
                                                                                         
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ΘΕΜΑ: Καθορισµός όρων για την υγεία των ζώων, τη δηµόσια υγεία και την κτηνιατρική πιστοποίηση 
              όσον αφορά την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση νωπού γάλακτος, γαλακτοκοµικών προϊόντων, 
              πρωτογάλακτος και προϊόντων µε βάση το πρωτόγαλα που προορίζονται για ανθρώπινη 
              κατανάλωση 
ΣΧΕΤ: 1.Η µε αριθµ. πρωτ. 266/12058/22-01-2018 εγκύκλιός µας 
            2. Η µε αριθµ. πρωτ. 2982/113179/20-08-2018  εγκύκλιός µας 

3. Η µε αριθµ. πρωτ. 727/52755/18-03-2019 εγκύκλιός µας 
4. Η µε αριθµ. πρωτ. 971/84182/16-03-2020 εγκύκλιός µας 
 

Σας αποστέλλεται συνηµµένα για ενηµέρωση και εφαρµογή ο Εκτελεστικός  Κανονισµός της Επιτροπής 
της ΕΕ. 2020/2207 , για την τροποποίηση του παραρτήµατος I του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 605/2010 όσον 
αφορά τις καταχωρίσεις για το Ηνωµένο Βασίλειο και τις Εξαρτήσεις του Στέµµατος στον κατάλογο 
τρίτων χωρών ή τµηµάτων τους από τις/τα οποίες/-α επιτρέπεται η εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
νωπού γάλακτος, γαλακτοκοµικών προϊόντων, πρωτογάλακτος και προϊόντων µε βάση το πρωτόγαλα 
που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. 
 
 
Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2021. 
 
 
 
 
 
                                                                                              Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
   

 
 
                Χρυσούλα ∆ηλέ 
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ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
 

Α. Για Ενέργεια 
 

1. Περιφέρειες της χώρας. Γενικές ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής. ∆ιευθύνσεις 
Κτηνιατρικής αυτών – Έδρες τους. 

2. Περιφερειακές Ενότητες της χώρας. ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής. Τµήµατα 
Κτηνιατρικής αυτών – Έδρες τους. 

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

1. Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων 
α) Γενική ∆ιεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.K. – ∆/νση  Τελ. ∆ιαδικασιών. 
Καρ. Σερβίας 10, 10184, Αθήνα. 

2. Εµπορικά και Βιοµηχανικά Επιµελητήρια: 
α) Αθηνών. Ακαδηµίας 7-9, 10671, Αθήνα. 
β) Πειραιά. Πλατεία Ρούσβλετ, 18531, Πειραιάς. 
γ) Θεσσαλονίκης – Τσιµισκή 29, 54624, Θεσσαλονίκη. 

4. Κτηνιατρικά εργαστήρια. – Έδρες τους. 
5. Κέντρα κτηνιατρικών ιδρυµάτων. – Έδρες τους. 
 

 
 
Γ. Εσωτερική ∆ιανοµή 

  
1.∆ιεύθυνση Υγείας των Ζώων  
2. ∆ιεύθυνση Κτηνιατρικής ∆ηµόσιας Υγείας. 



ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/2207 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 22ης Δεκεμβρίου 2020 

για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 605/2010 όσον αφορά τις 
καταχωρίσεις για το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Εξαρτήσεις του Στέμματος στον κατάλογο τρίτων χωρών ή 
τμημάτων τους από τις/τα οποίες/-α επιτρέπεται η εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση νωπού γάλακτος, 
γαλακτοκομικών προϊόντων, πρωτογάλακτος και προϊόντων με βάση το πρωτόγαλα που προορίζονται για 

ανθρώπινη κατανάλωση 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για τους κανόνες υγειονομικού ελέγχου 
που διέπουν την παραγωγή, μεταποίηση, διανομή και εισαγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη 
κατανάλωση (1), και ιδίως την εισαγωγική φράση του άρθρου 8, το πρώτο εδάφιο του σημείου 1 του άρθρου 8, το άρθρο 8 
σημείο 4 και το άρθρο 9 παράγραφος 4, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 605/2010 της Επιτροπής (2) θεσπίζει τις προϋποθέσεις δημόσιας υγείας και υγείας των ζώων, 
καθώς και τις απαιτήσεις πιστοποίησης για την είσοδο στην Ένωση αποστολών νωπού γάλακτος, γαλακτοκομικών 
προϊόντων, πρωτογάλακτος και προϊόντων με βάση το πρωτόγαλα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, καθώς 
και τον κατάλογο τρίτων χωρών ή τμημάτων τους από τις/τα οποίες/-α επιτρέπεται η είσοδος των εν λόγω αποστολών στην 
Ένωση. Ειδικότερα, στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 605/2010 παρατίθενται οι τρίτες χώρες και τα τμήματά 
τους από τις/τα οποίες/-α επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση αποστολών νωπού γάλακτος, γαλακτοκομικών προϊόντων, 
πρωτογάλακτος και προϊόντων με βάση το πρωτόγαλα που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. 

(2) Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει παράσχει τις αναγκαίες εγγυήσεις που απαιτούνται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 605/2010 
προκειμένου το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Εξαρτήσεις του Στέμματος Γκέρνζι, Νήσος του Μαν και Τζέρζι να περιληφθούν 
στο παράρτημα I του εν λόγω κανονισμού μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται στη συμφωνία για την 
αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (στο εξής: συμφωνία αποχώρησης), με την επιφύλαξη της εφαρμογής του 
ενωσιακού δικαίου ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού σε σχέση με τη Βόρεια Ιρλανδία σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 4 του πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία της συμφωνίας αποχώρησης, σε συνδυασμό με το 
παράρτημα 2 του εν λόγω πρωτοκόλλου. 

(3) Λαμβανομένων υπόψη των εγγυήσεων που παρασχέθηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο, η εν λόγω τρίτη χώρα και οι 
Εξαρτήσεις του Στέμματος θα πρέπει να περιληφθούν στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 605/2010. 

(4) Συνεπώς, το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 605/2010 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. 

(5) Δεδομένου ότι η μεταβατική περίοδος που προβλέπεται στη συμφωνία αποχώρησης λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020, ο 
παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2021. 

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

(1) ΕΕ L 18 της 23.1.2003, σ. 11. 
(2) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 605/2010 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 2010, σχετικά με τον καθορισμό όρων για την υγεία των ζώων, τη δημόσια 

υγεία και την κτηνιατρική πιστοποίηση όσον αφορά την εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση νωπού γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων 
που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (ΕΕ L 175 της 10.7.2010, σ. 1). 

EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 438/18                                                                                                                                       28.12.2020   



ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 605/2010 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού. 

Άρθρο 2 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2021. 

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

Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2020.  

Για την Επιτροπή 
Η Πρόεδρος 

Ursula VON DER LEYEN     

EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2020                                                                                                                                       L 438/19   



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 605/2010 τροποποιείται ως εξής: 

1) μετά την καταχώριση για την Αιθιοπία προστίθενται οι ακόλουθες καταχωρίσεις για το Ηνωμένο Βασίλειο και το Γκέρνζι: 

«GB Ηνωμένο Βασίλειο (*) + + + 

GG Γκέρνζι + + + 

(*) 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, για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος 
οι αναφορές στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν περιλαμβάνουν τη Βόρεια Ιρλανδία.»   

2) μετά την καταχώριση για το Ισραήλ προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση για τη Νήσο του Μαν: 

«IM Νήσος του Μαν + + +»   

3) μετά την καταχώριση για την Ισλανδία προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση για το Τζέρζι: 

«JE Τζέρζι + + +»   

EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 438/20                                                                                                                                       28.12.2020   
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