 

     ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

     & ΕΝΔΟΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  

     ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

     ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ                                                                 ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ. 

     Πληροφορίες: Σ. Μαντούβαλου  

     Ταχ. Δ/νση: Βερανζέρου 46, Αθήνα 

     Ταχ. Κώδικας: 10438 

     Τηλέφωνο: 210 212 4130 

     e-mail: ka6u047@minagric.gr 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Νέοι όροι εισόδου φορτίων ορισμένων ζώων, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και  προϊόντων 

ζωικής προέλευσης από τρίτες χώρες και  εδάφη στην  Ε.Ε. από τις 21 Απριλίου 2021 

ΣΧΕΤ: 1.Το με αριθμ. πρωτ. 704/110357/21-04-2021 έγγραφό μας 

            2. Το με αριθμ. πρωτ. 1221/205384/3-08-2021 έγγραφό μας 

            3. Το με αριθμ. πρωτ. 1274/217239/16-08-2021 έγγραφό μας 

            4. Το με αριθμ. πρωτ. 1278/218388/17-08-2021 έγγραφό μας 

            5. Το με αριθμ. πρωτ. 1435/253681/17-09-2021έγγραφό μας 

            6. Το με αριθμ. πρωτ. 1465/265542/ 28-09-2021 έγγραφό μας 

            7. Το με αριθμ. πρωτ. 1467/265947/28-09-2021 έγγραφό μας   

            8. Το με αριθμ. πρωτ. 1488/270173/1-10-2021 έγγραφό μας  

            9. Το με αριθμ. πρωτ. 1771/320580/15-11-2021 έγγραφό μας 

            10. Το με αριθμ. πρωτ. 1869/344999 /2-12-2021 έγγραφό μας 

            11. Το με αριθμ. πρωτ. 1875/349306/6-12-2021 έγγραφό μας 

            12. Το με αριθμ. πρωτ. 1967/357407/10-12-2021 έγγραφό μας 

            13. Το με αριθμ. πρωτ. 558/377546 /29-12-2021 έγγραφό μας 

 

 

Σας αποστέλλεται  συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή ο Εκτελεστικός Κανονισμός 2022/7 της 

Επιτροπής της Ε.Ε. για την τροποποίηση του παραρτήματος V του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 

2020/2235 όσον αφορά τις απαιτήσεις υγείας των ζώων για την είσοδο στην Ένωση γαλακτοκομικών 

προϊόντων που περιέχονται σε σύνθετα προϊόντα ανθεκτικά στη διατήρηση σε θερμοκρασία 

περιβάλλοντος. 

 

Συγκεκριμένα, η ιδιωτική βεβαίωση που παρατίθεται στο παράρτημα V του εκτελεστικού κανονισμού 

(ΕΕ) 2020/2235 αντικαθίσταται από επικαιροποιημένη έκδοση ,η οποία λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις 

όσον αφορά τις επεξεργασίες μετριασμού του κινδύνου για τα γαλακτοκομικά προϊόντα που καθορίζονται 

στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2020/692, όπως τροποποιήθηκε με τον κατ’ εξουσιοδότηση 

κανονισμό (ΕΕ) 2021/1703. 

 
Ο παρών κανονισμός ισχύει από 7-01-2022. 
                                                                                                

                                                                                                                       Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ  Δ/ΝΣΗΣ                                                                                          

                     α.α. 

 

                                                                                                                 Μ. Γιαννιού 

 



 

 

 

                         

 

                                                   

 

 

                                            ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ   ΠΙΝΑΚΑ   ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

 

 

Α. Για Ενέργεια 

 

1. Περιφέρειες της χώρας. Γενικές Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής- Διευθύνσεις    

    Κτηνιατρικής αυτών – Έδρες τους. 

2. Περιφερειακές Ενότητες της χώρας. Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής-Τμήματα  

    Κτηνιατρικής αυτών – Έδρες τους. 

3. Σταθμοί Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ). – Έδρες τους. 

 

 

 

 

Β. Για κοινοποίηση 

 

1.Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 

   Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.K. – Δ/νση  Τελ. Διαδικασιών. 

   Καρ. Σερβίας 10, 10184, Αθήνα. 

2.Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια: 

   α) Αθηνών. Ακαδημίας 7-9, 10671, Αθήνα. 

   β) Πειραιά. Πλατεία Ρούσβελτ, 18531, Πειραιάς. 

   γ) Θεσσαλονίκης – Τσιμισκή 29, 54624, Θεσσαλονίκη. 

3. Κτηνιατρικά εργαστήρια. – Έδρες τους. 

4. Κέντρα κτηνιατρικών ιδρυμάτων. – Έδρες τους. 

 

 

 

Γ. Εσωτερική Διανομή 

  

1.    Διεύθυνση Υγείας των Ζώων  

2.    Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας 

 

 

 

 



II

(Μη νομοθετικές πράξεις)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/7 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 5ης Ιανουαρίου 2022

για την τροποποίηση του παραρτήματος V του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/2235 όσον αφορά τις 
απαιτήσεις υγείας των ζώων για την είσοδο στην Ένωση γαλακτοκομικών προϊόντων που περιέχονται σε 

σύνθετα προϊόντα ανθεκτικά στη διατήρηση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 
2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 2 
στοιχείο α),

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (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) (2), και ιδίως το άρθρο 238 παράγραφος 3 και το άρθρο 239 παράγραφος 3,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για 
τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της 
νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των 
φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 999/2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, 
(ΕΕ) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031, των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) 
αριθ. 1099/2009 και των οδηγιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ και 
για την κατάργηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) 
αριθ. 882/2004, των οδηγιών του Συμβουλίου 89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ 
και 97/78/ΕΚ και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου (κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους) (3), και ιδίως το 
άρθρο 90 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) και ε) και το άρθρο 126 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/692 της Επιτροπής (4), συμπληρώνει τους κανόνες για την υγεία των ζώων 
που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/429 όσον αφορά, μεταξύ άλλων, την είσοδο στην Ένωση φορτίων ορισμένων 
προϊόντων ζωικής προέλευσης. Ειδικότερα, το άρθρο 163 του εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού, όπως 
τροποποιήθηκε πρόσφατα από τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2021/1703 της Επιτροπής (5), καθορίζει ειδικές 
απαιτήσεις για την είσοδο στην Ένωση προϊόντων ζωικής προέλευσης που περιέχονται σε σύνθετα προϊόντα ανθεκτικά στη 
διατήρηση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος Μεταξύ άλλων, το εν λόγω άρθρο καθορίζει απαιτήσεις για επεξεργασίες 
μετριασμού του κινδύνου οι οποίες εφαρμόζονται στα γαλακτοκομικά προϊόντα που περιέχονται στα εν λόγω σύνθετα 
προϊόντα λαμβάνοντας υπόψη το υγειονομικό καθεστώς της τρίτης χώρας ή εδάφους ή ζώνης καταγωγής τους.

(1) ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 55.
(2) ΕΕ L 84 της 31.3.2016, σ. 1.
(3) ΕΕ L 95 της 7.4.2017, σ. 1.
(4) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/692 της Επιτροπής, της 30ής Ιανουαρίου 2020, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 

2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες για την είσοδο στην Ένωση και για τις μετακινήσεις 
και τους χειρισμούς, μετά την είσοδο, των φορτίων ορισμένων ζώων, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και προϊόντων ζωικής προέλευσης (ΕΕ L 
174 της 3.6.2020, σ. 379).

(5) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2021/1703 της Επιτροπής της 13ης Ιουλίου 2021 για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση 
κανονισμού (ΕΕ) 2020/692 όσον αφορά τις απαιτήσεις υγείας των ζώων για την είσοδο στην Ένωση προϊόντων ζωικής προέλευσης που 
περιέχονται σε σύνθετα προϊόντα (ΕΕ L 339 της 24.9.2021, σ.29.))
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(2) Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/2235 της Επιτροπής (6) καθορίζει κανόνες για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΕ) 
2016/429 και (ΕΕ) 2017/625 όσον αφορά τα υποδείγματα, μεταξύ άλλων, βεβαιώσεων για την είσοδο στην Ένωση 
ορισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης. Ειδικότερα, στο παράρτημα V του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/2235 
καθορίζεται υπόδειγμα ιδιωτικής βεβαίωσης από τον υπεύθυνο επιχείρησης που εισάγει στην Ένωση σύνθετα προϊόντα 
ανθεκτικά στη διατήρηση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος σύμφωνα με το άρθρο 14 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού 
(ΕΕ) 2019/625 της Επιτροπής (7).

(3) Η ιδιωτική βεβαίωση που παρατίθεται στο παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/2235 θα πρέπει να 
αντικατασταθεί από επικαιροποιημένη έκδοση η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις όσον αφορά τις επεξεργασίες 
μετριασμού του κινδύνου για τα γαλακτοκομικά προϊόντα που καθορίζονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 
2020/692, όπως τροποποιήθηκε με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2021/1703.

(4) Συνεπώς, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/2235 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(5) Επειδή ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/2235 εφαρμόζεται από την 21η Απριλίου 2021, για λόγους ασφάλειας 
δικαίου, οι τροποποιήσεις που πρέπει να επέλθουν στον κανονισμό (ΕΕ) 2020/2235 με τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει 
να τεθούν σε ισχύ επειγόντως.

(6) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, 
τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα V του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/2235 αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος 
κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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

Βρυξέλλες, 5 Ιανουαρίου 2022.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN

(6) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/2235 της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2020, για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή των 
κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2017/625 όσον αφορά τα υποδείγματα 
πιστοποιητικών υγείας των ζώων, τα υποδείγματα επίσημων πιστοποιητικών και τα υποδείγματα πιστοποιητικών υγείας των ζώων / επίσημων 
πιστοποιητικών για την είσοδο στην Ένωση και για τις ενδοενωσιακές μετακινήσεις φορτίων ορισμένων κατηγοριών ζώων και αγαθών και 
σχετικά με την επίσημη πιστοποίηση με τέτοια πιστοποιητικά, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 599/2004, των εκτελεστικών 
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 636/2014 και (ΕΕ) 2019/628, της οδηγίας 98/68/ΕΚ και των αποφάσεων 2000/572/ΕΚ, 2003/779/ΕΚ 
και 2007/240/ΕΚ (ΕΕ L 442 της 30.12.2020, σ. 1).

(7) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/625 της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις για την είσοδο στην Ένωση φορτίων ορισμένων ζώων και 
αγαθών που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (ΕΕ L 131 της 17.5.2019, σ. 18).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΕΙ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ 
ΣΥΝΘΕΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 

ΑΡΘΡΟ 14 ΤΟΥ ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2019/625 
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: Β
εβ
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ωσ

η ΙΙ. Υγειονομικές πληροφορίες II.α Βεβαίωση ΙΙ.β Αναφορά IMSOC

Ο/Η υπογεγραμμένος/-η, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Όνομα, διεύθυνση και πλήρη στοιχεία του εισαγωγέα)

ως υπεύθυνος για την είσοδο στην Ένωση του φορτίου σύνθετων προϊόντων που περιγράφονται στο μέρος Ι, δηλώνω ότι τα σύνθετα 
προϊόντα που συνοδεύονται από την παρούσα βεβαίωση:

1. συμμορφώνονται με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 126 παράγραφος 2 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου A·

2. δεν απαιτείται να αποθηκεύονται ή να μεταφέρονται σε ελεγχόμενες θερμοκρασίες·
3. δεν περιέχουν μεταποιημένο κρέας πέραν της ζελατίνης, του κολλαγόνου ή ιδιαιτέρως εξευγενισμένων προϊόντων τα 

οποία αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ τμήμα XVI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου· B

4. περιέχουν τα ακόλουθα συστατικά φυτικής προέλευσης και μεταποιημένων προϊόντων ζωικής προέλευσης(2):
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

5. περιέχουν μεταποιημένα προϊόντα ζωικής προέλευσης για τα οποία ορίζονται απαιτήσεις στο παράρτημα III του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και τα οποία προέρχονται από την/τις ακόλουθη/-ες εγκεκριμένη/-ες 
εγκατάσταση/εγκαταστάσεις(3):
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;

6. περιέχουν μεταποιημένα προϊόντα ζωικής προέλευσης τα οποία κατάγονται από τρίτες χώρες ή περιφέρειές τους που 
επιτρέπεται να εξάγουν όλα τα μεταποιημένα προϊόντα ζωικής προέλευσης στην Ένωση όπως αναφέρεται στην 
απόφαση 2011/163/ΕΕ της Επιτροπής C·

7. κατάγονται από τρίτες χώρες ή περιφέρεις αυτών από τις οποίες επιτρέπεται η εξαγωγή στην Ένωση προϊόντων με 
βάση το κρέας, γαλακτοκομικών προϊόντων, προϊόντων με βάση το πρωτόγαλα αλιευτικών προϊόντων ή προϊόντων 
αυγών, με βάση τις ενωσιακές απαιτήσεις υγείας των ζώων και δημόσιας υγείας, και οι οποίες αναφέρονται 
τουλάχιστον για ένα από τα εν λόγω προϊόντα ζωικής προέλευσης σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 
2021/405της Επιτροπής D και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/404 της Επιτροπής E·

8. παρήχθησαν σε εγκατάσταση που πληροί πρότυπα υγιεινής τα οποία αναγνωρίζεται ότι είναι ισοδύναμα με εκείνα 
που απαιτούνται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου F·

9. παρήχθησαν υπό συνθήκες που εγγυώνται τη συμμόρφωση με τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τα φυτοφάρμακα 
που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου G, και 
τα μέγιστα επίπεδα ουσιών που επιμολύνουν, όπως προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της 
Επιτροπής H·

(A) Κανονισμός (EE) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για τους επίσημους ελέγχους και 
τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις 
ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για 
την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 999/2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) 
αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, (EE) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031, των 
κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 και των οδηγιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 
2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ και για την κατάργηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
(ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, των οδηγιών του Συμβουλίου 89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 
96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ και 97/78/ΕΚ και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου (κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους) (ΕΕ L 95 
της 7.4.2017, σ. 1).

(B) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών 
κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 55).

(C) Απόφαση 2011/163/ΕΕ της Επιτροπής, της 16ης Μαρτίου 2011, για την έγκριση σχεδίων που υποβλήθηκαν από τρίτες χώρες σύμφωνα με 
το άρθρο 29 της οδηγίας 96/23/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 70 της 17.3.2011, σ. 40).

(D) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/405 της Επιτροπής, της 24ης Μαρτίου 2021, σχετικά με τη θέσπιση καταλόγων τρίτων χωρών ή 
περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση ορισμένων ζώων και αγαθών που προορίζονται για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 114 της 31.3.2021, σ. 118).

(E) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/404 της Επιτροπής, της 24ης Μαρτίου 2021, για την κατάρτιση καταλόγων τρίτων χωρών, εδαφών ή 
ζωνών αυτών από τις οποίες/τα οποία επιτρέπεται η είσοδος ζώων, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και προϊόντων ζωικής προέλευσης στην 
Ένωση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 114 της 31.3.2021, σ. 1).

(F) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των 
τροφίμων (ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 1).

(G) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα όρια 
καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της 
οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 70 της 16.3.2005, σ. 1).

(H) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, για καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες 
ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα (ΕΕ L 364 της 20.12.2006, σ. 5).
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10. περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα, τα οποία:
(4) (5) είτε έχουν υποβληθεί σε ειδική επεξεργασία μετριασμού του κινδύνου που προβλέπεται στο παράρτημα 

XXVII του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/692 της Επιτροπής I·
(4)(6) είτε έχουν υποβληθεί σε ειδική επεξεργασία μετριασμού του κινδύνου που προβλέπεται στη στήλη Α ή Β του 

πίνακα που παρατίθεται στο παράρτημα XXVII του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/692·
(4)(7) είτε έχουν υποβληθεί σε ειδική επεξεργασία μετριασμού του κινδύνου τουλάχιστον ισοδύναμη με μια από τις 

επεξεργασίες που προβλέπονται στη στήλη Β του πίνακα που παρατίθεται στο παράρτημα XXVII του 
κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/692·

11. περιέχουν προϊόντα αυγών τα οποία έχουν υποβληθεί σε ειδική επεξεργασία μετριασμού του κινδύνου τουλάχιστον 
ισοδύναμη με μια από τις επεξεργασίες που προβλέπονται στον πίνακα που παρατίθεται στο παράρτημα XXVIII του 
κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/692(4).

Σημειώσεις
Σύμφωνα με τη συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου για τις 
Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία σε συνδυασμό με το παράρτημα 2 του εν λόγω πρωτοκόλλου, οι αναφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην 
παρούσα βεβαίωση περιλαμβάνουν το Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία.

Ημερομηνία Ιδιότητα και τίτλος του 
εισαγωγέα(8)

Σφραγίδα Υπογραφή

(2) Απαριθμήστε τα συστατικά κατά φθίνουσα σειρά βάρους. Επιτρέπεται η ομαδοποίηση ορισμένων συστατικών σε 
γαλακτοκομικά προϊόντα, αλιευτικά προϊόντα, προϊόντα αυγών, προϊόντα μη ζωικής προέλευσης, κατά περίπτωση.

(3) Να αναγράψετε τον αριθμό έγκρισης της/των εγκατάστασης/εγκαταστάσεων στην/στις οποία/οποίες παρασκευάστηκαν τα 
μεταποιημένα προϊόντα ζωικής προέλευσης που περιέχονται στο σύνθετο προϊόν και την τρίτη χώρα ή έδαφος ή ζώνη αυτών 
όπου βρίσκεται η εγκεκριμένη εγκατάσταση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 853/2004 και αναγράφονται από τον εισάγοντα υπεύθυνο επιχείρησης τροφίμων.

(4) Διατηρείται κατά περίπτωση.

(5) Μόνο εάν:

α) η τρίτη χώρα ή έδαφος ή ζώνη καταγωγής του σύνθετου προϊόντος (κωδικός χώρας ISO που εισάγεται στο τετραγωνίδιο 
I.7 του μέρους I της βεβαίωσης) είναι καταγεγραμμένη για την είσοδο στην Ένωση νωπού γάλακτος και γαλακτοκομικών 
προϊόντων που δεν υπόκεινται σε επεξεργασία μετριασμού του κινδύνου σύμφωνα με το παράρτημα XVII του 
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/404 J·

και

β) η εγκεκριμένη εγκατάσταση καταγωγής του νωπού γάλακτος ή του γαλακτοκομικού προϊόντος (αναφέρεται στο σημείο 5 
του μέρους ΙΙ της βεβαίωσης) βρίσκεται:

(i) σε τρίτη χώρα, έδαφος ή ζώνη αυτών που είναι καταγεγραμμένη για την είσοδο στην Ένωση νωπού γάλακτος και 
γαλακτοκομικών προϊόντων που δεν υπόκεινται σε επεξεργασία μετριασμού του κινδύνου σύμφωνα με το παράρτημα 
XVII του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/404· είτε

(ii) στην Ένωση.

(I) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/692 της Επιτροπής, της 30ής Ιανουαρίου 2020, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες για την είσοδο στην Ένωση και για τις μετακινήσεις 
και τους χειρισμούς, μετά την είσοδο, των φορτίων ορισμένων ζώων, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και προϊόντων ζωικής προέλευσης (ΕΕ L 
174 της 3.6.2020, σ. 379).

(J) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/404 της Επιτροπής, της 24ης Μαρτίου 2021, για την κατάρτιση καταλόγων τρίτων χωρών, εδαφών ή 
ζωνών αυτών από τις οποίες/τα οποία επιτρέπεται η είσοδος ζώων, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και προϊόντων ζωικής προέλευσης στην 
Ένωση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 114 της 31.3.2021, σ. 1).
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(6) Μόνο εάν:

α) η τρίτη χώρα ή έδαφος ή ζώνη καταγωγής του σύνθετου προϊόντος (ο κωδικός χώρας ISO που αναγράφεται στο 
τετραγωνίδιο I.7 του μέρους Ι της βεβαίωσης) είναι καταγεγραμμένη για είσοδο στην Ένωση γαλακτοκομικών προϊόντων 
που υπόκεινται σε επεξεργασία μετριασμού του κινδύνου σύμφωνα με το παράρτημα XVIII του εκτελεστικού κανονισμού 
(ΕΕ) 2021/404·

και

β) η εγκεκριμένη εγκατάσταση καταγωγής του νωπού γάλακτος ή του γαλακτοκομικού προϊόντος (αναφέρεται στο σημείο 5 
του μέρους ΙΙ της βεβαίωσης) βρίσκεται:

(i) σε τρίτη χώρα ή έδαφος ή ζώνη αυτών που είναι καταγεγραμμένη για την είσοδο στην Ένωση γαλακτοκομικών 
προϊόντων που υπόκεινται σε επεξεργασία μετριασμού του κινδύνου σύμφωνα με το παράρτημα XVIII του 
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/404· είτε

(ii) στην Ένωση

(7) Εάν:

α) η τρίτη χώρα ή έδαφος ή ζώνη καταγωγής του σύνθετου προϊόντος (ο κωδικός ISO της χώρας που αναγράφεται στο 
τετραγωνίδιο I.7 του μέρους Ι της βεβαίωσης) δεν είναι καταγεγραμμένη για την είσοδο νωπού γάλακτος και/ή 
γαλακτοκομικών προϊόντων στην Ένωση στα παραρτήματα XVII ή XVIII του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/404·

και

β) η εγκεκριμένη εγκατάσταση καταγωγής του γαλακτοκομικού προϊόντος (αναφέρεται στο σημείο 5 του μέρους ΙΙ της 
βεβαίωσης) βρίσκεται:

(i) σε τρίτη χώρα ή έδαφος ή ζώνη αυτών που είναι καταγεγραμμένη για την είσοδο στην Ένωση νωπού γάλακτος και/ή 
γαλακτοκομικών προϊόντων σύμφωνα με το παράρτημα XVII ή XVIII του εκτελεστικού κανονισμός (ΕΕ) 2021/404· 
είτε

(ii) στην Ένωση.

(8) Εισαγωγέας: Εκπρόσωπος των εισαγόντων υπευθύνων επιχειρήσεων τροφίμων όπως ορίζεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 του 
κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/625 της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, για τη συμπλήρωση του κανονισμού 
(ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις για την είσοδο στην Ένωση 
φορτίων ορισμένων ζώων και αγαθών που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (ΕΕ L 131 της 17.5.2019, σ. 18).»
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