
 

 

                                     
                                                                                                               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ                                                               Αθήνα, 7-04-2022 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ         Αρ. Πρωτ.: 646/94720 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

     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 2124130 

     e-mail: ka6u047@minagric.gr 

                                                                                                  
 

ΘΕΜΑ : Τροποποιήσεις του  Κανονισμού  142/2011 

ΣΧΕΤ:  1 .Το με αριθ. πρωτ. 2514/75515/18-06-2013 έγγραφό μας. 

             2. Το με αριθ. πρωτ. 2520/75845/19-06-2013  έγγραφό μας 

             3. Το με αριθ. πρωτ. 3147/96395/05-08-2013 έγγραφό μας 

             4. Το με αριθ. πρωτ. 1467/65212/19-05-2014 έγγραφό μας 

 5. Το με αριθ. πρωτ. 398/12333/02-02-2017 έγγραφό μας 

 6. Το με αριθ. πρωτ. 1803/60467/02-06-2017  έγγραφό μας 

             7. Το με αριθ. πρωτ. 1124/113250/26-10-2017 έγγραφό μας 

             8. Το με αριθ. πρωτ. 930/72324/08-04-2019 έγγραφό μας 

             9. Το με αριθ. πρωτ. 1741/176732/15-07-2019 έγγραφό μας 

           10. Το με αριθ. πρωτ. 1927/198404/02-08-2019 έγγραφό μας 

  11. Το με αριθ. πρωτ. 581/57352/20-02-2020 έγγραφό μας 

  12. Το με αριθ. πρωτ. 1029/90446/26-03-2020 έγγραφό μας 

  13. Το με αριθ. πρωτ. 1104/99066/8-04-2020 έγγραφό μας 

  14. Το με αριθ. πρωτ. 420/222821/11-08-2020 έγγραφό μας 

  15. Το με αριθ. πρωτ. 2824/328008/24-11-2020 έγγραφό μας 

  16. Το με αριθ. πρωτ. 104/16986/20-01-2021 έγγραφό μας 

  17. Το με αριθ. πρωτ. 1463/265477/28-09-2021έγγραφό μας 

  18. Το με αριθ. πρωτ. 1679/302709/1-11-2021 έγγραφό μας 

  19. Το με αριθ. πρωτ.  1868/344975 /2-12-2021 έγγραφό μας 

 

Σας αποστέλλονται συνημμένα, για ενημέρωση και εφαρμογή: 

1. Ο Κανονισμός 2022/384 της Επιτροπής της Ε.Ε. για την τροποποίηση του παραρτήματος XIV του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 όσον αφορά την προσαρμογή των καταλόγων τρίτων χωρών, 

εδαφών ή ζωνών αυτών από τις οποίες/τα οποία επιτρέπεται η είσοδος ζωικών υποπροϊόντων και 

παράγωγων προϊόντων στην Ένωση . 

2. Ο Κανονισμός 2022/488 της Επιτροπής της Ε.Ε. για τη διόρθωση της γαλλικής γλωσσικής έκδοσης 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 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. 

 

                                                                  H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

                                                                                                           

  

         Χρυσούλα Δηλέ 
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Α. Για Ενέργεια 

 

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

2. Περιφέρειες της χώρας. Γενικές Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. Διευθύνσεις 

Κτηνιατρικής αυτών – Έδρες τους. 

3. Περιφερειακές Ενότητες της χώρας. Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. Τμήματα 

Κτηνιατρικής αυτών – 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 Ρούσβελτ, 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) 2022/384 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 4ης Μαρτίου 2022

για την τροποποίηση του παραρτήματος XIV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 όσον αφορά την 
προσαρμογή των καταλόγων τρίτων χωρών, εδαφών ή ζωνών αυτών από τις οποίες/τα οποία επιτρέπεται η 

είσοδος ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων στην Ένωση 

(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. 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) (1), και ιδίως το 
άρθρο 41 παράγραφος 3 πρώτο και τρίτο εδάφιο, και την εισαγωγική φράση, τα στοιχεία α) και β) και το δεύτερο εδάφιο του 
άρθρου 42 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπής (2) 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, 
συμπεριλαμβανομένων των καταλόγων τρίτων χωρών από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές στην Ένωση και η 
διαμετακόμιση μέσω αυτής ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων.

(2) Πιο συγκεκριμένα, το παράρτημα XIV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 παραπέμπει στους καταλόγους τρίτων χωρών 
από τις οποίες επιτρέπεται η εισαγωγή στην Ένωση και η διαμετακόμιση μέσω αυτής ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων 
προϊόντων, ιδίως μέσω διαπαραπομπών στους καταλόγους τρίτων χωρών από τις οποίες επιτρέπεται η εισαγωγή στην 
Ένωση και η διαμετακόμιση μέσω αυτής προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, που 
ορίζονται σε άλλες πράξεις της Επιτροπής.

(1) ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 1.
(2) 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).
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(3) Μετά από την εκτεταμένη αναθεώρηση της νομοθεσίας της Ένωσης όσον αφορά την υγεία των ζώων με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) και όσον αφορά τους επίσημους ελέγχους με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4), καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε μια 
σειρά από πράξεις της Επιτροπής για τον καθορισμό καταλόγων τρίτων χωρών από τις οποίες επιτρέπεται η εισαγωγή στην 
Ένωση και η διαμετακόμιση μέσω αυτής προϊόντων ζωικής προέλευσης για κατανάλωση από τον άνθρωπο, στους οποίους 
παραπέμπει το παράρτημα XIV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011, ιδίως από πράξεις που εκδόθηκαν δυνάμει των 
κανονισμών (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2017/625.

(4) Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/404 της Επιτροπής (5) εκδόθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 και 
παραθέτει τους καταλόγους τρίτων χωρών, εδαφών ή ζωνών αυτών, ή διαμερισμάτων στην περίπτωση των ζώων 
υδατοκαλλιέργειας, από τις οποίες/τα οποία επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση φορτίων ορισμένων ειδών και κατηγοριών 
ζώων, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και προϊόντων ζωικής προέλευσης. Επιπλέον, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 
2021/405 της Επιτροπής (6) εκδόθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 και παραθέτει τους καταλόγους τρίτων 
χωρών ή περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση φορτίων ορισμένων ζώων και αγαθών που 
προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Ωστόσο, τα ζωικά υποπροϊόντα και τα παράγωγα προϊόντα δεν εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής των δύο αυτών κανονισμών.

(5) Επομένως, οι κατάλογοι τρίτων χωρών από τις οποίες επιτρέπεται η εισαγωγή στην Ένωση και η διαμετακόμιση μέσω αυτής 
ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων, οι οποίοι παρατίθενται στο παράρτημα XIV του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 142/2011, θα πρέπει να επικαιροποιηθούν, ιδίως με την αντικατάσταση των παραπομπών στους καταλόγους τρίτων 
χωρών που περιλαμβάνονται στις καταργούμενες πράξεις της Επιτροπής από κατάλληλες παραπομπές στους εκτελεστικούς 
κανονισμούς (ΕΕ) 2021/404 και (ΕΕ) 2021/405.

(6) Συνεπώς, το παράρτημα XIV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(7) 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 XIV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

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

(3) Κανονισμός (EE) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους 
των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων») 
(ΕΕ L 84 της 31.3.2016, σ. 1).

(4) Κανονισμός (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, (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).

(5) 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).

(6) 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).

EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 78/2 8.3.2022  



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

Βρυξέλλες, 4 Μαρτίου 2022.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

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

1. στο κεφάλαιο I τμήμα 1, ο πίνακας 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Πίνακας 1

Αριθ. Προϊόν
Πρώτες ύλες [παραπομπή στις διατάξεις 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/ 
2009]

Όροι εισαγωγής και διαμετακόμισης Κατάλογος τρίτων χωρών Πιστοποιητικά/υποδείγματα 
εγγράφων

1 Μεταποιημένη ζωική 
πρωτεΐνη, 
συμπεριλαμβανομένων 
μειγμάτων και προϊόντων 
άλλων από τροφές για ζώα 
συντροφιάς που περιέχουν 
τέτοια πρωτεΐνη, και 
σύνθετες ζωοτροφές που 
περιέχουν τέτοια πρωτεΐνη 
όπως ορίζονται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 2 
στοιχείο η) του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 767/2009.

Υλικά της κατηγορίας 3 που 
αναφέρονται στο άρθρο 10 στοιχεία 
α), β), δ), ε), στ), η), θ), ι), ια), ιβ) και 
ιγ).

α) Η μεταποιημένη ζωική πρωτεΐνη 
πρέπει να έχει παραχθεί σύμφωνα 
με το παράρτημα X κεφάλαιο II τμή
μα 1· και

β) η μεταποιημένη ζωική πρωτεΐνη 
πρέπει να πληροί τις πρόσθετες 
απαιτήσεις που καθορίζονται στο 
τμήμα 2 του παρόντος κεφαλαίου.

α) Για μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες πλην 
του ιχθυαλεύρου:
Τρίτες χώρες που παρατίθενται στο παράρ
τημα XIII μέρος 1 ή στο παράρτημα XV 
μέρος 1 τμήμα Α του εκτελεστικού κανονι
σμού (ΕΕ) 2021/404 της Επιτροπής * και οι 
ακόλουθες τρίτες χώρες:

(AL) Αλβανία

(DZ) Αλγερία

(SV) Ελ Σαλβαδόρ.
β) Για ιχθυάλευρο:

Τρίτες χώρες που παρατίθενται στο παράρ
τημα IX του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 
2021/405 της Επιτροπής **.

α) Για μεταποιημένες ζωικές 
πρωτεΐνες πλην εκείνων που 
προέρχονται από εκτρεφόμε
να έντομα:
Παράρτημα XV κεφάλαιο 1.

β) Για μεταποιημένες ζωικές 
πρωτεΐνες που προέρχονται 
από εκτρεφόμενα έντομα:
Παράρτημα XV κεφάλαιο 1α.

2 Προϊόντα αίματος για 
πρώτες ύλες ζωοτροφών

Υλικά της κατηγορίας 3 που 
αναφέρονται στο άρθρο 10 στοιχείο 
α) και στοιχείο β) σημείο i).

Τα προϊόντα αίματος πρέπει να έχουν 
παραχθεί σύμφωνα με το παράρτημα X 
κεφάλαιο II τμήμα 2 και το παράρτημα 
XIV κεφάλαιο I τμήμα 5.

α) Για προϊόντα αίματος από οπληφόρα:
Τρίτες χώρες ή τμήματα τρίτων χωρών που 
παρατίθενται στο παράρτημα XIII μέρος 1 
του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 
2021/404 ή στο παράρτημα I του εκτελε
στικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/405, από τις 
οποίες/τα οποία επιτρέπεται η εισαγωγή 
όλων των κατηγοριών νωπού κρέατος των 
αντίστοιχων ειδών.

β) Για προϊόντα αίματος από άλλα είδη:
Τρίτες χώρες που παρατίθενται στο παράρ
τημα XIII μέρος 1 ή στο παράρτημα XIV 
μέρος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 
2021/404.

Παράρτημα XV κεφάλαιο 4(B).
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Αριθ. Προϊόν
Πρώτες ύλες [παραπομπή στις διατάξεις 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/ 
2009]

Όροι εισαγωγής και διαμετακόμισης Κατάλογος τρίτων χωρών Πιστοποιητικά/υποδείγματα 
εγγράφων

3 Τετηγμένα λίπη και 
ιχθυέλαιο

α) Για τετηγμένα λίπη πλην του 
ιχθυελαίου:
Υλικά της κατηγορίας 3 που 
αναφέρονται στο άρθρο 10 στοι
χεία α), β), δ), ε), στ), ζ), η), θ), ι) 
και ια).

β) Για ιχθυέλαιο:
Υλικά της κατηγορίας 3 που 
αναφέρονται στο άρθρο 10 στοι
χεία ε), στ), θ) και ι).

α) Τα τετηγμένα λίπη και το ιχθυέλαιο 
πρέπει να έχουν παραχθεί σύμφωνα 
με το παράρτημα X κεφάλαιο II τμή
μα 3· και

β) Τα τετηγμένα λίπη πρέπει να συμ
μορφώνονται με τις πρόσθετες 
απαιτήσεις που καθορίζονται στο 
τμήμα 3 του παρόντος κεφαλαίου.

α) Για τετηγμένα λίπη πλην του ιχθυελαίου:
Τρίτες χώρες που παρατίθενται στο παράρ
τημα XIII μέρος 1 ή στο παράρτημα XV 
μέρος 1 τμήμα Α του εκτελεστικού κανονι
σμού (ΕΕ) 2021/404 και οι ακόλουθες τρί
τες χώρες:

(AL) Αλβανία

(DZ) Αλγερία

(SV) Ελ Σαλβαδόρ
β) Για ιχθυέλαιο:

Τρίτες χώρες που παρατίθενται στο παράρ
τημα IX του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 
2021/405.

α) Για τετηγμένα λίπη πλην του 
ιχθυελαίου:
Παράρτημα XV κεφάλαιο 
10(A).

β) Για ιχθυέλαιο:
Παράρτημα XV κεφάλαιο 9.

4 Γάλα, προϊόντα με βάση το 
γάλα και παράγωγα του 
γάλακτος, πρωτόγαλα, 
προϊόντα με βάση το 
πρωτόγαλα

α) Γάλα, προϊόντα με βάση το γάλα: 
Υλικά της κατηγορίας 3 που 
αναφέρονται στο άρθρο 10 στοι
χεία ε), στ) και η).

β) Πρωτόγαλα, προϊόντα με βάση 
το πρωτόγαλα: Υλικά της κατη
γορίας 3 από ζώντα ζώα που δεν 
εμφάνισαν συμπτώματα νόσου 
που μεταδίδεται στον άνθρωπο 
ή στα ζώα μέσω του πρωτογάλα
κτος.

Το γάλα, τα προϊόντα με βάση το γάλα, 
το πρωτόγαλα και τα προϊόντα με βάση 
το πρωτόγαλα πρέπει να 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο τμήμα 4 του 
παρόντος κεφαλαίου.

α) Για γάλα και προϊόντα με βάση το γάλα:
Τρίτες χώρες που παρατίθενται στο παράρ
τημα XVII μέρος 1 ή στο παράρτημα XVIII 
μέρος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 
2021/404 όσον αφορά τις εισαγωγές γάλα
κτος οπληφόρων, ή στο παράρτημα X του 
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/405 
όσον αφορά τις εισαγωγές γάλακτος μονό
πλων.

β) Για πρωτόγαλα και προϊόντα με βάση το 
πρωτόγαλα:
Τρίτες χώρες που παρατίθενται ως εγκεκρι
μένες στο παράρτημα XVII μέρος 1 του 
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/404 
όσον αφορά τις εισαγωγές γάλακτος οπλη
φόρων, ή στο παράρτημα X του εκτελεστι
κού κανονισμού (ΕΕ) 2021/405 όσον αφο
ρά τις εισαγωγές γάλακτος μονόπλων.

α) Για γάλα, προϊόντα με βάση 
το γάλα και παράγωγα του 
γάλακτος:
Παράρτημα XV κεφάλαιο 
2(A).

β) Για πρωτόγαλα και προϊόντα 
με βάση το πρωτόγαλα:
Παράρτημα XV κεφάλαιο 
2(B).
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Αριθ. Προϊόν
Πρώτες ύλες [παραπομπή στις διατάξεις 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/ 
2009]

Όροι εισαγωγής και διαμετακόμισης Κατάλογος τρίτων χωρών Πιστοποιητικά/υποδείγματα 
εγγράφων

5 Ζελατίνη και υδρολυμένη 
πρωτεΐνη

Υλικά της κατηγορίας 3 που 
αναφέρονται στο άρθρο 10 στοιχεία 
α), β), ε), στ), ζ), θ) και ι) και, στην 
περίπτωση της υδρολυμένης 
πρωτεΐνης: υλικά της κατηγορίας 3 
που αναφέρονται στο άρθρο 10 
στοιχεία δ), η) και ια).

Η ζελατίνη και η υδρολυμένη πρωτεΐνη 
πρέπει να έχουν παραχθεί σύμφωνα με 
το παράρτημα X κεφάλαιο II τμήμα 5.

α) Τρίτες χώρες που παρατίθενται στο παράρ
τημα XII ή XIII του εκτελεστικού κανονι
σμού (ΕΕ) 2021/405 και οι ακόλουθες τρί
τες χώρες:
(EG) Αίγυπτος

β) Για ζελατίνη και υδρολυμένη πρωτεΐνη από 
ψάρια:
Τρίτες χώρες που παρατίθενται στο παράρ
τημα IX του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 
2021/405.

α) Για ζελατίνη:
Παράρτημα XV κεφάλαιο 11.

β) Για υδρολυμένη πρωτεΐνη:
Παράρτημα XV κεφάλαιο 12.

6 Όξινο φωσφορικό 
ασβέστιο

Υλικά της κατηγορίας 3 που 
αναφέρονται στο άρθρο 10 στοιχεία 
α), β), δ), ε), στ), ζ), η), θ), ι) και ια).

Το όξινο φωσφορικό ασβέστιο πρέπει 
να έχει παραχθεί σύμφωνα με το 
παράρτημα X κεφάλαιο II τμήμα 6.

Τρίτες χώρες που παρατίθενται στο παράρτημα 
XII ή XIII του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ)  
2021/405

Παράρτημα XV κεφάλαιο 12.

7 Φωσφορικό ασβέστιο Υλικά της κατηγορίας 3 που 
αναφέρονται στο άρθρο 10 στοιχεία 
α), β), δ), ε), στ), ζ), η), θ) και ια).

Το φωσφορικό ασβέστιο πρέπει να έχει 
παραχθεί σύμφωνα με το παράρτημα X 
κεφάλαιο II τμήμα 7.

Τρίτες χώρες που παρατίθενται στο παράρτημα 
XII ή XIII του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ)  
2021/405

Παράρτημα XV κεφάλαιο 12.

8 Κολλαγόνο Υλικά της κατηγορίας 3 που 
αναφέρονται στο άρθρο 10 στοιχεία 
α), β), ε), στ), ζ), θ) και ι).

Το κολλαγόνο πρέπει να έχει παραχθεί 
σύμφωνα με το παράρτημα X κεφάλαιο 
II τμήμα 8.

Τρίτες χώρες που παρατίθενται στο παράρτημα 
XII ή XIII του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ)  
2021/405

Παράρτημα XV κεφάλαιο 11.

9 Προϊόντα αυγών Υλικά της κατηγορίας 3 που 
αναφέρονται στο άρθρο 10 στοιχεία 
ε) και στ) και στο στοιχείο ια) σημείο 
ii).

Τα προϊόντα αυγών πρέπει να έχουν 
παραχθεί σύμφωνα με το παράρτημα X 
κεφάλαιο II τμήμα 9.

Τρίτες χώρες που παρατίθενται στο παράρτημα 
XIII μέρος 1, τρίτες χώρες που παρατίθενται στο 
παράρτημα XIV μέρος 1 ή τρίτες χώρες που 
παρατίθενται στο παράρτημα XIX μέρος 1 του 
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/404.

Παράρτημα XV κεφάλαιο 15.

* 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).

** 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).»·
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2. στο κεφάλαιο II τμήμα 1, ο πίνακας 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Πίνακας 2

Αριθ. Προϊόν
Πρώτες ύλες [παραπομπή στις 
διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1069/2009]
Όροι εισαγωγής και διαμετακόμισης Κατάλογος τρίτων χωρών Πιστοποιητικά/υποδείγματα εγγράφων

1 Μεταποιημένη κόπρος, 
παράγωγα προϊόντα από 
μεταποιημένη κόπρο, 
κόπρο εντόμων και 
γκουανό από νυχτερίδες

Υλικά της κατηγορίας 2 που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 
στοιχείο α).

Η μεταποιημένη κόπρος, τα παράγωγα 
προϊόντα από μεταποιημένη κόπρο 
και το γκουανό από νυχτερίδες πρέπει 
να έχουν παραχθεί σύμφωνα με το 
παράρτημα XI κεφάλαιο I τμήμα 2.

Τρίτες χώρες που παρατίθενται:
α) στο παράρτημα XIII μέρος 1 ή στο παράρτημα 

XV μέρος 1 τμήμα Α του εκτελεστικού κανο
νισμού (ΕΕ) 2021/404 όσον αφορά τη μετα
ποιημένη κόπρο οπληφόρων, την κόπρο εντό
μων ή το γκουανό από νυχτερίδες, και οι 
ακόλουθες τρίτες χώρες:

(AL) Αλβανία

(DZ) Αλγερία

(SV) Ελ Σαλβαδόρ·
β) στο παράρτημα IV μέρος 1 του εκτελεστικού 

κανονισμού (ΕΕ) 2021/404 όσον αφορά τη 
μεταποιημένη κόπρο μονόπλων· ή

γ) στο παράρτημα XIV μέρος 1 του εκτελεστικού 
κανονισμού (ΕΕ) 2021/404 όσον αφορά τη 
μεταποιημένη κόπρο πουλερικών.

Παράρτημα XV κεφάλαιο 17.

2 Προϊόντα αίματος, πλην 
των προερχομένων από 
ιπποειδή, για την 
παρασκευή παράγωγων 
προϊόντων για χρήσεις 
εκτός της αλυσίδας 
ζωοτροφών για 
εκτρεφόμενα ζώα

Υλικά της κατηγορίας 1 που 
αναφέρονται στο άρθρο 8 
στοιχεία γ) και δ) και υλικά 
της κατηγορίας 3 που 
αναφέρονται στο άρθρο 10 
στοιχεία α), β), δ) και η).

Τα προϊόντα αίματος πρέπει να έχουν 
παραχθεί σύμφωνα με το τμήμα 2.

Οι ακόλουθες τρίτες χώρες:
α) για προϊόντα αίματος οπληφόρων που δεν 

έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία:
Τρίτες χώρες ή τμήματα τρίτων χωρών που 
παρατίθενται στο παράρτημα XIII μέρος 1 
του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 
2021/404 από τις οποίες/τα οποία επιτρέπε
ται η εισαγωγή νωπού κρέατος όλων των ειδών 
κατοικίδιων οπληφόρων και μόνο για την πε
ρίοδο που αναφέρεται στις στήλες 7 και 8 του 
εν λόγω μέρους·

β) για προϊόντα αίματος πουλερικών και άλλων 
ειδών πτηνών που δεν έχουν υποβληθεί σε επε
ξεργασία:
Τρίτες χώρες ή τμήματα τρίτων χωρών που 
παρατίθενται στο παράρτημα XIV μέρος 1 
του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/404·

α) Για προϊόντα αίματος που δεν 
έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία:
Παράρτημα XV κεφάλαιο 4(Γ).

β) Για προϊόντα αίματος που έχουν 
υποβληθεί σε επεξεργασία:
Παράρτημα XV κεφάλαιο 4(Δ).
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Αριθ. Προϊόν
Πρώτες ύλες [παραπομπή στις 
διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1069/2009]
Όροι εισαγωγής και διαμετακόμισης Κατάλογος τρίτων χωρών Πιστοποιητικά/υποδείγματα εγγράφων

γ) για προϊόντα αίματος άλλων ζώων που δεν 
έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία:
Τρίτες χώρες που παρατίθενται στο παράρτη
μα XIII μέρος 1 ή στο παράρτημα XIV μέρος 1 
του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/404, 
ή στο παράρτημα V ή VI του εκτελεστικού 
κανονισμού (ΕΕ) 2021/405·

δ) για προϊόντα αίματος οποιουδήποτε είδους 
ζώου που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία:
Τρίτες χώρες που παρατίθενται στο παράρτη
μα XIII μέρος 1 ή στο παράρτημα XV μέρος 1 
τμήμα Α του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 
2021/404, στο παράρτημα XIV μέρος 1 του 
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/404 ή 
στο παράρτημα VI του εκτελεστικού κανονι
σμού (ΕΕ) 2021/405, και οι ακόλουθες τρίτες 
χώρες:

(AL) Αλβανία

(DZ) Αλγερία

(SV) Ελ Σαλβαδόρ.

3 Αίμα και προϊόντα αίματος 
από ιπποειδή

Υλικά της κατηγορίας 3 που 
αναφέρονται στο άρθρο 10 
στοιχεία α), β), δ) και η).

Το αίμα και τα προϊόντα αίματος 
πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του 
τμήματος 3.

Οι ακόλουθες τρίτες χώρες:
α) για αίμα που έχει συλλεχθεί σύμφωνα με το 

παράρτημα XIII κεφάλαιο IV παράγραφος 1 
ή για προϊόντα αίματος που έχουν παραχθεί 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 στοιχείο β) ση
μείο i) του εν λόγω κεφαλαίου:
Τρίτες χώρες που παρατίθενται στο παράρτη
μα IV μέρος 1 του εκτελεστικού κανονισμού 
(ΕΕ) 2021/404, από τις οποίες επιτρέπεται η 
εισαγωγή εγγεγραμμένων ίππων ή εγγεγραμ
μένων ιπποειδών, ή στο παράρτημα I του εκτε
λεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/405·

Παράρτημα XV κεφάλαιο 4(A)
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Αριθ. Προϊόν
Πρώτες ύλες [παραπομπή στις 
διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1069/2009]
Όροι εισαγωγής και διαμετακόμισης Κατάλογος τρίτων χωρών Πιστοποιητικά/υποδείγματα εγγράφων

β) για προϊόντα αίματος που έχουν υποστεί επε
ξεργασία σύμφωνα με το παράρτημα XIII κε
φάλαιο IV παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο 
ii):
Τρίτες χώρες που παρατίθενται στο παράρτη
μα IV μέρος 1 του εκτελεστικού κανονισμού 
(ΕΕ) 2021/404, στο παράρτημα XIII μέρος 1 
του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/404, 
από τις οποίες επιτρέπεται η εισαγωγή εγγε
γραμμένων ίππων ή εγγεγραμμένων ιπποειδών, 
ή στο παράρτημα I του εκτελεστικού κανονι
σμού (ΕΕ) 2021/405.

4 Νωπές ή διατηρημένες σε 
ψύξη δορές και δέρματα 
οπληφόρων

Υλικά της κατηγορίας 3 που 
αναφέρονται στο άρθρο 10 
στοιχείο α) και στο άρθρο 10 
στοιχείο β) σημείο iii).

Οι δορές και τα δέρματα πρέπει να 
πληρούν τις απαιτήσεις του τμήματος 
4 παράγραφοι 1 και 4.

Οι δορές και τα δέρματα προέρχονται από τρίτη 
χώρα ή, σε περίπτωση διαίρεσης της χώρας σε 
περιφέρειες σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία, 
από τμήμα τρίτης χώρας που παρατίθεται στο 
παράρτημα XIII μέρος 1 του εκτελεστικού 
κανονισμού (ΕΕ) 2021/404 ή στο παράρτημα I 
του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/405, 
από τις οποίες/τα οποία τα κράτη μέλη επιτρέπουν 
τις εισαγωγές νωπού κρέατος από το ίδιο είδος.

Παράρτημα XV κεφάλαιο 5(A).

5 Κατεργασμένες δορές και 
δέρματα οπληφόρων

Υλικά της κατηγορίας 3 που 
αναφέρονται στο άρθρο 10 
στοιχείο α), στο άρθρο 10 
στοιχείο β) σημεία i) και iii) 
και στο άρθρο 10 στοιχείο ιδ).

Οι δορές και τα δέρματα πρέπει να 
πληρούν τις απαιτήσεις του τμήματος 
4 παράγραφοι 2, 3 και 4.

α) Για κατεργασμένες δορές και δέρματα οπλη
φόρων:
Τρίτες χώρες που παρατίθενται στο παράρτη
μα IV μέρος 1, στο παράρτημα XIII μέρος 1 ή 
στο παράρτημα XV μέρος 1 τμήμα Α του εκτε
λεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/404, και οι 
ακόλουθες τρίτες χώρες:

(AL) Αλβανία

(DZ) Αλγερία

(SV) Ελ Σαλβαδόρ.
β) Για κατεργασμένες δορές και δέρματα μηρυκα

στικών που προορίζονται για αποστολή στην 
Ένωση και έχουν κρατηθεί χωριστά επί 21 ημέ

α) Για κατεργασμένες δορές και δέρ
ματα οπληφόρων, πλην εκείνων 
που πληρούν τις απαιτήσεις του 
τμήματος 4 παράγραφος 2:
Παράρτημα XV κεφάλαιο 5(B).

β) Για κατεργασμένες δορές και δέρ
ματα μηρυκαστικών και ιπποειδών 
που προορίζονται για αποστολή 
στην Ένωση και έχουν κρατηθεί 
χωριστά επί 21 ημέρες ή θα μετα
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Αριθ. Προϊόν
Πρώτες ύλες [παραπομπή στις 
διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1069/2009]
Όροι εισαγωγής και διαμετακόμισης Κατάλογος τρίτων χωρών Πιστοποιητικά/υποδείγματα εγγράφων

ρες ή θα μεταφέρονται επί 21 ημέρες χωρίς 
διακοπή πριν από την εισαγωγή τους στην 
Ένωση:
Οποιαδήποτε τρίτη χώρα.

φέρονται επί 21 ημέρες χωρίς δια
κοπή πριν από την εισαγωγή τους 
στην Ένωση:
Η επίσημη δήλωση που αναφέρε
ται στο παράρτημα XV κεφάλαιο 
5(Γ).

γ) Για κατεργασμένες δορές και δέρ
ματα οπληφόρων που πληρούν τις 
απαιτήσεις του τμήματος 4 παρά
γραφος 2:
Δεν απαιτείται πιστοποιητικό.

6 Κυνηγετικά τρόπαια και 
άλλα παρασκευάσματα 
από ζώα

Υλικά της κατηγορίας 2 που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 
στοιχείο στ) και προέρχονται 
από άγρια ζώα για τα οποία 
δεν υπάρχει υπόνοια ότι 
έχουν μολυνθεί από 
μεταδοτική στον άνθρωπο ή 
στα ζώα νόσο, και υλικά της 
κατηγορίας 3 που 
αναφέρονται στο άρθρο 10 
στοιχείο α), στο άρθρο 10 
στοιχείο β) σημεία i), iii) και v) 
και στο άρθρο 10 στοιχείο ιδ).

Τα κυνηγετικά τρόπαια και άλλα 
παρασκευάσματα πρέπει να πληρούν 
τις απαιτήσεις του τμήματος 5.

α) Για κυνηγετικά τρόπαια και άλλα παρασκευά
σματα που αναφέρονται στο τμήμα 5 παρά
γραφος 2:
Οποιαδήποτε τρίτη χώρα.

β) Για κυνηγετικά τρόπαια και άλλα παρασκευά
σματα που αναφέρονται στο τμήμα 5 παρά
γραφος 3:
i) Κυνηγετικά τρόπαια από πτηνά:

Τρίτες χώρες που παρατίθενται στο παράρ
τημα XIV μέρος 1 του εκτελεστικού κανο
νισμού (ΕΕ) 2021/404, από τις οποίες τα 
κράτη μέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές νω
πού κρέατος πουλερικών, καθώς και οι 
ακόλουθες χώρες και εδάφη:

(GL) Γροιλανδία

(TN) Τυνησία.
ii) Κυνηγετικά τρόπαια από οπληφόρα:

Τρίτες χώρες που παρατίθενται στην κα
τάλληλη στήλη για το νωπό κρέας οπλη
φόρων στο παράρτημα XIII μέρος 1 του 
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 
2021/404, συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
περιορισμών που προβλέπονται στη στήλη 

α) Για κυνηγετικά τρόπαια που ανα
φέρονται στο τμήμα 5 παράγρα
φος 2:
Παράρτημα XV κεφάλαιο 6(A).

β) Για κυνηγετικά τρόπαια που ανα
φέρονται στο τμήμα 5 παράγρα
φος 3:
Παράρτημα XV κεφάλαιο 6(B).

γ) Για κυνηγετικά τρόπαια που ανα
φέρονται στο τμήμα 5 παράγρα
φος 1:
Δεν απαιτείται πιστοποιητικό.
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Αριθ. Προϊόν
Πρώτες ύλες [παραπομπή στις 
διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1069/2009]
Όροι εισαγωγής και διαμετακόμισης Κατάλογος τρίτων χωρών Πιστοποιητικά/υποδείγματα εγγράφων

για ειδικούς όρους σχετικά με το νωπό 
κρέας, ή, στην περίπτωση μονόπλων, στο 
παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού 
(ΕΕ) 2021/405.

7 Τρίχες χοίρων Υλικά της κατηγορίας 3 που 
αναφέρονται στο άρθρο 10 
στοιχείο β) σημείο iv).

Οι τρίχες χοίρων πρέπει να έχουν 
ληφθεί από ζώα τα οποία προέρχονται 
από τη χώρα καταγωγής και έχουν 
σφαγεί σε σφαγείο στην εν λόγω χώρα.

α) Για ακατέργαστες τρίχες χοίρων:
Τρίτες χώρες ή, σε περίπτωση διαίρεσης της 
χώρας σε περιφέρειες, περιοχές τρίτων χωρών, 
που παρατίθενται στο παράρτημα XIII μέρος 1 
ή στο παράρτημα XV μέρος 1 τμήμα Α του 
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/404 και 
οι ακόλουθες τρίτες χώρες οι οποίες είναι 
απαλλαγμένες από την αφρικανική πανώλη 
των χοίρων κατά το 12μηνο πριν από την ημε
ρομηνία της εισαγωγής τους στην Ένωση:

(AL) Αλβανία

(DZ) Αλγερία

(SV) Ελ Σαλβαδόρ.
β) Για κατεργασμένες τρίχες χοίρων:

Τρίτες χώρες που παρατίθενται στο παράρτη
μα XIII μέρος 1 ή στο παράρτημα XV μέρος 1 
τμήμα Α του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 
2021/404 και οι ακόλουθες τρίτες χώρες οι 
οποίες ενδέχεται να μην είναι απαλλαγμένες 
από την αφρικανική πανώλη των χοίρων κατά 
το 12μηνο πριν από την ημερομηνία της εισα
γωγής τους στην Ένωση:

(AL) Αλβανία

(DZ) Αλγερία

(SV) Ελ Σαλβαδόρ

α) Αν δεν έχουν εκδηλωθεί κρούσμα
τα αφρικανικής πανώλης των χοί
ρων κατά το 12μηνο πριν από την 
ημερομηνία της εισαγωγής τους 
στην Ένωση:
Παράρτημα XV κεφάλαιο 7(A).

β) Αν έχουν εκδηλωθεί ένα ή περισ
σότερα κρούσματα αφρικανικής 
πανώλης των χοίρων κατά το 
12μηνο πριν από την ημερομηνία 
της εισαγωγής τους στην Ένωση:
Παράρτημα XV κεφάλαιο 7(B).
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Αριθ. Προϊόν
Πρώτες ύλες [παραπομπή στις 
διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1069/2009]
Όροι εισαγωγής και διαμετακόμισης Κατάλογος τρίτων χωρών Πιστοποιητικά/υποδείγματα εγγράφων

8 Ακατέργαστο μαλλί και 
τρίχες που προέρχονται 
από ζώα άλλα από 
χοιροειδή

Υλικά της κατηγορίας 3 που 
αναφέρονται στο άρθρο 10 
στοιχεία η) και ιδ).

1) Το στεγνό ακατέργαστο μαλλί και 
τρίχες πρέπει:
α) να είναι συσκευασμένα σε 

ασφαλές περίβλημα· και
β) να αποστέλλονται απευθείας 

σε μονάδα κατασκευής παρά
γωγων προϊόντων για χρήσεις 
εκτός της αλυσίδας ζωοτρο
φών ή σε μονάδα που εκτελεί 
ενδιάμεσες δραστηριότητες, 
υπό συνθήκες που αποτρέ
πουν την εξάπλωση παθογό
νων παραγόντων.

2) Το μαλλί και οι τρίχες είναι μαλλί 
και τρίχες όπως αναφέρονται στο 
άρθρο 25 παράγραφος 2 στοιχείο 
ε).

1) Οποιαδήποτε τρίτη χώρα.
2) Τρίτη χώρα ή περιφέρειά της

α) που παρατίθεται στο παράρτημα XIII μέ
ρος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 
2021/404 και από την οποία επιτρέπεται 
η εισαγωγή στην Ένωση νωπού κρέατος 
μηρυκαστικών που δεν υπόκειται σε πρό
σθετους ειδικούς όρους· και

β) είναι απαλλαγμένη από τον αφθώδη πυρε
τό και, στην περίπτωση του μαλλιού και 
των τριχών αιγοπροβάτων, από την ευλο
γιά των αιγοπροβάτων σύμφωνα με το πα
ράρτημα IV μέρος A του κατ’ εξουσιοδό
τηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/692 της 
Επιτροπής *.

1) Για τις εισαγωγές ακατέργαστου 
μαλλιού και τριχών δεν απαιτείται 
πιστοποιητικό.

2) Απαιτείται δήλωση του εισαγωγέα 
σύμφωνα με το κεφάλαιο 21 του 
παραρτήματος XV.

9 Επεξεργασμένα φτερά, 
τμήματα φτερών και 
πούπουλα

Υλικά της κατηγορίας 3 που 
αναφέρονται στο άρθρο 10 
στοιχείο β) σημείο v) και στο 
άρθρο 10 στοιχεία η) και ιδ).

Τα επεξεργασμένα φτερά ή τμήματα 
φτερών πρέπει να πληρούν τις 
απαιτήσεις του τμήματος 6.

Οποιαδήποτε τρίτη χώρα. Για τις εισαγωγές προεπεξεργασμένων 
φτερών, τμημάτων φτερών και 
πούπουλων δεν απαιτείται 
πιστοποιητικό.

10 Υποπροϊόντα 
μελισσοκομίας

Υλικά της κατηγορίας 3 που 
αναφέρονται στο άρθρο 10 
στοιχείο ε).

α) Για υποπροϊόντα μελισσοκομίας 
που προορίζονται για χρήση στη 
μελισσοκομία, πλην του κεριού 
μέλισσας με τη μορφή κηρήθρας:
i) Τα υποπροϊόντα μελισσοκο

μίας έχουν υποβληθεί σε θερ
μοκρασία –12 °C ή χαμηλότε
ρη για χρονικό διάστημα 
τουλάχιστον 24 ωρών· ή

ii) Για το κερί μέλισσας, το υλικό 
έχει μεταποιηθεί σύμφωνα με 
οποιαδήποτε από τις μεθό
δους μεταποίησης 1 έως 5 ή 
τη μέθοδο μεταποίησης 7, 

α) Για υποπροϊόντα μελισσοκομίας που προορί
ζονται για χρήση στη μελισσοκομία:
Τρίτες χώρες που παρατίθενται στο παράρτη
μα XIII μέρος 1 ή στο παράρτημα XV μέρος 1 
τμήμα Α του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 
2021/404 και οι ακόλουθες τρίτες χώρες:

(AL) Αλβανία

(CM) Καμερούν

(DZ) Αλγερία

(SV) Ελ Σαλβαδόρ.
β) Για το κερί μέλισσας για σκοπούς άλλους από 

τη σίτιση εκτρεφόμενων ζώων:
Οποιαδήποτε τρίτη χώρα.

α) Για υποπροϊόντα μελισσοκομίας 
που προορίζονται για χρήση στη 
μελισσοκομία:
Παράρτημα XV κεφάλαιο 13.

β) Για το κερί μέλισσας για σκοπούς 
άλλους από τη σίτιση εκτρεφόμε
νων ζώων:
Εμπορικό έγγραφο που βεβαιώνει 
τον καθαρισμό ή τη μεταποίηση.
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Αριθ. Προϊόν
Πρώτες ύλες [παραπομπή στις 
διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1069/2009]
Όροι εισαγωγής και διαμετακόμισης Κατάλογος τρίτων χωρών Πιστοποιητικά/υποδείγματα εγγράφων

όπως ορίζονται στο παράρτη
μα IV κεφάλαιο III, και έχει 
καθαριστεί πριν από την εισα
γωγή του στην Ένωση.

β) Για το κερί μέλισσας, πλην του κε
ριού μέλισσας με τη μορφή κηρή
θρας, για σκοπούς άλλους από τη 
σίτιση εκτρεφόμενων ζώων, το κε
ρί έχει καθαριστεί ή μεταποιηθεί 
σύμφωνα με οποιαδήποτε από τις 
μεθόδους μεταποίησης 1 έως 5 ή 
τη μέθοδο μεταποίησης 7, όπως 
ορίζονται στο παράρτημα IV κε
φάλαιο III, πριν από την εισαγωγή 
του στην Ένωση.

11 Οστά και προϊόντα οστών 
(εκτός από το οστεάλευρο), 
κέρατα και προϊόντα με 
βάση τα κέρατα (εκτός από 
το κερατάλευρο) και χηλές 
και προϊόντα με βάση τις 
χηλές (εκτός από το 
χηλάλευρο), που 
προορίζονται για άλλες 
χρήσεις εκτός από τη 
χρήση ως πρώτες ύλες για 
ζωοτροφές, οργανικά 
λιπάσματα ή βελτιωτικά 
εδάφους

Υλικά της κατηγορίας 3 που 
αναφέρονται στο άρθρο 10 
στοιχείο α), στο άρθρο 10 
στοιχείο β) σημεία i) και iii) 
και στο άρθρο 10 στοιχεία ε) 
και η).

Τα προϊόντα πρέπει να πληρούν τις 
απαιτήσεις του τμήματος 7.

Οποιαδήποτε τρίτη χώρα. Τα προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται 
από:
α) εμπορικό έγγραφο όπως ορίζεται 

στο τμήμα 7 παράγραφος 2· και
β) δήλωση του εισαγωγέα σύμφωνα 

με το παράρτημα XV κεφάλαιο 16 
σε τουλάχιστον μία επίσημη γλώσ
σα του κράτους μέλους πρώτης 
εισόδου στην Ένωση και σε τουλά
χιστον μία επίσημη γλώσσα του 
κράτους μέλους προορισμού.

12 Τροφές για ζώα 
συντροφιάς, 
συμπεριλαμβανομένων των 
δερμάτινων κοκάλων για 
σκύλους

α) Για μεταποιημένες τροφές 
για ζώα συντροφιάς και 
δερμάτινα κόκαλα για 
σκύλους: Υλικά που ανα
φέρονται στο άρθρο 35 
στοιχείο α) σημεία i) και 
ii).

Οι τροφές για ζώα συντροφιάς και τα 
δερμάτινα κόκαλα για σκύλους πρέπει 
να έχουν παραχθεί σύμφωνα με το 
παράρτημα XIII κεφάλαιο II.

α) Για αμεταποίητες τροφές για ζώα συντροφιάς:
Τρίτες χώρες που παρατίθενται στο παράρτη
μα XIII μέρος 1 ή στο παράρτημα XIV μέρος 1 
του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/404, 
ή στο παράρτημα I του εκτελεστικού κανονι
σμού (ΕΕ) 2021/405, από τις οποίες τα κράτη 
μέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές νωπού κρέατος 
από το ίδιο είδος ζώου και στις οποίες επιτρέ
πεται το κρέας με κόκαλα.

α) Για κονσερβοποιημένες τροφές 
για ζώα συντροφιάς:
Παράρτημα XV κεφάλαιο 3(A).

β) Για μεταποιημένες τροφές για ζώα 
συντροφιάς, πλην των κονσερβο
ποιημένων:
Παράρτημα XV κεφάλαιο 3(B).

EL
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

8.3.2022 
L 78/13  



Αριθ. Προϊόν
Πρώτες ύλες [παραπομπή στις 
διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1069/2009]
Όροι εισαγωγής και διαμετακόμισης Κατάλογος τρίτων χωρών Πιστοποιητικά/υποδείγματα εγγράφων

β) Για αμεταποίητες τροφές 
για ζώα συντροφιάς: Υλι
κά που αναφέρονται στο 
άρθρο 35 στοιχείο α) ση
μείο iii).

Για υλικά από ψάρια, τρίτες χώρες που παρα
τίθενται στο παράρτημα IX του εκτελεστικού 
κανονισμού (ΕΕ) 2021/405.

β) Για δερμάτινα κόκαλα για σκύλους και τροφές 
για ζώα συντροφιάς πλην των πρώτων υλών 
τροφών για ζώα συντροφιάς:
Τρίτες χώρες που παρατίθενται στο παράρτη
μα XIII μέρος 1, στο παράρτημα XIV μέρος 1 ή 
στο παράρτημα XV μέρος 1 τμήμα Α του εκτε
λεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/404, και οι 
ακόλουθες τρίτες χώρες:
(AL) Αλβανία
(EC) Ισημερινός
(DZ) Αλγερία
(GE) Γεωργία (μόνο μεταποιημένες τροφές για 
ζώα συντροφιάς, πλην των κονσερβοποιημέ
νων)
(LK) Σρι Λάνκα
(SA) Σαουδική Αραβία (μόνο μεταποιημένες 
τροφές για ζώα συντροφιάς προερχόμενες 
από πουλερικά)
(SV) Ελ Σαλβαδόρ
(TW) Ταϊβάν.
Για μεταποιημένες τροφές για ζώα συντροφιάς 
από υλικά που προέρχονται από ψάρια, τρίτες 
χώρες που παρατίθενται στο παράρτημα IX 
του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/405.

γ) Για δερμάτινα κόκαλα για σκύ
λους:
Παράρτημα XV κεφάλαιο 3(Γ).

δ) Για αμεταποίητες τροφές για ζώα 
συντροφιάς:
Παράρτημα XV κεφάλαιο 3(Δ).

13 Γευσιογόνα σπλάχνα για 
την παρασκευή τροφών για 
ζώα συντροφιάς

Υλικά που αναφέρονται στο 
άρθρο 35 στοιχείο α).

Τα γευσιογόνα σπλάχνα πρέπει να 
έχουν παραχθεί σύμφωνα με το 
παράρτημα XIII κεφάλαιο III.

Τρίτες χώρες που παρατίθενται στο παράρτημα 
XIII μέρος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ)  
2021/404 ή στο παράρτημα I του εκτελεστικού 
κανονισμού (ΕΕ) 2021/405, από τις οποίες τα 
κράτη μέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές νωπού 
κρέατος από το ίδιο είδος ζώου και στις οποίες 
επιτρέπεται το κρέας με κόκαλα.
Για γευσιογόνα σπλάχνα από υλικά που 
προέρχονται από ψάρια, τρίτες χώρες που 
παρατίθενται στο παράρτημα IX του εκτελεστικού 
κανονισμού (ΕΕ) 2021/405.

Παράρτημα XV κεφάλαιο 3(E).
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Όροι εισαγωγής και διαμετακόμισης Κατάλογος τρίτων χωρών Πιστοποιητικά/υποδείγματα εγγράφων

Για γευσιογόνα σπλάχνα που προέρχονται από 
πουλερικά, τρίτες χώρες που παρατίθενται στο 
παράρτημα XIV μέρος 1 του εκτελεστικού 
κανονισμού (ΕΕ) 2021/404, από τις οποίες τα 
κράτη μέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές νωπού 
κρέατος πουλερικών.
Για γευσιογόνα σπλάχνα που προέρχονται από 
ορισμένα άγρια χερσαία θηλαστικά και 
κονικλοειδή, τρίτες χώρες που παρατίθενται στο 
παράρτημα V ή στο παράρτημα VI του 
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/405, από τις 
οποίες τα κράτη μέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές 
νωπού κρέατος του ίδιου είδους ζώων.

14 Ζωικά υποπροϊόντα για την 
παρασκευή τροφών για ζώα 
συντροφιάς πλην των 
πρώτων υλών τροφών για 
ζώα συντροφιάς και 
παράγωγων προϊόντων για 
χρήσεις εκτός της 
αλυσίδας ζωοτροφών

α) Υλικά της κατηγορίας 3 
που αναφέρονται στο άρ
θρο 10 στοιχεία α) έως ιγ).

β) Για υλικά για την παρα
σκευή τροφών για ζώα 
συντροφιάς, υλικά της 
κατηγορίας 1 που αναφέ
ρονται στο άρθρο 8 στοι
χείο γ).

γ) Για γούνες για την κατα
σκευή παράγωγων προ
ϊόντων, υλικά της κατηγο
ρίας 3 που αναφέρονται 
στο άρθρο 10 στοιχείο 
ιδ).

Τα προϊόντα πρέπει να πληρούν τις 
απαιτήσεις του τμήματος 8.

α) Για ζωικά υποπροϊόντα για την παρασκευή 
τροφών για ζώα συντροφιάς:
i) Για ζωικά υποπροϊόντα από βοοειδή, αι

γοειδή, προβατοειδή, χοιροειδή και ιπ
ποειδή, συμπεριλαμβανομένων των εκτρε
φόμενων και των άγριων ζώων:
Τρίτες χώρες ή τμήματα τρίτων χωρών που 
παρατίθενται στο παράρτημα XIII μέρος 1 
του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 
2021/404 ή στο παράρτημα I του εκτε
λεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/405, 
από τις οποίες/τα οποία επιτρέπεται η ει
σαγωγή νωπού κρέατος για κατανάλωση 
από τον άνθρωπο.

ii) Για πρώτες ύλες από πουλερικά συμπερι
λαμβανομένων των στρουθιονιδών:
Τρίτες χώρες ή τμήματα τρίτων χωρών από 
τις οποίες/τα οποία τα κράτη μέλη επιτρέ
πουν τις εισαγωγές νωπού κρέατος πουλε
ρικών, που παρατίθενται στο παράρτημα 
XIV μέρος 1 του εκτελεστικού κανονι
σμού (ΕΕ) 2021/404.

α) Για ζωικά υποπροϊόντα για την πα
ρασκευή μεταποιημένων τροφών 
για ζώα συντροφιάς:
Παράρτημα XV κεφάλαιο 3(ΣΤ).

β) Για ζωικά υποπροϊόντα για την πα
ρασκευή προϊόντων με σκοπό χρή
σεις εκτός της αλυσίδας ζωοτρο
φών για εκτρεφόμενα ζώα:
Παράρτημα XV κεφάλαιο 8.
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Αριθ. Προϊόν
Πρώτες ύλες [παραπομπή στις 
διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1069/2009]
Όροι εισαγωγής και διαμετακόμισης Κατάλογος τρίτων χωρών Πιστοποιητικά/υποδείγματα εγγράφων

iii) Για πρώτες ύλες από ψάρια:
Τρίτες χώρες που παρατίθενται στο πα
ράρτημα IX του εκτελεστικού κανονισμού 
(ΕΕ) 2021/405.

iv) Για πρώτες ύλες από άλλα άγρια χερσαία 
θηλαστικά και κονικλοειδή:
Τρίτες χώρες που παρατίθενται στα πα
ραρτήματα V ή VI του εκτελεστικού κα
νονισμού (ΕΕ) 2021/405.

β) Για ζωικά υποπροϊόντα για την παρασκευή 
φαρμάκων:
Τρίτες χώρες που παρατίθενται στο παράρτη
μα XIII μέρος 1, στο παράρτημα XIV μέρος 1 ή 
στο παράρτημα XV μέρος 1 τμήμα Α του εκτε
λεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/404, ή στο 
παράρτημα I, V ή VI του εκτελεστικού κανονι
σμού (ΕΕ) 2021/405, και οι ακόλουθες τρίτες 
χώρες:

(AL) Αλβανία

(DZ) Αλγερία

(PH) Φιλιππίνες

(SV) Ελ Σαλβαδόρ

(TW) Ταϊβάν.
γ) Για ζωικά υποπροϊόντα για την παρασκευή 

προϊόντων για χρήσεις εκτός της αλυσίδας 
ζωοτροφών για εκτρεφόμενα ζώα, πλην των 
φαρμάκων:
Τρίτες χώρες που παρατίθενται στο παράρτη
μα XIII μέρος 1 ή στο παράρτημα XIV μέρος 1 
του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/404, 
ή στο παράρτημα I, V ή VI του εκτελεστικού 
κανονισμού (ΕΕ) 2021/405.
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Αριθ. Προϊόν
Πρώτες ύλες [παραπομπή στις 
διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1069/2009]
Όροι εισαγωγής και διαμετακόμισης Κατάλογος τρίτων χωρών Πιστοποιητικά/υποδείγματα εγγράφων

Για υλικά από ψάρια, τρίτες χώρες που παρα
τίθενται στο παράρτημα IX του εκτελεστικού 
κανονισμού (ΕΕ) 2021/405.

δ) Για γούνες για την κατασκευή παράγωγων 
προϊόντων:
Τρίτες χώρες που παρατίθενται στο παράρτη
μα XIII μέρος 1 του εκτελεστικού κανονισμού 
(ΕΕ) 2021/404 από τις οποίες επιτρέπεται η 
είσοδος στην Ένωση νωπού κρέατος οπληφό
ρων.

15 Ζωικά υποπροϊόντα για 
χρήση ως πρώτες ύλες 
τροφών για ζώα 
συντροφιάς

Υλικά της κατηγορίας 3 που 
αναφέρονται στο άρθρο 10 
στοιχείο α) και στο άρθρο 10 
στοιχείο β) σημεία i) και ii).

Τα προϊόντα πρέπει να πληρούν τις 
απαιτήσεις του τμήματος 8.

Τρίτες χώρες που παρατίθενται στο παράρτημα 
XIII μέρος 1 ή στο παράρτημα XIV μέρος 1 του 
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/404, ή στο 
παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ)  
2021/405, από τις οποίες τα κράτη μέλη 
επιτρέπουν τις εισαγωγές νωπού κρέατος από το 
ίδιο είδος ζώου και στις οποίες επιτρέπεται το 
κρέας με κόκαλα.
Για υλικά από ψάρια, τρίτες χώρες που 
παρατίθενται στο παράρτημα IX του εκτελεστικού 
κανονισμού (ΕΕ) 2021/405.

Παράρτημα XV κεφάλαιο 3(Δ).

16 Ζωικά υποπροϊόντα για 
χρήση σε ζωοτροφές για 
γουνοφόρα ζώα

Υλικά της κατηγορίας 3 που 
αναφέρονται στο άρθρο 10 
στοιχεία α) έως ιγ.

Τα προϊόντα πρέπει να πληρούν τις 
απαιτήσεις του τμήματος 8.

Τρίτες χώρες που παρατίθενται στο παράρτημα 
XIII μέρος 1 ή στο παράρτημα XIV μέρος 1 του 
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/404, ή στο 
παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ)  
2021/405, από τις οποίες τα κράτη μέλη 
επιτρέπουν τις εισαγωγές νωπού κρέατος από το 
ίδιο είδος ζώου και στις οποίες επιτρέπεται το 
κρέας με κόκαλα.
Για υλικά από ψάρια, τρίτες χώρες που 
παρατίθενται στο παράρτημα IX του εκτελεστικού 
κανονισμού (ΕΕ) 2021/405.

Παράρτημα XV κεφάλαιο 3(Δ).
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Αριθ. Προϊόν
Πρώτες ύλες [παραπομπή στις 
διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1069/2009]
Όροι εισαγωγής και διαμετακόμισης Κατάλογος τρίτων χωρών Πιστοποιητικά/υποδείγματα εγγράφων

17 Τετηγμένα λίπη για 
ορισμένους σκοπούς εκτός 
της αλυσίδας ζωοτροφών 
για εκτρεφόμενα ζώα

α) Για υλικά που προορίζον
ται για την παραγωγή 
βιοντίζελ, ελαιοχημικών 
προϊόντων ή ανανεώσιμων 
καυσίμων που αναφέρον
ται στο παράρτημα IV κε
φάλαιο IV τμήμα 2 στοι
χείο ΙΒ:
Υλικά των κατηγοριών 1, 
2 και 3 που αναφέρονται 
στα άρθρα 8, 9 και 10.

β) Για υλικά που προορίζον
ται για την παραγωγή 
ανανεώσιμων καυσίμων 
που αναφέρονται στο πα
ράρτημα IV κεφάλαιο IV, 
τμήμα 2 σημείο Ι:
Υλικά των κατηγοριών 2 
και 3 που αναφέρονται 
στα άρθρα 9 και 10.

γ) Για υλικά που προορίζον
ται για οργανικά λιπάσμα
τα και βελτιωτικά εδά
φους:
Υλικά της κατηγορίας 2 
που αναφέρονται στο άρ
θρο 9 στοιχεία γ) και δ) 
και στο άρθρο 9 στοιχείο 
στ) σημείο i), καθώς και 
υλικά της κατηγορίας 3 
που αναφέρονται στο άρ
θρο 10 πλην των στοι
χείων γ) και ιστ).

Τα τετηγμένα λίπη πρέπει να πληρούν 
τις απαιτήσεις του τμήματος 9.

Τρίτες χώρες που παρατίθενται στο παράρτημα 
XIII μέρος 1 ή στο παράρτημα XV μέρος 1 τμήμα 
Α του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/404 
και οι ακόλουθες τρίτες χώρες:

(AL) Αλβανία

(DZ) Αλγερία

(SV) Ελ Σαλβαδόρ.
Για υλικά από ψάρια, τρίτες χώρες που 
παρατίθενται στο παράρτημα IX του εκτελεστικού 
κανονισμού (ΕΕ) 2021/405.

Παράρτημα XV κεφάλαιο 10(B).
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Αριθ. Προϊόν
Πρώτες ύλες [παραπομπή στις 
διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1069/2009]
Όροι εισαγωγής και διαμετακόμισης Κατάλογος τρίτων χωρών Πιστοποιητικά/υποδείγματα εγγράφων

δ) Για υλικά που προορίζον
ται για άλλους σκοπούς: 
Υλικά της κατηγορίας 1 
που αναφέρονται στο άρ
θρο 8 στοιχεία β), γ) και 
δ):
Υλικά της κατηγορίας 2 
που αναφέρονται στο άρ
θρο 9 στοιχεία γ) και δ) 
και στο άρθρο 9 στοιχείο 
στ) σημείο i), καθώς και 
υλικά της κατηγορίας 3 
που αναφέρονται στο άρ
θρο 10 πλην των στοι
χείων γ) και ιστ).

18 Παράγωγα λίπους α) Για παράγωγα λίπους για 
χρήσεις εκτός της αλυσί
δας ζωοτροφών για εκτρε
φόμενα ζώα:
Υλικά της κατηγορίας 1 
που αναφέρονται στο άρ
θρο 8 στοιχεία β), γ) και 
δ), υλικά της κατηγορίας 
2 που αναφέρονται στο 
άρθρο 9 στοιχεία γ) και 
δ) και στο άρθρο 9 στοι
χείο στ) σημείο i), καθώς 
και υλικά της κατηγορίας 
3 που αναφέρονται στο 
άρθρο 10.

β) Για παράγωγα λίπους για 
χρήση ως ζωοτροφές:
Υλικά της κατηγορίας 3, 
πλην των υλικών που ανα
φέρονται στο άρθρο 10 
στοιχεία ιδ), ιε) και ιστ).

Τα παράγωγα λίπους πρέπει να 
πληρούν τις απαιτήσεις του τμήματος 
10.

Οποιαδήποτε τρίτη χώρα. α) Για παράγωγα λίπους για χρήσεις 
εκτός της αλυσίδας ζωοτροφών 
για εκτρεφόμενα ζώα:
Παράρτημα XV κεφάλαιο 14(A).

β) Για παράγωγα λίπους για χρήση 
ως ζωοτροφές:
Παράρτημα XV κεφάλαιο 14(B).
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Αριθ. Προϊόν
Πρώτες ύλες [παραπομπή στις 
διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1069/2009]
Όροι εισαγωγής και διαμετακόμισης Κατάλογος τρίτων χωρών Πιστοποιητικά/υποδείγματα εγγράφων

19 Φωτογραφική ζελατίνη Υλικά της κατηγορίας 1 που 
αναφέρονται στο άρθρο 8 
στοιχείο β) και υλικά της 
κατηγορίας 3 που 
αναφέρονται στο άρθρο 10.

Η εισαγόμενη φωτογραφική ζελατίνη 
πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του 
τμήματος 11.

Η φωτογραφική ζελατίνη μπορεί να εισάγεται 
μόνο από εγκαταστάσεις καταγωγής στις 
Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ιαπωνία οι οποίες 
είναι εγκεκριμένες σύμφωνα με το τμήμα 11.

Παράρτημα XV κεφάλαιο 19.

20 Κέρατα και προϊόντα με 
βάση τα κέρατα, εκτός από 
το κερατάλευρο, και χηλές 
και προϊόντα με βάση τις 
χηλές, εκτός από το 
χηλάλευρο, για την 
παραγωγή οργανικών 
λιπασμάτων ή βελτιωτικών 
εδάφους

Υλικά της κατηγορίας 3 που 
αναφέρονται στο άρθρο 10 
στοιχεία α), β), η) και ιδ).

Τα προϊόντα πρέπει να πληρούν τις 
απαιτήσεις του τμήματος 12.

Οποιαδήποτε τρίτη χώρα. Παράρτημα XV κεφάλαιο 18.

* 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).»
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2022/488 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 25ης Μαρτίου 2022

για τη διόρθωση της γαλλικής γλωσσικής έκδοσης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 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 

(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. 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 (1), και ιδίως το άρθρο 41 παράγραφος 3 πρώτο και τρίτο 
εδάφιο και το άρθρο 42 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η γαλλική γλωσσική έκδοση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπής (2) περιέχει σφάλμα στον τίτλο και στο 
σημείο 1 του τμήματος 2 του κεφαλαίου VI του παραρτήματος XIV όσον αφορά την καταχώριση τρίτων χωρών, εξαιτίας 
του οποίου η έννοια είναι αντίθετη προς τη σκοπούμενη.

(2) Ως εκ τούτου, η γαλλική γλωσσική έκδοση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. Οι 
λοιπές γλωσσικές εκδόσεις δεν επηρεάζονται.

(3) 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

(δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Άρθρο 2

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, 25 Μαρτίου 2022.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN

(1) ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 1.
(2) 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).

EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 100/6 28.3.2022  
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