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ΘΕΜΑ : Τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ.999/2001 και (ΕΕ) αριθ. 142/2011  

ΣΧΕΤ:  1.Το με αριθμ. πρωτ. 2514/75515/18-06-2013 έγγραφο μας. 
             2. Το με αριθμ. πρωτ. 2520/75845/19-06-2013  έγγραφο μας 
             3. Το με αριθμ. πρωτ. 3147/96395/5-08-2014 έγγραφο μας 
             4. Το με αριθμ. πρωτ. 1467/65212/19-05-2014 έγγραφο μας 

 5. Το με αριθμ. πρωτ. 398/12333/02-02-2017 έγγραφο μας 
 6. Το με αριθμ. πρωτ. 1803/60467/02-06-2017  έγγραφο μας 

             7. Το με αριθμ. πρωτ. 1124/113250/26-10-2017 έγγραφο μας 
 

Σας ενημερώνουμε ότι ο προς εφαρμογή Κανονισμός 2019/319 της Επιτροπής της Ε.Ε., για την 

τροποποίηση του παραρτήματος IX του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και του παραρτήματος XV του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 142/2011 της Επιτροπής σχετικά με την υγειονομική πιστοποίηση κατά την εισαγωγή στην Ένωση 

όσον αφορά τις μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες, είναι αναρτημένος στην ακόλουθη 

ηλεκτρονική δ/νση της επίσημης εφημερίδας της Ε.Ε.: 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0319&from=EL 

 

Συγκεκριμένα,το παράρτημα IX του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 τροποποιείται σύμφωνα με το 

παράρτημα I του παρόντος και το παράρτημα XV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 τροποποιείται 
σύμφωνα με το παράρτημα II του παρόντος. 
 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του . 

 

Για μια μεταβατική περίοδο έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019, οι αποστολές ζωικών υποπροϊόντων και 
παράγωγων προϊόντων που συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό συμπληρωμένο και 
υπογεγραμμένο σύμφωνα με το κατάλληλο υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού που ορίζεται στα 

κεφάλαια 1, 1α, 2(A), 2(B), 3(A), 3(B), 3(Γ), 3(Δ), 3(Ε), 3(ΣΤ), 4(Β), 4(Γ), 4(Δ), 6(Β), 8, 10(A), 10(B), 

11, 12 και 18 του παραρτήματος XV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011, στην έκδοση που ίσχυε πριν 

από τις τροποποιήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού, και, κατά περίπτωση, 

από δήλωση δεόντως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη σύμφωνα με το υπόδειγμα δήλωσης που  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ορίζεται στο κεφάλαιο 20 του εν λόγω παραρτήματος, όπως ίσχυε πριν από τις τροποποιήσεις που 

προβλέπονται στο άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού, εξακολουθούν να γίνονται δεκτές για εισαγωγή 

στην Ένωση και τη διαμετακόμιση μέσω αυτής, υπό την προϋπόθεση ότι τα υγειονομικά πιστοποιητικά 

ή δηλώσεις συμπληρώθηκαν και υπογράφηκαν δεόντως το αργότερο στις 31 Ιουλίου 2019. 

 

 

 
 

 

                                                                                        

 

 

                                                                          H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

          

 

 

                                                                                                       Xρυσούλα Δηλέ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                      ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

 

Α. Για Ενέργεια 

 

1.Σταθμοί Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου. – Έδρες τους 
2. Περιφέρειες και Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας 

– Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής – έδρες τους 
– Διευθύνσεις Κτηνιατρικής – έδρες τους 

 

Β. Για κοινοποίηση 

 

1.Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 

α) 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 Ρούσβλετ, 18531, Πειραιάς 
 γ) Θεσσαλονίκης – Τσιμισκή 29, 54624, Θεσσαλονίκη 

 

 

Γ. Εσωτερική Διανομή 

  

1.   Διεύθυνση Υγείας των Ζώων  

2.   Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας 

 

 

 

 

 



II 

(Μη νομοθετικές πράξεις) 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/319 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 6ης Φεβρουαρίου 2019 

για την τροποποίηση του παραρτήματος IX του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και του παραρτήματος XV του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 142/2011 της Επιτροπής σχετικά με την υγειονομική πιστοποίηση κατά την εισαγωγή στην Ένωση 

όσον αφορά τις μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες 

(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. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 
2001, για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλο
παθειών (1), και ιδίως το άρθρο 23 παράγραφος 1 και την εισαγωγική φράση και το στοιχείο ιγ) του άρθρου 23α, 

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
21ης Οκτωβρίου 2009, περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 (κανονισμός για τα ζωικά 
υποπροϊόντα) (2), και ιδίως την εισαγωγική φράση, το στοιχείο δ) και την τελευταία παράγραφο του άρθρου 42 παράγραφος 2, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 999/2001 θεσπίζει κανόνες πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης των μεταδοτικών 
σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ) σε βοοειδή και αιγοπρόβατα. Εφαρμόζεται στην παραγωγή και τη διάθεση στην 
αγορά ζώντων ζώων και προϊόντων ζωικής προέλευσης και, σε ορισμένες συγκεκριμένες περιπτώσεις, στις εξαγωγές τους. 
Ο εν λόγω κανονισμός προβλέπει επίσης μια νομική βάση για την ταξινόμηση, όπως ορίζεται στην απόφαση 
2007/453/ΕΚ της Επιτροπής (3), των κρατών μελών και των τρίτων χωρών ή των περιφερειών τους ανάλογα με την 
κατάστασή τους όσον αφορά τη σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών (ΣΕΒ) σε κράτη μέλη, τρίτες χώρες ή 
περιφέρειές τους με αμελητέο κίνδυνο ΣΕΒ, ελεγχόμενο κίνδυνο ΣΕΒ και απροσδιόριστο κίνδυνο ΣΕΒ. 

(2)  Στο παράρτημα IX του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 ορίζονται οι απαιτήσεις για την εισαγωγή στην Ένωση ζώντων 
ζώων, εμβρύων, ωαρίων καθώς και προϊόντων ζωικής προέλευσης. Ειδικότερα, το κεφάλαιο Β του εν λόγω παραρτήματος 
ορίζει τις προϋποθέσεις για την εισαγωγή βοοειδών, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη την κατάσταση ως προς τη ΣΕΒ που 
επικρατεί στις τρίτες χώρες ή περιφέρειες. Επιπλέον, το κεφάλαιο Δ του εν λόγω παραρτήματος καθορίζει τις απαιτήσεις 
για την παροχή βεβαίωσης σχετικά με τον κίνδυνο αναφορικά με τη ΣΕΒ στο υγειονομικό πιστοποιητικό που απαιτείται 
για την εισαγωγή στην Ένωση ορισμένων ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων, 
μεταξύ άλλων, των μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών. 

(3)  Το κεφάλαιο Β του παραρτήματος IX του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2016/1396 της Επιτροπής (4), ορίζει ότι τα ζώντα βοοειδή που εισάγονται στην Ένωση δεν πρέπει να έχουν εκτεθεί σε 
βοοειδή ή την κλάση τους που έχουν παρουσιάσει κρούσματα ΣΕΒ. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η κύρια οδός 

28.2.2019 L 61/1 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    

(1) ΕΕ L 147 της 31.5.2001, σ. 1. 
(2) ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 1. 
(3) Απόφαση 2007/453/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 2007, για τον καθορισμό της κατάστασης που επικρατεί στα κράτη μέλη ή σε τρίτες 

χώρες ή στις περιφέρειές τους ως προς τη ΣΕΒ με βάση τον κίνδυνο εκδήλωσης ΣΕΒ (ΕΕ L 172 της 30.6.2007, σ. 84). 
(4) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1396 της Επιτροπής, της 18ης Αυγούστου 2016, σχετικά με την τροποποίηση ορισμένων παραρτημάτων του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης και 
εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (ΕΕ L 225 της 19.8.2016, σ. 76). 



μετάδοσης της ΣΕΒ είναι μέσω ζωοτροφών μολυσμένων με την πρωτεΐνη πρίον της ΣΕΒ, η εν λόγω απαίτηση θα πρέπει 
να τροποποιηθεί ώστε να προβλεφθεί ότι τα ζώντα βοοειδή που εισάγονται στην Ένωση δεν μπορεί να είναι ζώα ή η 
κλάση τους που έχουν παρουσιάσει κρούσματα ΣΕΒ. Επομένως, το κεφάλαιο IX του παραρτήματος III του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 999/2001 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. 

(4)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 θεσπίζει κανόνες για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων όσον αφορά τα 
ζωικά υποπροϊόντα και τα παράγωγα προϊόντα, προκειμένου να προλαμβάνονται και να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι 
που προκύπτουν από τα εν λόγω προϊόντα για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων. Ο κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 142/2011 της Επιτροπής (5) θεσπίζει μέτρα εφαρμογής για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων όσον αφορά 
ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, συμπεριλαμβανομέ
νων ορισμένων απαιτήσεων για την εισαγωγή ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων από τρίτες χώρες. 

(5)  Το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 απαριθμεί ορισμένους ορισμούς που πρέπει να χρησιμοποιούνται 
για τους σκοπούς του εν λόγω κανονισμού. Το άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 προβλέπει ότι οι 
αποστολές ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων για εισαγωγή στην Ένωση ή διαμετακόμιση μέσω αυτής 
συνοδεύονται από υγειονομικά πιστοποιητικά και δηλώσεις, σύμφωνα με τα υποδείγματα που περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα XV του εν λόγω κανονισμού. 

(6)  Το σημείο 1 του άρθρου 11.4.13 του κώδικα υγείας των χερσαίων ζώων του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία 
των Ζώων («κώδικας OIE») (6) συνιστά τα κρεατάλευρα, τα οστεάλευρα και τα ινώδη κατάλοιπα ξιγγιών προερχομένων 
από μηρυκαστικά, όπως αυτά ορίζονται στον κώδικα του OIE, και εμπορεύματα που περιέχουν τα εν λόγω προϊόντα, 
που κατάγονται από χώρες ή περιοχές με αμελητέο κίνδυνο ΣΕΒ όπου έχει εκδηλωθεί αυτόχθονο κρούσμα ΣΕΒ, να 
μπορούν να εισέλθουν στο διεθνές εμπόριο μόνο εφόσον τα προϊόντα προέρχονται από βοοειδή που γεννήθηκαν μετά 
την ημερομηνία της ουσιαστικής εφαρμογής, στη χώρα, της απαγόρευσης χορήγησης σε μηρυκαστικά κρεαταλεύρων, 
οστεαλεύρων και ινωδών καταλοίπων ξιγγιών προερχομένων από μηρυκαστικά, όπως αυτά ορίζονται στον κώδικα του 
OIE. Το σημείο 2 του εν λόγω άρθρου συνιστά ότι τα κρεατάλευρα, τα οστεάλευρα και τα ινώδη κατάλοιπα ξιγγιών 
προερχομένων από μηρυκαστικά, όπως αυτά ορίζονται στον κώδικα του OIE, και εμπορεύματα που περιέχουν τα εν 
λόγω προϊόντα, δεν πρέπει να εισέρχονται στο διεθνές εμπόριο εφόσον κατάγονται από χώρες ή περιοχές με ελεγχόμενο 
ή απροσδιόριστο κίνδυνο ΣΕΒ. 

(7)  Ο κώδικας OIE ορίζει τα κρεατάλευρα και τα οστεάλευρα ως στερεά πρωτεϊνούχων προϊόντων που λαμβάνονται από 
τετηγμένους ζωικούς ιστούς, συμπεριλαμβανομένου του τυχόν ενδιάμεσου πρωτεϊνικού προϊόντος εκτός πεπτιδίων με 
μοριακό βάρος λιγότερο από 10 000 daltons και αμινοξέα. Επομένως, τα κρεατάλευρα και τα οστεάλευρα, όπως 
ορίζονται στον κώδικα ΟΙΕ, καλύπτουν τόσο τον ορισμό των κρεαταλεύρων και των οστεαλεύρων που ορίζεται στο 
σημείο 27 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 όσο και τον ορισμό των μεταποιημένων ζωικών 
πρωτεϊνών που ορίζεται στο σημείο 5 του εν λόγω παραρτήματος. 

(8)  Σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, οι εισαγωγές στην Ένωση 
κρεαταλεύρων και οστεαλεύρων, όπως ορίζονται στην ενωσιακή νομοθεσία, δύναται να πραγματοποιηθούν μόνον εφόσον 
έχουν εκδοθεί κανόνες εφαρμογής για τον καθορισμό των όρων των εν λόγω εισαγωγών. Εφόσον δεν έχουν θεσπιστεί 
τέτοιοι κανόνες εφαρμογής, επί του παρόντος δεν επιτρέπεται η εισαγωγή στην Ένωση κρεαταλεύρων και οστεαλεύρων 
που προέρχονται από υλικά της κατηγορίας 1 ή της κατηγορίας 2. Ωστόσο, οι εισαγωγές στην Ένωση των 
μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών, όπως ορίζονται στην ενωσιακή νομοθεσία, δύναται να πραγματοποιηθούν υπό την 
προϋπόθεση ότι τηρούνται οι όροι εισαγωγής όσον αφορά τη ΜΣΕ που καθορίζονται στο παράτημα ΙΧ κεφάλαιο Δ 
τμήμα Β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001, καθώς και οι όροι για την εισαγωγή μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών 
που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 142/2011. 

(9)  Προκειμένου να ευθυγραμμιστούν οι όροι σχετικά με την ΜΣΕ για εισαγωγές στην Ένωση που προβλέπονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 999/2001 με τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο περί ΣΕΒ του κώδικα του ΟΙΕ, 
είναι σκόπιμο να τροποποιηθεί το παράρτημα ΙΧ κεφάλαιο Δ τμήμα Β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001, ώστε οι 
απαιτήσεις που ορίζονται στο εν λόγω τμήμα να λαμβάνουν υπόψη τις συστάσεις του άρθρου 11.4.13 του κώδικα ΟΙΕ. 
Ωστόσο, δεδομένου ότι επιτρέπεται στην Ένωση η χρήση μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών που προέρχονται από 
μηρυκαστικά για την παρασκευή ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς, προκειμένου να μην εφαρμοστεί διακριτική 
μεταχείριση έναντι των εισαγωγών σε σχέση με την παραγωγή της Ένωσης, δεν θα πρέπει να ακολουθηθούν οι συστάσεις 
του άρθρου 11.4.13 του κώδικα ΟΙΕ για την εισαγωγή ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς, οι οποίες περιέχουν 
μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες προερχόμενες από μηρυκαστικά, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω ζωοτροφές για ζώα 
συντροφιάς μεταποιούνται και επισημαίνονται σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία. 

(10)  Επομένως, το παράρτημα ΙΧ κεφάλαιο Δ τμήμα Β του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 θα πρέπει να τροποποιηθεί 
ανάλογα. 
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(5) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 2011, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν 
προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την εφαρμογή της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένα δείγματα 
και τεμάχια που εξαιρούνται από κτηνιατρικούς ελέγχους στα σύνορα οι οποίοι αναφέρονται στην εν λόγω οδηγία (ΕΕ L 54 της 26.2.2011, σ. 1). 

(6) http://www.oie.int/international-standard-setting/terrestrial-code/access-online/ 

http://www.oie.int/international-standard-setting/terrestrial-code/access-online/


(11)  Τα προϊόντα ζωικής προέλευσης ενδέχεται να απαιτείται να δηλώνονται ως ζωικά υποπροϊόντα από το ενωσιακό δίκαιο ή 
από απόφαση του αρμόδιου φορέα. Όταν ένας υπεύθυνος επιχείρησης αποφασίσει ότι τα προϊόντα ζωικής προέλευσης 
πρέπει να δηλώνονται ως ζωικά υποπροϊόντα, η εν λόγω απόφαση είναι αμετάκλητη. Τα εν λόγω ζωικά υποπροϊόντα 
εξαιρούνται από χρήση για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Ορισμένα ζωικά υποπροϊόντα έχουν τους ίδιους 
τελωνειακούς κωδικούς συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ) με τα ζωικά προϊόντα που προορίζονται για κατανάλωση 
από τον άνθρωπο, οι οποίοι καθορίζονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου (7). 
Για την κατάταξη σε τελωνειακούς κωδικούς ΣΟ οι τελωνειακές αρχές στα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε θέση να 
διακρίνουν σαφώς μεταξύ προϊόντων τα οποία είναι κατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τα οποία είναι 
ακατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν σύγχυση για τους σκοπούς της εν 
λόγω κατάταξης, οι υγειονομικές εγγυήσεις που αναφέρονται στα πιστοποιητικά εισαγωγής μη μεταποιημένων ζωικών 
υποπροϊόντων θα πρέπει να διευκρινίζουν ότι, παρότι σε πρώτη φάση τα ζωικά υποπροϊόντα προέρχονται από προϊόντα 
ζωικής προέλευσης κατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο, επί του παρόντος έχουν ταξινομηθεί και αντιμετωπί
ζονται ως ζωικά υποπροϊόντα τα οποία αποκλείονται οριστικά από την τροφική αλυσίδα. Επομένως, τα υποδείγματα 
υγειονομικών πιστοποιητικών που ορίζονται στα κεφάλαια 3(Δ), 3(ΣΤ) και 8 του παραρτήματος XV του κανονισμού (EΕ) 
αριθ. 142/2011 πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως. 

(12)  Επιπλέον, η βεβαίωση ΜΣΕ στα υποδείγματα πιστοποιητικών για τις εισαγωγές στην Ένωση και τη διαμετακόμιση μέσω 
της Ένωσης ορισμένων ζωικών υποπροϊόντων που ορίζονται στα κεφάλαια 1, 1α, 2(A), 2(B), 3(A), 3(B), 3(Γ), 3(Δ), 3(Ε), 
3(ΣΤ), 4(Β), 4(Γ), 4(Δ), 6(Β), 8, 10(A), 10(B), 11, 12 και 18 του παραρτήματος XV του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 142/2011 θα πρέπει να τροποποιηθούν, ώστε να ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις του κεφαλαίου Δ του 
παραρτήματος IX του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 630/2013 
της Επιτροπής (8), τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1396 και τον παρόντα κανονισμό. 

(13)  Οι όροι εισαγωγής για τις μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες που αναφέρονται στο υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού 
που παρατίθεται στο κεφάλαιο 1 του παραρτήματος XV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 απαιτούν την απουσία 
αίματος από μηρυκαστικά στις μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες που εισάγονται από τρίτες χώρες. Ωστόσο, η νέα 
βεβαίωση ΜΣΕ, η οποία καθορίζεται στο σημείο II.7. του εν λόγω υποδείγματος υγειονομικού πιστοποιητικού, όπως 
τροποποιείται από τον παρόντα κανονισμό, προβλέπει επαρκείς εγγυήσεις για τον μετριασμό του κινδύνου ΜΣΕ στα εν 
λόγω προϊόντα. Ως εκ τούτου, η διατύπωση «εκτός από τα μηρυκαστικά» πρέπει να διαγραφεί σε όλα τα υποδείγματα 
υγειονομικών πιστοποιητικών που παρατίθενται στο παράρτημα XV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 που πρόκειται 
να τροποποιηθεί με τον παρόντα κανονισμό. 

(14)  Τα κεφάλαια 1, 1α, 2(A), 2(B), 3(A), 3(B), 3(Γ), 3(Δ), 3(Ε), 3(ΣΤ), 4(Β), 4(Γ), 4(Δ), 6(Β), 8, 10(A), 10(B), 11, 12 και 18 
του παραρτήματος XV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 θα πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως. 

(15)  Επιπλέον, οι αποστολές στα ενδιάμεσα προϊόντα που προορίζονται για την παρασκευή καλλυντικών και φαρμακευτικών 
προϊόντων πρέπει να συνοδεύονται από δήλωση που συμπληρώνεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο 
κεφάλαιο 20 του παραρτήματος XV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011, όταν παρουσιάζονται σε συνοριακό σταθμό 
ελέγχου («ΣΣΕ») για τους σκοπούς των κτηνιατρικών ελέγχων. Τα ενδιάμεσα προϊόντα μπορούν να αποτελούνται από ή 
να περιέχουν ζωικά υποπροϊόντα. Το υφιστάμενο υπόδειγμα δήλωσης προσδιορίζει μόνον έναν περιορισμένο αριθμό 
κατάλληλων κωδικών ΕΣ που πρέπει να χρησιμοποιεί ο υπεύθυνος επιχείρησης για να κοινοποιεί το προϊόν στις 
τελωνειακές αρχές των κρατών μελών. Δεν είναι δυνατόν να οριστεί εκ των προτέρων ένας εξαντλητικός κατάλογος 
κωδικών ΕΣ στο υπόδειγμα δήλωσης που θα καλύπτει όλους τους συνδυασμούς ζωικών υποπροϊόντων σε ενδιάμεσα 
προϊόντα. Κατά συνέπεια, πρέπει να αντικατασταθούν οι υφιστάμενοι κωδικοί ΕΣ ώστε το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο 
για την αποστολή να μπορεί να δηλώσει τα ενδιάμεσα προϊόντα στον ΣΣΕ με τον κατάλληλο κωδικό ΕΣ σύμφωνα με την 
απόφαση 2007/275/ΕΚ της Επιτροπής (9). Ως εκ τούτου, το κεφάλαιο 20 του παραρτήματος XV του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 142/2011 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. 

(16)  Προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν διαταραχή του εμπορίου, ο παρών κανονισμός πρέπει να προβλέπει μεταβατική 
περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας τα εμπορεύματα που αφορούν οι τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 142/2011 θα πρέπει να εξακολουθήσουν να γίνονται δεκτά για εισαγωγή στην Ένωση και διαμετακόμιση μέσω της 
Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι τα εμπορεύματα αυτά συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 142/2011 πριν τροποποιηθούν από τον παρόντα κανονισμό. 

(17)  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 IX του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα I του παρόντος κανονισμού. 
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(7) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό 
δασμολόγιο (ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1). 

(8) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 630/2013 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 2013, για την τροποποίηση των παραρτημάτων του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης 
ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (ΕΕ L 179 της 29.6.2013, σ. 60). 

(9) Απόφαση 2007/275/EΚ της Επιτροπής, της 17ης Απριλίου 2007, σχετικά με τους καταλόγους ζώων και προϊόντων που πρέπει να 
υποβάλλονται σε ελέγχους στους συνοριακούς σταθμούς επιθεώρησης σύμφωνα με τις οδηγίες του Συμβουλίου 91/496/ΕΟΚ και 97/78/ΕΚ 
(ΕΕ L 116 της 4.5.2007, σ. 9.) 



Άρθρο 2 

Το παράρτημα XV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα II του παρόντος κανονισμού. 

Άρθρο 3 

Για μια μεταβατική περίοδο έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019, οι αποστολές ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων που 
συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο σύμφωνα με το κατάλληλο υπόδειγμα 
υγειονομικού πιστοποιητικού που ορίζεται στα κεφάλαια 1, 1α, 2(A), 2(B), 3(A), 3(B), 3(Γ), 3(Δ), 3(Ε), 3(ΣΤ), 4(Β), 4(Γ), 4(Δ), 
6(Β), 8, 10(A), 10(B), 11, 12 και 18 του παραρτήματος XV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011, στην έκδοση που ίσχυε πριν 
από τις τροποποιήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού, και, κατά περίπτωση, από δήλωση δεόντως 
συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη σύμφωνα με το υπόδειγμα δήλωσης που ορίζεται στο κεφάλαιο 20 του εν λόγω 
παραρτήματος, όπως ίσχυε πριν από τις τροποποιήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 2 του παρόντος κανονισμού, 
εξακολουθούν να γίνονται δεκτές για εισαγωγή στην Ένωση και τη διαμετακόμιση μέσω αυτής, υπό την προϋπόθεση ότι τα 
υγειονομικά πιστοποιητικά ή δηλώσεις συμπληρώθηκαν και υπογράφηκαν δεόντως το αργότερο στις 31 Ιουλίου 2019. 

Άρθρο 4 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή 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, 6 Φεβρουαρίου 2019. 

Για την Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος 
Jean-Claude JUNCKER  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

Το παράρτημα IΧ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 τροποποιείται ως εξής: 

1)  στο κεφάλαιο Β: 

i)  στο τμήμα Α, η εισαγωγική πρόταση στο στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«β)  τα ζώα αναγνωρίζονται μέσω συστήματος μόνιμης αναγνώρισης το οποίο επιτρέπει τον προσδιορισμό της μητέρας 
τους και της αγέλης καταγωγής τους και δεν είναι τα παρακάτω βοοειδή:» 

ii)  στο τμήμα Β, η εισαγωγική πρόταση στο στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«β)  τα ζώα αναγνωρίζονται μέσω συστήματος μόνιμης αναγνώρισης το οποίο επιτρέπει τον προσδιορισμό της μητέρας 
τους και της αγέλης καταγωγής τους και δεν είναι τα παρακάτω βοοειδή:» 

iii)  στο τμήμα Γ, η εισαγωγική πρόταση στο στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«γ)  τα ζώα αναγνωρίζονται μέσω συστήματος μόνιμης αναγνώρισης το οποίο επιτρέπει τον προσδιορισμό της μητέρας 
τους και της αγέλης καταγωγής τους και δεν είναι τα παρακάτω βοοειδή:» 

2)  στο κεφάλαιο Δ, το τμήμα Β αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«ΤΜΗΜΑ B 

Απαιτήσεις πιστοποιητικού υγείας  

1. Οι εισαγωγές των ζωικών υποπροϊόντων και των παράγωγων προϊόντων που προέρχονται από βοοειδή και αιγοπρόβατα και 
αναφέρονται στο τμήμα Α εξαρτώνται από την προσκόμιση πιστοποιητικού υγείας το οποίο συμπληρώνεται με την ακόλουθη 
βεβαίωση: 

α)  το ζωικό υποπροϊόν ή παράγωγο προϊόν· 

i)  δεν περιέχει ούτε προέρχεται από ειδικά υλικά κινδύνου, όπως αυτά ορίζονται στο παράρτημα V σημείο 1 του 
παρόντος κανονισμού· και 

ii)  δεν περιέχει ούτε προέρχεται από μηχανικώς διαχωρισμένο κρέας που παράγεται από οστά βοοειδών ή αιγοπροβάτων, 
εκτός εάν τα ζώα από τα οποία προέρχεται το ζωικό υποπροϊόν ή παράγωγο προϊόν γεννήθηκαν, εκτράφηκαν συνεχώς 
και εσφάγησαν σε χώρα ή περιοχή που έχει χαρακτηριστεί, σύμφωνα με την απόφαση 2007/453/ΕΚ, ως χώρα ή 
περιοχή/περιφέρεια με αμελητέο κίνδυνο ΣΕΒ και στην οποία δεν έχουν εκδηλωθεί αυτόχθονα κρούσματα ΣΕΒ· και 

iii)  προέρχεται από ζώα που δεν θανατώθηκαν, έπειτα από αναισθητοποίηση, με τεμαχισμό των ιστών του κεντρικού 
νευρικού συστήματος μέσω εισαγωγής επιμήκους ραβδοειδούς οργάνου στην κρανιακή κοιλότητα, ή μέσω έγχυσης 
αερίου στην κρανιακή κοιλότητα, εξαιρουμένων των ζώων που γεννήθηκαν, εκτράφηκαν συνεχώς και εσφάγησαν σε 
χώρα ή περιοχή που έχει χαρακτηριστεί, σύμφωνα με την απόφαση 2007/453/ΕΚ, ως χώρα ή περιοχή/περιφέρεια με 
αμελητέο κίνδυνο ΣΕΒ· 

ή 

β)  το ζωικό υποπροϊόν ή το παράγωγο προϊόν δεν περιέχει και δεν προέρχεται από υλικά βοοειδών και αιγοπροβάτων πλην 
υλικών προερχόμενων από ζώα τα οποία γεννήθηκαν, εκτράφηκαν συνεχώς και εσφάγησαν σε χώρα ή περιοχή που έχει 
ταξινομηθεί, σύμφωνα με την απόφαση 2007/453/ΕΚ, ως χώρα ή περιοχή/περιφέρεια με αμελητέο κίνδυνο ΣΕΒ.  

2. Πέραν των απαιτήσεων του στοιχείου 1) του παρόντος τμήματος, οι εισαγωγές των ζωικών υποπροϊόντων και των παράγωγων 
προϊόντων που αναφέρονται στα σημεία δ) και στ) του τμήματος Α εξαρτώνται από την προσκόμιση πιστοποιητικού υγείας το 
οποίο συμπληρώνεται με την ακόλουθη βεβαίωση: 

α)  το ζωικό υποπροϊόν ή το παράγωγο προϊόν προέρχεται από χώρα ή περιοχή που έχει ταξινομηθεί ως χώρα ή περιοχή με 
αμελητέο κίνδυνο ΣΕΒ σύμφωνα με την απόφαση 2007/453/ΕΚ, και στην οποία δεν έχει υπάρξει αυτόχθονο κρούσμα 
ΣΕΒ· 

ή 

β)  το ζωικό υποπροϊόν ή το παράγωγο προϊόν προέρχεται από χώρα ή περιοχή που έχει ταξινομηθεί ως χώρα ή περιοχή με 
αμελητέο κίνδυνο ΣΕΒ σύμφωνα με την απόφαση 2007/453/ΕΚ στην οποία υπήρξε αυτόχθονο κρούσμα ΣΕΒ, και το 
ζωικό υποπροϊόν ή το παράγωγο προϊόν προέρχεται από ζώα τα οποία έχουν γεννηθεί μετά την ημερομηνία κατά την 
οποία εφαρμόστηκε αποτελεσματικά στη συγκεκριμένη χώρα ή περιοχή η απαγόρευση χορήγησης στα μηρυκαστικά 
κρεαταλεύρων, οστεαλεύρων και ινωδών καταλοίπων ξιγγιών προερχομένων από μηρυκαστικά, όπως αυτά ορίζονται στον 
κώδικα υγείας χερσαίων ζώων του OIE. 

Κατά παρέκκλιση από την προηγούμενη παράγραφο, η βεβαίωση που αναφέρεται στα σημεία α) και β) δεν απαιτείται για την 
εισαγωγή μεταποιημένων τροφών για ζώα συντροφιάς, οι οποίες έχουν συσκευαστεί και επισημανθεί σύμφωνα με την 
ενωσιακή νομοθεσία. 
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3. Πέραν των απαιτήσεων των στοιχείων 1 και 2 του παρόντος τμήματος, οι εισαγωγές των ζωικών υποπροϊόντων και των 
παράγωγων προϊόντων που αναφέρονται στο τμήμα Α και τα οποία περιέχουν γάλα ή γαλακτοκομικά προϊόντα προέλευσης 
αιγοπροβάτων και προορίζονται για ζωοτροφές εξαρτώνται από την προσκόμιση πιστοποιητικού υγείας το οποίο συμπληρώνε
ται με την ακόλουθη βεβαίωση: 

α)  τα αιγοπρόβατα από τα οποία προέρχονται τα εν λόγω ζωικά υποπροϊόντα ή παράγωγα προϊόντα διατηρήθηκαν συνεχώς 
από τη γέννησή τους σε χώρα η οποία πληρούσε τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

i)  η κλασική τρομώδης νόσος υπόκειται σε υποχρεωτική κοινοποίηση· 

ii)  υφίσταται σύστημα προειδοποίησης, επιτήρησης και παρακολούθησης· 

iii)  ισχύουν επίσημοι περιορισμοί για εκμεταλλεύσεις αιγών ή προβάτων σε περίπτωση υπόνοιας παρουσίας ΜΣΕ ή 
επιβεβαίωσης κρούσματος κλασικής τρομώδους νόσου· 

iv)  τα προσβεβλημένα από την κλασική τρομώδη νόσο αιγοπρόβατα θανατώνονται και καταστρέφονται ολοσχερώς· 

v)  έχει απαγορευτεί η σίτιση αιγοπροβάτων με κρεατάλευρα, οστεάλευρα και ινώδη κατάλοιπα ξιγγιού από μηρυκαστικά, 
όπως ορίζεται στον κώδικα υγείας χερσαίων ζώων του OIE, και η απαγόρευση έχει επιβληθεί αποτελεσματικά σε 
ολόκληρη τη χώρα για την περίοδο των επτά προηγούμενων ετών τουλάχιστον· 

β)  το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα αιγοπροβάτων προέρχονται από εκμεταλλεύσεις όπου δεν έχουν επιβληθεί 
επίσημοι περιορισμοί λόγω υπόνοιας παρουσίας ΜΣΕ· 

γ)  το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα αιγών ή προβάτων προέρχονται από εκμεταλλεύσεις όπου δεν έχει διαγνωστεί 
κρούσμα κλασικής τρομώδους νόσου κατά τουλάχιστον τα επτά προηγούμενα έτη ή, έπειτα από επιβεβαίωση κρούσματος 
κλασικής τρομώδους νόσου: 

i)  όλα τα αιγοπρόβατα στην εκμετάλλευση έχουν θανατωθεί και καταστραφεί ή σφαγεί, εκτός από τα κριάρια 
αναπαραγωγής γονοτύπου ARR/ARR, τις προβατίνες αναπαραγωγής που φέρουν τουλάχιστον ένα αλληλόμορφο ARR 
και κανένα αλληλόμορφο VRQ και άλλα προβατοειδή που φέρουν τουλάχιστον ένα αλληλόμορφο ARR· 

ή 

ii)  όλα τα ζώα στα οποία έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία κλασικής τρομώδους νόσου έχουν θανατωθεί και καταστραφεί, και 
η εκμετάλλευση έχει αποτελέσει αντικείμενο εντατικής παρακολούθησης για ΜΣΕ για περίοδο τουλάχιστον δύο ετών 
από την επιβεβαίωση του τελευταίου κρούσματος κλασικής τρομώδους νόσου, η οποία παρακολούθηση περιλάμβανε 
και δοκιμές για την παρουσία ΜΣΕ με αρνητικά αποτελέσματα σύμφωνα με τις εργαστηριακές μεθόδους που 
καθορίζονται στο παράρτημα X κεφάλαιο Γ σημείο 3.2 για όλα τα ακόλουθα ζώα άνω των 18 μηνών, εκτός από 
προβατοειδή με γονότυπο ARR/ARR: 

—  ζώα που έχουν σφαγεί για κατανάλωση από τον άνθρωπο· και 

—  ζώα που πέθαναν ή θανατώθηκαν στην εκμετάλλευση, τα οποία όμως δεν θανατώθηκαν στο πλαίσιο εκστρατείας 
εκρίζωσης νόσου.»  

28.2.2019 L 61/6 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Το παράρτημα ΧV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 τροποποιείται ως εξής: 

1)  Τα κεφάλαια 1 έως 3(ΣΤ) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: 

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Υγειονομικό πιστοποιητικό 

Για μεταποιημένη ζωική πρωτεΐνη, εκτός της πρωτεΐνης που προέρχεται από εκτρεφόμενα έντομα, η οποία δεν 
προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένων μειγμάτων και προϊόντων πλην των τροφών για 
ζώα συντροφιάς που περιέχουν την εν λόγω πρωτεΐνη, με σκοπό την αποστολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή τη διαμετα
κόμιση μέσω (2) αυτής 

28.2.2019 L 61/7 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/8 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/9 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/10 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/11 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/12 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/13 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1α 

Υγειονομικό πιστοποιητικό 

Για μεταποιημένη ζωική πρωτεΐνη που προέρχεται από εκτρεφόμενα έντομα η οποία δεν προορίζεται για κατανάλωση 
από τον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένων μειγμάτων και προϊόντων πλην των τροφών για ζώα συντροφιάς που περιέχουν 
την εν λόγω πρωτεΐνη, με σκοπό την αποστολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή τη διαμετακόμιση μέσω αυτής (2) 

28.2.2019 L 61/14 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/15 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/16 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/17 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/18 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/19 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/20 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2(Α) 

Υγειονομικό πιστοποιητικό 

Για γάλα, προϊόντα με βάση το γάλα και παράγωγα του γάλακτος, που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο, με σκοπό την αποστολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή τη διαμετακόμιση μέσω αυτής (2) 

28.2.2019 L 61/21 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/22 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/23 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/24 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/25 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/26 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2(Β) 

Υγειονομικό πιστοποιητικό 

Για πρωτόγαλα και προϊόντα με βάση το πρωτόγαλα από βοοειδή που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο, με σκοπό την αποστολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή τη διαμετακόμιση μέσω αυτής (2) 

28.2.2019 L 61/27 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/28 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/29 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/30 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3(Α) 

Υγειονομικό πιστοποιητικό 

Για κονσερβοποιημένες τροφές για ζώα συντροφιάς, με σκοπό την αποστολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή τη διαμετακόμιση 
μέσω αυτής (2) 

28.2.2019 L 61/31 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/32 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/33 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/34 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/35 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3(Β) 

Υγειονομικό πιστοποιητικό 

Για μεταποιημένες τροφές για ζώα συντροφιάς πλην των κονσερβοποιημένων, με σκοπό την αποστολή στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση ή τη διαμετακόμιση μέσω αυτής (2) 

28.2.2019 L 61/36 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/37 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/38 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/39 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/40 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/41 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/42 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/43 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3(Γ) 

Υγειονομικό πιστοποιητικό 

Για δερμάτινα κόκαλα για σκύλους που προορίζονται για αποστολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή για διαμετακόμιση μέσω 
αυτής (2) 

28.2.2019 L 61/44 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/45 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/46 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/47 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/48 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3(Δ) 

Υγειονομικό πιστοποιητικό 

Για πρώτες ύλες τροφών για ζώα συντροφιάς με σκοπό την απευθείας πώληση ή για ζωικά υποπροϊόντα για τη σίτιση 
εκτρεφόμενων γουνοφόρων ζώων, που προορίζονται για αποστολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή για διαμετακόμιση μέσω 
αυτής (2) 

28.2.2019 L 61/49 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/50 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/51 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/52 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/53 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/54 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3(E) 

Υγειονομικό πιστοποιητικό 

Για γευσιογόνα σπλάχνα με σκοπό την παρασκευή τροφών για ζώα συντροφιάς, τα οποία προορίζονται για αποστολή 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή για διαμετακόμιση μέσω αυτής (2) 

28.2.2019 L 61/55 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/56 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/57 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/58 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/59 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3(ΣΤ) 

Υγειονομικό πιστοποιητικό 

Για ζωικά υποπροϊόντα (3) με σκοπό την παρασκευή τροφών για ζώα συντροφιάς, τα οποία προορίζονται για αποστολή 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή για διαμετακόμιση μέσω αυτής (2) 

28.2.2019 L 61/60 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/61 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/62 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/63 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/64 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/65 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



» 

28.2.2019 L 61/66 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



2)  Τα κεφάλαια 4(Β) έως 4(Δ) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: 

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4(Β) 

Υγειονομικό πιστοποιητικό 

Για προϊόντα αίματος που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμο
ποιηθούν ως πρώτες ύλες ζωοτροφών, με σκοπό την αποστολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή τη διαμετακόμιση μέσω 
αυτής (2) 

28.2.2019 L 61/67 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/68 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/69 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/70 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/71 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/72 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4(Γ) 

Υγειονομικό πιστοποιητικό 

Για προϊόντα αίματος που δεν έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία, πλην εκείνων από ιπποειδή, με σκοπό την παρασκευή 
παράγωγων προϊόντων για χρήσεις εκτός της αλυσίδας ζωοτροφών για εκτρεφόμενα ζώα, τα οποία προορίζονται για 
αποστολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή για διαμετακόμιση μέσω αυτής (2) 

28.2.2019 L 61/73 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/74 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/75 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/76 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/77 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/78 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4(Δ) 

Υγειονομικό πιστοποιητικό 

Για προϊόντα αίματος που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία, πλην εκείνων από ιπποειδή, με σκοπό την παρασκευή 
παράγωγων προϊόντων για χρήσεις εκτός της αλυσίδας ζωοτροφών για εκτρεφόμενα ζώα, τα οποία προορίζονται για 
αποστολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή για διαμετακόμιση μέσω αυτής (2) 

28.2.2019 L 61/79 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/80 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/81 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/82 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



» 

28.2.2019 L 61/83 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



(3)  Το κεφάλαιο 6(Β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6(Β) 

Υγειονομικό πιστοποιητικό 

Για μη επεξεργασμένα κυνηγετικά τρόπαια ή άλλα παρασκευάσματα πτηνών και οπληφόρων που αποτελούνται από 
ολόκληρα μέρη, τα οποία προορίζονται για αποστολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή για διαμετακόμιση μέσω αυτής (2) 

28.2.2019 L 61/84 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/85 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/86 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/87 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



» 

28.2.2019 L 61/88 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



(4)  Το κεφάλαιο 8 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

Υγειονομικό πιστοποιητικό 

Για ζωικά υποπροϊόντα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς εκτός της αλυσίδας ζωοτροφών ή για εμπορικά 
δείγματα (2), τα οποία προορίζονται για αποστολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή για διαμετακόμιση μέσω αυτής (2) 

28.2.2019 L 61/89 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/90 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/91 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/92 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/93 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/94 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/95 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



» 

28.2.2019 L 61/96 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



(5)  Τα κεφάλαια 10(Α), 10(Β), 11 και 12 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: 

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10(Α) 

Υγειονομικό πιστοποιητικό 

Για τετηγμένα λίπη που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν 
ως πρώτες ύλες ζωοτροφών, με σκοπό την αποστολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή τη διαμετακόμιση μέσω αυτής (2) 

28.2.2019 L 61/97 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/98 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/99 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/100 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/101 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/102 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/103 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



CHAPTER 10(B) 

Υγειονομικό πιστοποιητικό 

Για τετηγμένα λίπη που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν 
για ορισμένους σκοπούς εκτός της αλυσίδας ζωοτροφών, με σκοπό την αποστολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή τη διαμετα
κόμιση μέσω αυτής (2) 

28.2.2019 L 61/104 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/105 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/106 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/107 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/108 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/109 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 

Υγειονομικό πιστοποιητικό 

Για ζελατίνη και κολλαγόνο που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, τα οποία πρόκειται να χρησιμο
ποιηθούν ως πρώτη ύλη ζωοτροφών ή για σκοπούς εκτός της αλυσίδας ζωοτροφών και τα οποία προορίζονται για 
αποστολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή για διαμετακόμιση μέσω αυτής (2) 

28.2.2019 L 61/110 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/111 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/112 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/113 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/114 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/115 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



Κεφάλαιο 12 

Υγειονομικό πιστοποιητικό 

Για υδρολυμένη πρωτεΐνη, όξινο φωσφορικό ασβέστιο και φωσφορικό ασβέστιο που δεν προορίζονται για κατανάλωση 
από τον άνθρωπο και τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως πρώτη ύλη ζωοτροφών ή για σκοπούς εκτός της 
αλυσίδας ζωοτροφών και προορίζονται για αποστολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή για διαμετακόμιση μέσω αυτής (2) 

28.2.2019 L 61/116 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/117 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/118 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/119 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/120 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/121 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



» 

28.2.2019 L 61/122 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



(6)  Το κεφάλαιο 18 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 

Υγειονομικό πιστοποιητικό 

Για κέρατα και προϊόντα με βάση τα κέρατα, εκτός από το κερατάλευρο και για χηλές και προϊόντα με βάση τις χηλές, 
εκτός από το χηλάλευρο, που προορίζονται για παραγωγή οργανικών λιπασμάτων ή βελτιωτικών εδάφους, με σκοπό την 
αποστολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή τη διαμετακόμιση μέσω αυτής (2) 

28.2.2019 L 61/123 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/124 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/125 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



» 

28.2.2019 L 61/126 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



(7)  Το κεφάλαιο 20 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 

Υπόδειγμα δήλωσης 

Δήλωση για την εισαγωγή από τρίτες χώρες και για τη διαμετακόμιση μέσω (2) της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενδιάμεσων 
προϊόντων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή φαρμάκων, κτηνιατρικών φαρμάκων, ιατρικών 
βοηθημάτων που χρησιμοποιούνται για ιατρική και κτηνιατρική χρήση, ενεργών εμφυτεύσιμων ιατρικών βοηθημάτων, 
ιατροτεχνολογικών βοηθημάτων που χρησιμοποιούνται για διάγνωση in vitro για ιατρική και κτηνιατρική χρήση, αντιδρα
στηρίων εργαστηρίου και καλλυντικών προϊόντων 

28.2.2019 L 61/127 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/128 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/129 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



28.2.2019 L 61/130 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



».  

28.2.2019 L 61/131 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    
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