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ΤΡΟΦΙΜΑ
α/α
1
2

ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΟ
ΕΙΣΟΔΟΥ (ΚΣΕ)
Λιμάνι Πειραιά
Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών
«Ελευθέριος Βενιζέλος»

ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών &
Ποιοτικού Ελέγχου Πειραιά
Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών &
Ποιοτικού Ελέγχου Πειραιά

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Λεωφόρος Δημοκρατίας &
Μαρίας Κιουρί
Τ.Κ. 188 63, Πέραμα
9 Λεωφόρος Δημοκρατίας &
Μαρίας Κιουρί
Τ.Κ. 188 63, Πέραμα
9 Γραφείο Αεροδρομίου
Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών
«Ελευθέριος Βενιζέλος»,
Κτίριο 26Α
ΤΚ 19019, Σπάτα
Θέρμη Θεσσαλονίκης
Τ.Θ. 60436
T.K. 570 01, Θεσσαλονίκη

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

FAX

email

2104002850
2104326819
2104000219
2104002850
2104326819
2104000219

2104009997

phyto18@otenet.gr

2104009997

phyto18@otenet.gr

2103538456

2103538457

2310547749
2310476626

2310476663

pkpfpet3@otenet.gr

3

Λιμάνι Θεσσαλονίκης

Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών &
Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης

4

Διεθνές Αεροδρόμιο
Θεσσαλονίκης «Μακεδονία»

Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών &
Ποιοτικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης

Θέρμη
Θεσσαλονίκης
Τ.Θ. 60436,
T.K. 570 01, Θεσσαλονίκη

2310547749
2310476626

2310476663

pkpfpet3@otenet.gr

5

Λιμάνι Αστακού

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Γενική Δ/νση Περιφερειακής Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας
Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ
Τ.Κ. 302 00, Μεσολόγγι

2631361157

2631361665
2631055276

tpfe1@aitnia.pde.gov.gr

6

Κήποι Έβρου

Καραολή & Δημητρίου 40
ΤΚ 68100
Αλεξανδρούπολη

2551357168
2551357151

2551350416
2551350414

stagkoglou@pamth.gov.gr
rorotou@pamth.gov.gr

7

Εύζωνοι Κιλκίς *

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Γενική Δ/νση Περιφερειακής Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Περιφερειακής Ενότητας Έβρου
Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Γενική Δ/νση Περιφερειακής Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς
Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου

Ανδρέα Παπανδρέου 3
Τ.Κ. 61100 Κιλκίς

2341350116
2341350150
2341350147

2341079715
2341079709
2341079711

an.kompatsiaris@kilkis.gr
xr.sapranidis@kilkis.gr
ni.tsouka@kilkis.gr

*Σε εφαρμογή του άρθρου 19 του ΚΑΝ(ΕΚ) αριθ. 669/2009 οι έλεγχοι ταυτότητας και οι φυσικοί έλεγχοι θα διεξάγονται από την αρμόδια αρχή στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Για το φοινικέλαιο ισχύουν επιπλέον τα ακόλουθα Καθορισμένα Σημεία Εισόδου:

1

ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΟ
ΕΙΣΟΔΟΥ (ΚΣΕ)
Λιμάνι Ελευσίνας

2

Λιμάνι Πατρών

Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών &
Ποιοτικού Ελέγχου Αχαΐας

3

Ιδιωτικό λιμάνι εταιρίας
«ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»,
Ψαχνά Ευβοίας

4

α/α

5

ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών &
Ποιοτικού Ελέγχου Πειραιά

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Λεωφόρος Δημοκρατίας &
Μαρίας Κιουρί
Τ.Κ. 188 63, Πέραμα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

FAX

email

2104002850
2104326819
2104000219

2104009997

phyto18@otenet.gr

Πανεπιστημίου 334,
ΤΚ 26443, Πάτρα

2610271959
2610226176

2610623238

pkpfpatr@otenet.gr

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Γενική Δ/νση Περιφερειακής Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας
Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου

Λεωφ. Χαϊνά 91,
Διοικητήριο
ΤΚ 34100, Εύβοια

2221353922
2221353919
2221353910

2221036095

spartinos.s@evia.pste.gov.gr
gedeon.i@evia.pste.gov.gr

Ιδιωτικό λιμάνι εταιρίας
«ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ Α.Ε.»,
Καλαμάκι Κορινθίας

Περιφέρεια Πελοποννήσου
Γενική Δ/νση Περιφερειακής Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας
Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου

Γ. Παπανδρέου 24,
ΤΚ 20131, Κόρινθος

2741081084
2741072219

2741081087

v.alexiou@pekorinthias.gr

Ιδιωτικό λιμάνι εταιρίας
«AGROINVEST A.E.»,
Αχλάδι Φθιώτιδας

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Γενική Δ/νση Περιφερειακής Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας
Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου

Ελευθ. Βενιζέλου 1,
ΤΚ 35132, Λαμία

2231353171
2231353172

2231353127

g.papaioannou@pekorinthias.gr

u10819@minagric.gr

tziga@2450.syzefxis.gov.gr
yannisz@2450.syzefxis.gov.gr

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ
α/α
1

ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΟ
ΕΙΣΟΔΟΥ (ΚΣΕ)
Λιμάνι Πειραιά

2

Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών
«Ελευθέριος Βενιζέλος»

3

Λιμάνι Θεσσαλονίκης

4

Διεθνές Αεροδρόμιο
Θεσσαλονίκης «Μακεδονία»

5

Λιμάνι Αστακού

6

Κήποι Έβρου

7

Εύζωνοι Κιλκίς*

ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
Περιφέρεια Αττικής
Γενική Δ/νση Περιφερειακής Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς
Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής
Περιφέρεια Αττικής
Γενική Δ/νση Περιφερειακής Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Γενική Δ/νση Περιφερειακής Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΜΕ
Θεσσαλονίκης
Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Γενική Δ/νση Περιφερειακής Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΜΕ
Θεσσαλονίκης
Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Γενική Δ/νση Περιφερειακής Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας
Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Γενική Δ/νση Περιφερειακής Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Περιφερειακής Ενότητας Έβρου
Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Γενική Δ/νση Περιφερειακής Αγροτικής
Οικονομίας & Κτηνιατρικής
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς
Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ψαρών & Μάρκου Μπότσαρη 7
ΤΚ 18648, Δραπετσώνα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

FAX

email

2131602615

2131602606

itsimiklis@patt.gov.gr

17ο χλμ Λ. Μαραθώνος
ΤΚ 15351, Παλλήνη

2132005341
2132005345

2132005373

gkastorini@patt.gov.gr

26ης Οκτωβρίου 64
ΤΚ 546 27, Θεσσαλονίκη

2313330335
2313330322
2313330336

2313330042

k.christou@pkm.gov.gr
c.tsiropoulou@pkm.gov.gr
k.ipsilandis@pkm.gov.gr

26ης Οκτωβρίου 64
ΤΚ 546 27, Θεσσαλονίκη

2313330335
2313330322
2313330336

2313330042

k.christou@pkm.gov.gr
c.tsiropoulou@pkm.gov.gr
k.ipsilandis@pkm.gov.gr

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ
Τ.Κ. 302 00, Μεσολόγγι

2631361674

2631361665

tfzp13@aitnia.pde.gov.gr

Καραολή & Δημητρίου 40
ΤΚ 68100, Αλεξανδρούπολη

2554020090
2554020091

2551350409

dedoglou@pamth.gov.gr

Ανδρέα Παπανδρέου 3
Τ.Κ. 61100 Κιλκίς

2341350152
2341350151
2341350149

2341079712

eu.triaridis@kilkis.gr
va.ioannidis@kilkis.gr

*Σε εφαρμογή του άρθρου 19 του ΚΑΝ(ΕΚ) αριθ. 669/2009 οι έλεγχοι ταυτότητας και οι φυσικοί έλεγχοι θα διεξάγονται από την αρμόδια αρχή στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης

29.10.2019

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 277/89

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1793 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 22ας Οκτωβρίου 2019
για την προσωρινή αύξηση των επίσημων ελέγχων και τα μέτρα έκτακτης ανάγκης που διέπουν την
είσοδο στην Ένωση ορισμένων αγαθών από ορισμένες τρίτες χώρες και για την εφαρμογή των
κανονισμών (ΕΕ) 2017/625 και (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 669/2009, (ΕΕ) αριθ. 884/2014, (ΕΕ) 2015/175, (ΕΕ)
2017/186 και (ΕΕ) 2018/1660 της Επιτροπής
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017,
για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμο
γής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την
υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 999/2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ)
αριθ. 1151/2012, (ΕΕ) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031, των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ)
αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 και των οδηγιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ,
2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ και για την κατάργηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
(ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, των οδηγιών του Συμβουλίου 89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ,
91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ και 97/78/ΕΚ και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου (κανονισμός για τους επί
σημους ελέγχους) (1), και ιδίως το άρθρο 34 παράγραφος 6 στοιχείο α), το άρθρο 47 παράγραφος 2 στοιχείο β), το άρθρο 54
παράγραφος 4 στοιχεία α) και β) και το άρθρο 90 στοιχείο γ),
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου
2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (2), και ιδίως το
άρθρο 53 παράγραφος 1 στοιχείο β),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 ενσωματώνει σ’ ένα ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο τους κανόνες που εφαρμόζονται στους
επίσημους ελέγχους των ζώων και των αγαθών που εισέρχονται στην Ένωση με σκοπό την επαλήθευση της συμμόρφω
σης με τη νομοθεσία της Ένωσης για την αγροδιατροφική αλυσίδα. Για τον σκοπό αυτό, καταργεί και αντικαθιστά τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) και άλλες πράξεις της Ένωσης
που διέπουν τους επίσημους ελέγχους σε συγκεκριμένους τομείς.

(2)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625, ορισμένες κατηγορίες ζώων και αγαθών από ορισμένες τρίτες χώρες πρέπει
πάντοτε να παρουσιάζονται σε συνοριακούς σταθμούς ελέγχου για επίσημους ελέγχους πριν από την είσοδό τους στην
Ένωση. Επιπλέον, στο άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχεία δ) και ε) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 ορίζεται ότι τα
αγαθά τα οποία υπόκεινται σε μέτρα που επιβάλλουν, αντίστοιχα, την προσωρινή αύξηση των επίσημων ελέγχων ή των
μέτρων έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να υπόκεινται σε επίσημους ελέγχους σε συνοριακούς σταθμούς ελέγχου κατά την
είσοδό τους στην Ένωση.

(3)

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625, ορισμένα αγαθά από ορισμένες τρίτες χώρες θα πρέπει
να υπόκεινται σε προσωρινή αύξηση των επίσημων ελέγχων σε συνοριακούς σταθμούς ελέγχου στις περιπτώσεις στις
οποίες η Επιτροπή έχει αποφασίσει, μέσω εκτελεστικών πράξεων, ότι οι έλεγχοι αυτοί είναι αναγκαίοι λόγω γνωστού
ή αναδυόμενου κινδύνου ή επειδή υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν εκτεταμένη σοβαρή μη συμμόρφωση με τη
νομοθεσία της Ένωσης για την αγροδιατροφική αλυσίδα. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να καταρτίσει τον
κατάλογο των αγαθών αυτών, δηλώνοντας τους κωδικούς τους από τη συνδυασμένη ονοματολογία (ΣΟ) όπως αυτοί
ορίζονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 της Επιτροπής (4) (εφεξής «ο κατάλογος») και να
επικαιροποιεί τον κατάλογο, όπως απαιτείται, ώστε να αντικατοπτρίζονται τυχόν σχετικές εξελίξεις.

(1) ΕΕ L 95 της 7.4.2017, σ. 1.
(2) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(3) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων
ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των
ζώων (ΕΕ L 165 της 30.4.2004, σ. 1).
(4) 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).
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(4)

Ο κατάλογος που αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 3 θα πρέπει, σε αυτό το στάδιο, να αποτελείται από ενημερωμένο
κατάλογο τροφίμων και ζωοτροφών μη ζωικής προέλευσης ο οποίος ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 669/2009 της
Επιτροπής (5), ο οποίος θεσπίζει κανόνες σχετικά με το αυξημένο επίπεδο των επίσημων ελέγχων που πρέπει να διενερ
γούνται στα καθορισμένα σημεία εισόδου στην Ένωση όσον αφορά τις εισαγωγές ορισμένων τροφίμων και ζωοτροφών
μη ζωικής προέλευσης από ορισμένες τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να περιληφθεί στο παράρτημα I του
παρόντος κανονισμού ο κατάλογος των τροφίμων και των ζωοτροφών μη ζωικής προέλευσης από ορισμένες τρίτες
χώρες που υπόκεινται σε προσωρινή αύξηση των επίσημων ελέγχων κατά την είσοδο στην Ένωση, σύμφωνα με το
άρθρο 47 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625.

(5)

Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει κανόνες σχετικά με τη συχνότητα των ελέγχων ταυτότητας και των φυσικών
ελέγχων για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές μη ζωικής προέλευσης από ορισμένες τρίτες χώρες που υπόκεινται σε προ
σωρινή αύξηση των ελέγχων, σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 4 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625,
λαμβάνοντας ιδίως υπόψη το επίπεδο κινδύνου που συνδέεται με την υπό εξέταση πηγή κινδύνου και τη συχνότητα των
περιπτώσεων απόρριψης στα σύνορα.

(6)

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 και οι κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τα
άρθρα 47 έως 64 του εν λόγω κανονισμού προβλέπουν ένα ενιαίο σύστημα επίσημων ελέγχων το οποίο εφαρμόζεται
στους τομείς που καλύπτονται από τους εκτελεστικούς κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 884/2014 (6), (ΕΕ) 2015/175 (7), (ΕΕ)
2017/186 (8), (ΕΕ) 2018/1660 (9) και από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 669/2009 της Επιτροπής. Για τον λόγο αυτό, και
δεδομένου ότι οι κανόνες που καλύπτονται από τους εν λόγω κανονισμούς συνδέονται ουσιαστικά μεταξύ τους, καθώς
αφορούν όλοι την επιβολή πρόσθετων μέτρων που διέπουν την είσοδο στην Ένωση ορισμένων τροφίμων και ζωοτροφών
από ορισμένες τρίτες χώρες λόγω εντοπισθέντος κινδύνου και τα οποία εφαρμόζονται ανάλογα με τη σοβαρότητα του
κινδύνου, είναι σκόπιμο να διευκολυνθεί η ορθή και πλήρης εφαρμογή των σχετικών κανόνων με τη θέσπιση σε μια
ενιαία πράξη των διατάξεων για την προσωρινή αύξηση των επίσημων ελέγχων σε ορισμένα τρόφιμα και ζωοτροφές μη
ζωικής προέλευσης και των μέτρων έκτακτης ανάγκης που προβλέπονται επί του παρόντος στους εν λόγω κανονισμούς.

(7)

Τα τρόφιμα και οι ζωοτροφές μη ζωικής προέλευσης που υπόκεινται στα μέτρα έκτακτης ανάγκης τα οποία προβλέπο
νται στους εκτελεστικούς κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 884/2014, (ΕΕ) 2015/175, (ΕΕ) 2017/186 και (ΕΕ) 2018/1660 της
Επιτροπής εξακολουθούν να αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, ο οποίος δεν μπορεί να περιοριστεί ικα
νοποιητικά με τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να συμπεριληφθεί στο παράρτημα
II του παρόντος κανονισμού κατάλογος των τροφίμων και των ζωοτροφών μη ζωικής προέλευσης που υπόκεινται σε
μέτρα έκτακτης ανάγκης, ο οποίος αποτελείται από τους επικαιροποιημένους καταλόγους τροφίμων και ζωοτροφών μη
ζωικής προέλευσης που προβλέπονται στους εκτελεστικούς κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 884/2014, (ΕΕ) 2015/175, (ΕΕ)
2017/186 και (ΕΕ) 2018/1660 της Επιτροπής. Επιπλέον, το πεδίο εφαρμογής των καταχωρίσεων στους προαναφερ
θέντες καταλόγους θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να περιλαμβάνει και άλλες μορφές των προϊόντων εκτός από εκείνες
που ορίζονται επί του παρόντος σε αυτούς τους καταλόγους, όταν οι εν λόγω άλλες μορφές παρουσιάζουν τον ίδιο
κίνδυνο. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να τροποποιηθούν όλες οι καταχωρίσεις που αφορούν τις αραχίδες (αράπικα
φιστίκια), ώστε να περιλαμβάνονται οι πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή συσσωματωμένα με
μορφή σβόλων, από την εξαγωγή του αραχιδέλαιου, καθώς και η καταχώριση που αφορά τις πιπεριές από την Ινδία
ώστε να περιλαμβάνονται οι ψημένες πιπεριές (γλυκές ή μη γλυκές).

(8)

Για να εξασφαλιστεί ο κατάλληλος έλεγχος των κινδύνων για τη δημόσια υγεία, στον κατάλογο που αναφέρεται στην
αιτιολογική σκέψη 7 θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται τα σύνθετα τρόφιμα που περιέχουν κάποιο από τα τρόφιμα
μη ζωικής προέλευσης που απαριθμούνται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού λόγω του κινδύνου επιμόλυνσης
από αφλατοξίνες, σε ποσότητα άνω του 20 % είτε ενός μόνο προϊόντος είτε ως άθροισμα των παρατιθέμενων προϊόντων,
και τα οποία υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ που ορίζονται στο παράρτημα II.

(9)

Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει κανόνες σχετικά με τη συχνότητα των ελέγχων ταυτότητας και των φυσικών
ελέγχων για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές που υπόκεινται σε μέτρα έκτακτης ανάγκης δυνάμει του παρόντος κανονι
σμού, σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 4 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625. Ως εκ τούτου, είναι
σκόπιμο να θεσπιστούν τέτοιοι κανόνες στον παρόντα κανονισμό, λαμβανομένων ιδίως υπόψη του επιπέδου κινδύνου
που συνδέεται με την υπό εξέταση πηγή κινδύνου και της συχνότητας των περιπτώσεων απόρριψης στα σύνορα.

(5) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 669/2009 της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2009, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά το αυξημένο επίπεδο των επίσημων ελέγχων στις εισαγωγές ορισμένων ζωοτροφών και
τροφίμων μη ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της απόφασης 2006/504/ΕΚ (ΕΕ L 194 της 25.7.2009, σ. 11).
(6) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 884/2014 της Επιτροπής, της 13ης Αυγούστου 2014, για την επιβολή ειδικών όρων που διέπουν την
εισαγωγή ορισμένων ζωοτροφών και τροφίμων από ορισμένες τρίτες χώρες λόγω του κινδύνου επιμόλυνσης από αφλατοξίνες και για την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1152/2009 (ΕΕ L 242 της 14.8.2014, σ. 4).
(7) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/175 της Επιτροπής, της 5ης Φεβρουαρίου 2015, για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται
στις εισαγωγές κόμμεος γκουάρ που κατάγεται ή αποστέλλεται από την Ινδία λόγω του κινδύνου μόλυνσής του από πενταχλωροφαινόλη και
διοξίνες (ΕΕ L 30 της 6.2.2015, σ. 10).
(8) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/186 της Επιτροπής, της 2ας Φεβρουαρίου 2017, για τον καθορισμό ειδικών όρων που πρέπει να εφαρ
μόζονται στις εισαγωγές στην Ένωση φορτίων από ορισμένες τρίτες χώρες λόγω μικροβιακής μόλυνσης και για την τροποποίηση του κανονι
σμού (ΕΚ) αριθ. 669/2009 (ΕΕ L 29 της 3.2.2017, σ. 24).
(9) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1660 της Επιτροπής, της 7ης Νοεμβρίου 2018, για την επιβολή ειδικών όρων που διέπουν τις εισαγωγές
ορισμένων τροφίμων μη ζωικής προέλευσης από ορισμένες τρίτες χώρες λόγω των κινδύνων επιμόλυνσης από κατάλοιπα φυτοφαρμάκων, για
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 669/2009 και για την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 885/2014 (ΕΕ L 278
της 8.11.2018, σ. 7).
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(10)

Τα μέτρα που απαιτούν προσωρινή αύξηση των επίσημων ελέγχων και τα μέτρα έκτακτης ανάγκης που ορίζονται στον
παρόντα κανονισμό θα πρέπει να εφαρμόζονται στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές που προορίζονται για διάθεση στην
αγορά της Ένωσης, δεδομένου ότι τα εν λόγω αγαθά αντιπροσωπεύουν κίνδυνο από την άποψη της δημόσιας υγείας.

(11)

Όσον αφορά τα φορτία που αποστέλλονται ως εμπορικά δείγματα, εργαστηριακά δείγματα ή εκθέματα και τα οποία δεν
προορίζονται να διατεθούν στην αγορά, τα φορτία μη εμπορικού χαρακτήρα που προορίζονται για ιδιωτική χρήση
ή κατανάλωση στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης και τα φορτία που προορίζονται για επιστημονικούς σκοπούς, λαμ
βανομένου υπόψη του χαμηλού κινδύνου που παρουσιάζουν τα εν λόγω φορτία για τη δημόσια υγεία, θα ήταν δυσα
νάλογο να επιβληθεί η απαίτηση τα φορτία αυτά να υποβάλλονται σε επίσημους ελέγχους στους συνοριακούς σταθμούς
ελέγχου και να συνοδεύονται από επίσημο πιστοποιητικό ή από τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας και των εργαστη
ριακών αναλύσεων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Ωστόσο, για να αποφευχθεί η κακή χρήση, ο παρών κανονισμός
θα πρέπει να εφαρμόζεται στα εν λόγω φορτία στην περίπτωση που το μεικτό βάρος τους υπερβαίνει ορισμένο όριο
βάρους.

(12)

Τα μέτρα που απαιτούν προσωρινή αύξηση των επίσημων ελέγχων και τα μέτρα έκτακτης ανάγκης που ορίζονται στον
παρόντα κανονισμό δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές που βρίσκονται επί μεταφορικών
μέσων τα οποία εκτελούν διεθνή δρομολόγια και που δεν εκφορτώνονται και προορίζονται για κατανάλωση από το
πλήρωμα και τους επιβάτες, δεδομένου ότι η διάθεση στην αγορά της Ένωσης είναι πολύ περιορισμένη.

(13)

Τα ανώτατα επίπεδα των μυκοτοξινών, συμπεριλαμβανομένων των αφλατοξινών, στα τρόφιμα ορίζονται με τον κανονι
σμό (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής (10) και στις ζωοτροφές με την οδηγία 2002/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο
βουλίου και του Συμβουλίου (11). Τα ανώτατα όρια για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (12). Το εργαστήριο αναφοράς της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τις διοξίνες και τα πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCB) σε τρόφιμα και ζωοτροφές διενήργησε μελέτη για τον
συσχετισμό μεταξύ πενταχλωροφαινόλης (PCP) και διοξινών σε μολυσμένο κόμμι γκουάρ από την Ινδία. Από τη μελέτη
αυτή μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι το κόμμι γκουάρ που περιέχει PCP σε επίπεδα χαμηλότερα του ανώτατου
ορίου καταλοίπων (ΑΟΚ) 0,01 mg/kg δεν περιέχει διοξίνες σε μη αποδεκτά επίπεδα. Ως εκ τούτου, στη συγκεκριμένη
περίπτωση η συμμόρφωση με το ΑΟΚ για την PCP διασφαλίζει επίσης υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης
υγείας όσον αφορά τις διοξίνες.

(14)

Όσον αφορά τους κανόνες που αναφέρονται στην αιτιολογική σκέψη 13, οι διατάξεις σχετικά με τη δειγματοληψία και
τις αναλύσεις για τον έλεγχο των μυκοτοξινών, συμπεριλαμβανομένων των αφλατοξινών, στα τρόφιμα ορίζονται με τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 401/2006 της Επιτροπής (13) και στις ζωοτροφές με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 152/2009 της
Επιτροπής (14). Οι διατάξεις σχετικά με τη δειγματοληψία για τον επίσημο έλεγχο των καταλοίπων φυτοφαρμάκων ορίζο
νται στην οδηγία 2002/63/ΕΚ της Επιτροπής (15). Για να εξασφαλιστούν ομοιόμορφες μέθοδοι δειγματοληψίας και
εργαστηριακών αναλύσεων σε τρίτες χώρες και στα κράτη μέλη, η δειγματοληψία και οι αναλύσεις για τα τρόφιμα και
τις ζωοτροφές που απαιτούνται από τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να διενεργούνται σύμφωνα με τους προαναφερ
θέντες ενωσιακούς κανόνες για τη δειγματοληψία και τις αναλύσεις, τόσο στα κράτη μέλη όσο και σε τρίτες χώρες.

(15)

Επιπλέον, για να διασφαλιστούν ομοιόμορφες διαδικασίες δειγματοληψίας και αναλυτικές μέθοδοι αναφοράς για τον
έλεγχο της σαλμονέλας στα τρόφιμα που υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό σε τρίτες χώρες και κράτη μέλη, ο παρών
κανονισμός θα πρέπει να καθορίζει τις εν λόγω διαδικασίες δειγματοληψίας και αναλυτικές μεθόδους αναφοράς.

(16)

Τα υποδείγματα επίσημων πιστοποιητικών για την είσοδο στην Ένωση ορισμένων τροφίμων και ζωοτροφών καθορίζονται
στους εκτελεστικούς κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 884/2014, (ΕΕ) 2015/175, (ΕΕ) 2017/186 και (ΕΕ) 2018/1660 της Επι
τροπής. Για να διευκολυνθεί η διενέργεια των επίσημων ελέγχων κατά την είσοδο στην Ένωση, είναι σκόπιμο να καταρτι
στεί ένα ενιαίο υπόδειγμα επίσημου πιστοποιητικού για την είσοδο στην Ένωση τροφίμων και ζωοτροφών που υπόκει
νται σε ειδικούς όρους για την είσοδο στην Ένωση σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

(10) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2006, για καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες
ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα (ΕΕ L 364 της 20.12.2006, σ. 5).
(11) Οδηγία 2002/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 2002, σχετικά με τις ανεπιθύμητες ουσίες στις
ζωοτροφές (ΕΕ L 140 της 30.5.2002, σ. 10).
(12) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα όρια
καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδη
γίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 70 της 16.3.2005, σ. 1).
(13) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 401/2006 της Επιτροπής, της 23ης Φεβρουαρίου 2006, για τον καθορισμό μεθόδων δειγματοληψίας και ανάλυσης
για τον επίσημο έλεγχο των επιπέδων μυκοτοξινών στα τρόφιμα (ΕΕ L 70 της 9.3.2006, σ. 12).
(14) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 152/2009 της Επιτροπής, της 27ης Ιανουαρίου 2009, για τον καθορισμό μεθόδων δειγματοληψίας και ανάλυσης για
τον επίσημο έλεγχο των ζωοτροφών (ΕΕ L 54 της 26.2.2009, σ. 1).
(15) Οδηγία 2002/63/ΕΚ της Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 2002, για την καθιέρωση κοινοτικών μεθόδων δειγματοληψίας για τον επίσημο
έλεγχο των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων μέσα και πάνω σε προϊόντα φυτικής και ζωικής προέλευσης και την κατάργηση της οδηγίας
79/700/ΕΟΚ (ΕΕ L 187 της 16.7.2002, σ. 30).
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(17)

Τα εν λόγω επίσημα πιστοποιητικά θα πρέπει να εκδίδονται είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή. Ως εκ τούτου,
είναι σκόπιμο να θεσπιστούν κοινές απαιτήσεις όσον αφορά την έκδοση επίσημων πιστοποιητικών και στις δύο περι
πτώσεις, επιπλέον των απαιτήσεων που προβλέπονται στον τίτλο II κεφάλαιο VII του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625. Στο
πλαίσιο αυτό, το άρθρο 90 στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 προβλέπει τη θέσπιση από την Επιτροπή των
κανόνων για την έκδοση ηλεκτρονικών πιστοποιητικών και για τη χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών, μεταξύ άλλων και σε
σχέση με τα επίσημα πιστοποιητικά που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Επιπλέον, θα πρέπει να θεσπι
στούν διατάξεις στον παρόντα κανονισμό για να εξασφαλιστεί ότι οι απαιτήσεις για τα επίσημα πιστοποιητικά που δεν
υποβάλλονται στο IMSOC και τα οποία ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/628 της Επιτροπής (16) εφαρ
μόζονται και στα επίσημα πιστοποιητικά που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

(18)

Υποδείγματα πιστοποιητικών περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό σύστημα TRACES, το οποίο δημιουργήθηκε με την
απόφαση 2003/623/ΕΚ της Επιτροπής (17), με σκοπό να διευκολυνθούν και να επιταχυνθούν οι διοικητικές διαδικασίες
στα σύνορα της Ένωσης και να καταστεί δυνατή η ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ των αρμόδιων αρχών που συμβάλ
λουν στην πρόληψη πιθανών παραπλανητικών πρακτικών ή πρακτικών που συνιστούν απάτη όσον αφορά τα επίσημα
πιστοποιητικά. Από το 2003 η τεχνολογία πληροφορικής έχει εξελιχθεί σημαντικά και το σύστημα TRACES έχει υπο
βληθεί σε τροποποιήσεις με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας, της επεξεργασίας και της ασφαλούς ανταλλαγής δεδο
μένων. Σύμφωνα με το άρθρο 133 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, το σύστημα TRACES πρέπει να
ενσωματωθεί στο σύστημα διαχείρισης πληροφοριών για τους επίσημους ελέγχους που αναφέρεται στο άρθρο 131 του
κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 (IMSOC). Επομένως, το υπόδειγμα επίσημου πιστοποιητικού που καθορίζεται στον παρόντα
κανονισμό θα πρέπει να προσαρμοστεί στο IMSOC.

(19)

Το άρθρο 90 πρώτη παράγραφος στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να ορίζει,
μέσω εκτελεστικών πράξεων, κανόνες σχετικά με τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για την έκδοση πιστοποι
ητικών αντικατάστασης. Για να αποφεύγονται η κακή χρήση και η κατάχρηση, είναι σημαντικό να καθοριστούν οι περι
πτώσεις στις οποίες μπορεί να εκδίδεται επίσημο πιστοποιητικό αντικατάστασης και οι απαιτήσεις που πρέπει να πληροί
το εν λόγω πιστοποιητικό. Οι περιπτώσεις αυτές ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/628 σε σχέση με τα
επίσημα πιστοποιητικά που εκδίδονται σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό. Για να διασφαλιστεί μια συνεκτική προσέγ
γιση, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι, στην περίπτωση έκδοσης πιστοποιητικών αντικατάστασης, τα επίσημα πιστοποιη
τικά που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να αντικαθίστανται σύμφωνα με τις διαδικασίες
για τα πιστοποιητικά αντικατάστασης που ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/628.

(20)

Θα πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις για την τακτική επανεξέταση της αναγκαιότητας τροποποίησης των καταλόγων που
περιέχονται στα παραρτήματα I και II του παρόντος κανονισμού, συμπεριλαμβανομένης της συχνότητας των ελέγχων
ταυτότητας και των φυσικών ελέγχων. Κατά την επανεξέταση αυτή θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι νέες πληροφο
ρίες σχετικά με τους κινδύνους και τη μη συμμόρφωση, όπως τα στοιχεία που προκύπτουν από τις κοινοποιήσεις που
λαμβάνονται μέσω του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές (RASFF), τα στοιχεία
και οι πληροφορίες σχετικά με τα φορτία και τα αποτελέσματα των ελέγχων εγγράφων, των ελέγχων ταυτότητας και των
φυσικών ελέγχων που κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή, οι εκθέσεις και οι πληροφορίες που λαμβάνο
νται από τρίτες χώρες, οι πληροφορίες που προκύπτουν από τους ελέγχους που διενεργεί η Επιτροπή σε τρίτες χώρες
και οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών και μεταξύ της Επιτροπής και της
Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων.

(21)

Οι κανόνες που πρέπει να θεσπίσει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 6 στοιχείο α), το άρθρο 47
παράγραφος 2 στοιχείο β) και το άρθρο 54 παράγραφος 4 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 συνδέονται
ουσιαστικά μεταξύ τους, καθώς αφορούν όλοι απαιτήσεις σχετικά με τους επίσημους ελέγχους κατά την είσοδο στην
Ένωση ορισμένων αγαθών από ορισμένες τρίτες χώρες που υπόκεινται σε προσωρινή αύξηση των επίσημων ελέγχων κατά
την είσοδό τους στην Ένωση και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να εφαρμόζονται από την ίδια ημερομηνία. Για να διευκολυν
θεί η ορθή και πλήρης εφαρμογή των εν λόγω κανόνων, είναι σκόπιμο να θεσπιστούν σε μια ενιαία πράξη.

(22)

Οι κανόνες που πρέπει να θεσπίσει η Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 4 στοιχείο β) και το άρθρο 90
στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανο
νισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, συνδέονται ουσιαστικά μεταξύ τους, καθώς αφορούν όλοι απαιτήσεις για την είσοδο στην
Ένωση αγαθών που υπόκεινται σε μέτρα έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 1 στοιχείο β) του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να εφαρμόζονται από την ίδια ημερομηνία. Για να διευ
κολυνθεί η ορθή και πλήρης εφαρμογή των εν λόγω κανόνων, είναι σκόπιμο να θεσπιστούν σε μια ενιαία πράξη.

(16) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/628 της Επιτροπής, της 8ης Απριλίου 2019, για τον καθορισμό υποδειγμάτων επίσημων πιστοποιητικών
που αφορούν ορισμένα ζώα και αγαθά και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2074/2005 και του εκτελεστικού κανονισμού
(ΕΕ) 2016/759 όσον αφορά τα εν λόγω υποδείγματα πιστοποιητικών (ΕΕ L 131 της 17.5.2019, σ. 101).
(17) Απόφαση 2003/623/ΕΚ της Επιτροπής, της 19ης Αυγούστου 2003, σχετικά με την ανάπτυξη ενός ενοποιημένου μηχανογραφικού κτηνια
τρικού συστήματος επονομαζόμενου Traces (ΕΕ L 216 της 28.8.2003, σ. 58).
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(23)

Για λόγους απλούστευσης και εξορθολογισμού, οι κανόνες που ορίζονται στους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 669/2009,
(ΕΕ) αριθ. 884/2014, (ΕΕ) 2017/186, (ΕΕ) 2015/175 και (ΕΕ) 2018/1660 της Επιτροπής ενοποιούνται στον παρόντα
κανονισμό. Συνεπώς, οι εν λόγω κανονισμοί θα πρέπει να καταργηθούν και να αντικατασταθούν από τον παρόντα
κανονισμό.

(24)

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

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
ΤΜΗΜΑ 1
ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
1.

Ο παρών κανονισμός καθορίζει:

α) τον κατάλογο των τροφίμων και ζωοτροφών μη ζωικής προέλευσης από ορισμένες τρίτες χώρες που υπόκεινται σε προσω
ρινή αύξηση των επίσημων ελέγχων κατά την είσοδό τους στην Ένωση, που καθορίζονται στο παράρτημα I και εμπίπτουν
στους κωδικούς ΣΟ και τις ταξινομήσεις TARIC που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα, σύμφωνα με το άρθρο 47
παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625·
β) τους ειδικούς όρους που διέπουν την είσοδο στην Ένωση φορτίων τροφίμων και ζωοτροφών των ακόλουθων κατηγοριών
λόγω του κινδύνου επιμόλυνσης από μυκοτοξίνες, συμπεριλαμβανομένων των αφλατοξινών, καταλοίπων φυτοφαρμάκων,
πενταχλωροφαινόλης και διοξινών, καθώς και μικροβιολογικής επιμόλυνσης, σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 1 στοι
χείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002:
i) φορτίων τροφίμων και ζωοτροφών μη ζωικής προέλευσης από τρίτες χώρες ή τμήματα αυτών των τρίτων χωρών που
απαριθμούνται στον πίνακα 1 του παραρτήματος II και τα οποία υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ και τις ταξινομήσεις
TARIC που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα·
ii) φορτίων σύνθετων τροφίμων που περιέχουν κάποιο από τα τρόφιμα που απαριθμούνται στον πίνακα 1 του
παραρτήματος II λόγω του κινδύνου επιμόλυνσης από αφλατοξίνες, σε ποσότητα άνω του 20 % είτε ενός μόνο προϊ
όντος είτε ως άθροισμα των εν λόγω προϊόντων, και τα οποία υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ που ορίζονται στον πίνακα
2 του εν λόγω παραρτήματος·
γ) τους κανόνες σχετικά με τη συχνότητα των ελέγχων ταυτότητας και των φυσικών ελέγχων για τα φορτία τροφίμων και
ζωοτροφών που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) της παρούσας παραγράφου·
δ) τους κανόνες σχετικά με τις μεθόδους που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη δειγματοληψία και τις εργαστηριακές αναλύ
σεις όσον αφορά τα φορτία τροφίμων και ζωοτροφών που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) της παρούσας παραγράφου,
σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 6 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625·
ε) τους κανόνες σχετικά με το υπόδειγμα επίσημου πιστοποιητικού που απαιτείται να συνοδεύει τα φορτία τροφίμων και ζωο
τροφών που αναφέρονται στο στοιχείο β) της παρούσας παραγράφου και τις απαιτήσεις για το εν λόγω επίσημο πιστοποιη
τικό, σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002·
στ) τους κανόνες σχετικά με την έκδοση των επίσημων πιστοποιητικών αντικατάστασης που απαιτείται να συνοδεύουν τα φορ
τία τροφίμων και ζωοτροφών που αναφέρονται στο στοιχείο β) της παρούσας παραγράφου, σύμφωνα με το άρθρο 90
στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625.
2.
Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα φορτία τροφίμων και ζωοτροφών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία
α) και β) τα οποία προορίζονται για διάθεση στην αγορά της Ένωσης.
3.
Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στα φορτία τροφίμων και ζωοτροφών των ακόλουθων κατηγοριών, εκτός εάν το
μεικτό βάρος τους υπερβαίνει τα 30 kg:
α) φορτία τροφίμων και ζωοτροφών που αποστέλλονται ως εμπορικά δείγματα, εργαστηριακά δείγματα ή εκθέματα και τα
οποία δεν προορίζονται να διατεθούν στην αγορά·
β) φορτία τροφίμων και ζωοτροφών που αποτελούν μέρος των προσωπικών αποσκευών επιβατών και τα οποία προορίζονται για
προσωπική κατανάλωση ή χρήση·
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γ) μη εμπορικά φορτία τροφίμων και ζωοτροφών τα οποία αποστέλλονται σε φυσικά πρόσωπα και τα οποία δεν προορίζονται
να διατεθούν στην αγορά·
δ) φορτία τροφίμων και ζωοτροφών που προορίζονται για επιστημονικούς σκοπούς.
4.
Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία
α) και β) τα οποία βρίσκονται επί μεταφορικών μέσων που εκτελούν διεθνή δρομολόγια και τα οποία δεν εκφορτώνονται και
προορίζονται για κατανάλωση από το πλήρωμα και τους επιβάτες.
5.
Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με την προβλεπόμενη χρήση των τροφίμων και των ζωοτροφών που αναφέρονται στην
παράγραφο 3 στοιχεία β) και γ), το βάρος της απόδειξης φέρει, αντίστοιχα, ο ιδιοκτήτης των προσωπικών αποσκευών και
ο παραλήπτης του φορτίου.
Άρθρο 2
Ορισμοί
1.

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) «φορτίο»: το «φορτίο», όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 37 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625·
β) «διάθεση στην αγορά»: η «διάθεση στην αγορά», όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 8 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002.
2.
Ωστόσο, για τους σκοπούς των άρθρων 7, 8, 9, 10 και 11 και του παραρτήματος IV, ισχύει ο ακόλουθος ορισμός για το
«φορτίο»:
α) «παρτίδα», όπως αναφέρεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 401/2006 και στο παράρτημα I του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 152/2009, σε σχέση με τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές που απαριθμούνται στο παράρτημα II λόγω του κινδύνου
επιμόλυνσης από μυκοτοξίνες, συμπεριλαμβανομένων των αφλατοξινών·
β) «παρτίδα», όπως αναφέρεται στο παράρτημα της οδηγίας 2002/63/ΕΚ σε σχέση με τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές που απα
ριθμούνται στο παράρτημα II λόγω του κινδύνου επιμόλυνσης από φυτοφάρμακα και πενταχλωροφαινόλη.
Άρθρο 3
Δειγματοληψία και αναλύσεις
Η δειγματοληψία και οι αναλύσεις που πρέπει να διενεργούνται από τις αρμόδιες αρχές στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου
ή στα σημεία ελέγχου που αναφέρονται στο άρθρο 53 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, στο πλαίσιο
των φυσικών ελέγχων στα φορτία τροφίμων και ζωοτροφών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β)
ή σε τρίτες χώρες, για τους σκοπούς των αποτελεσμάτων των αναλύσεων τα οποία απαιτείται να συνοδεύουν τα φορτία τροφί
μων και ζωοτροφών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β) όπως προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό,
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες απαιτήσεις:
α) για τα τρόφιμα που απαριθμούνται στα παραρτήματα I και II λόγω του πιθανού κινδύνου επιμόλυνσης από μυκοτοξίνες,
συμπεριλαμβανομένων των αφλατοξινών, η δειγματοληψία και οι αναλύσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 401/2006·
β) για τις ζωοτροφές που απαριθμούνται στα παραρτήματα I και II λόγω του πιθανού κινδύνου επιμόλυνσης από μυκοτοξίνες,
συμπεριλαμβανομένων των αφλατοξινών, η δειγματοληψία και οι αναλύσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 152/2009·
γ) για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές που απαριθμούνται στα παραρτήματα I και II λόγω πιθανής μη συμμόρφωσης με τα
ανώτατα επιτρεπόμενα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων, η δειγματοληψία διενεργείται σύμφωνα με την
οδηγία 2002/63/ΕΚ·
δ) για το κόμμι γκουάρ που αναφέρεται στο παράρτημα II λόγω πιθανής επιμόλυνσης από πενταχλωροφαινόλη και διοξίνες,
η δειγματοληψία για την ανάλυση της πενταχλωροφαινόλης πραγματοποιείται σύμφωνα με την οδηγία 2002/63/ΕΚ και
η δειγματοληψία και οι αναλύσεις για τον έλεγχο των διοξινών στις ζωοτροφές πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον κανο
νισμό (ΕΚ) αριθ. 152/2009·
ε) για τα τρόφιμα που απαριθμούνται στα παραρτήματα I και II λόγω του κινδύνου παρουσίας σαλμονέλας, η δειγματοληψία
και οι αναλύσεις για τον έλεγχο της σαλμονέλας διενεργούνται σύμφωνα με τις διαδικασίες δειγματοληψίας και τις αναλυ
τικές μεθόδους αναφοράς που καθορίζονται στο παράρτημα III·
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στ) οι μέθοδοι δειγματοληψίας και οι αναλύσεις που αναφέρονται στις υποσημειώσεις των παραρτημάτων I και II εφαρμόζονται
σε σχέση με άλλες πηγές κινδύνων από αυτές που αναφέρονται στα στοιχεία α), β), γ), δ) και ε).
Άρθρο 4
Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία
Οι τελωνειακές αρχές επιτρέπουν τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των φορτίων τροφίμων και ζωοτροφών που απαριθμούνται
στα παραρτήματα I και II μόνο ύστερα από προσκόμιση δεόντως οριστικοποιημένου κοινού υγειονομικού εγγράφου εισόδου
(ΚΥΕΕ), όπως προβλέπεται στο άρθρο 57 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, το οποίο επιβεβαιώνει ότι
το φορτίο συμμορφώνεται με τους εφαρμοστέους κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του εν λόγω
κανονισμού.
ΤΜΗΜΑ 2
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Άρθρο 5
Κατάλογος τροφίμων και ζωοτροφών μη ζωικής προέλευσης
1.
Τα φορτία τροφίμων και ζωοτροφών που απαριθμούνται στο παράρτημα I υπόκεινται σε προσωρινή αύξηση των επίσημων
ελέγχων στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου κατά την είσοδό τους στην Ένωση και στα σημεία ελέγχου.
2.
H ταυτοποίηση των τροφίμων και των ζωοτροφών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για τους σκοπούς των επίσημων
ελέγχων γίνεται με βάση τους κωδικούς της Συνδυασμένης Ονοματολογίας και την υποδιαίρεση TARIC που προσδιορίζονται
στο παράρτημα I.
Άρθρο 6
Συχνότητα των ελέγχων ταυτότητας και των φυσικών ελέγχων
1.
Οι αρμόδιες αρχές στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου και στα σημεία ελέγχου που αναφέρονται στο άρθρο 53
παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 διενεργούν ελέγχους ταυτότητας και φυσικούς ελέγχους, συμπερι
λαμβανομένων των δειγματοληψιών και των εργαστηριακών αναλύσεων, στα φορτία τροφίμων και ζωοτροφών που απαριθμού
νται στο παράρτημα I με τη συχνότητα που ορίζεται στο εν λόγω παράρτημα.
2.
Η συχνότητα των ελέγχων ταυτότητας και των φυσικών ελέγχων που καθορίζεται σε καταχώριση στο παράρτημα I εφαρ
μόζεται ως συνολική συχνότητα για όλα τα προϊόντα που εμπίπτουν στην εν λόγω καταχώριση.
ΤΜΗΜΑ 3
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ
ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Άρθρο 7
Είσοδος στην Ένωση
1.
Τα φορτία τροφίμων και ζωοτροφών που απαριθμούνται στο παράρτημα II εισέρχονται στην Ένωση μόνο σύμφωνα με
τους όρους που καθορίζονται στο παρόν τμήμα.
2.
H ταυτοποίηση των τροφίμων και των ζωοτροφών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για τους σκοπούς των επίσημων
ελέγχων γίνεται με βάση τους κωδικούς της Συνδυασμένης Ονοματολογίας και την υποδιαίρεση TARIC που προσδιορίζονται
στο παράρτημα II.
3.
Τα φορτία που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 υπόκεινται σε επίσημους ελέγχους στους συνοριακούς σταθμούς ελέγ
χου κατά την είσοδό τους στην Ένωση και στα σημεία ελέγχου.
Άρθρο 8
Συχνότητα των ελέγχων ταυτότητας και των φυσικών ελέγχων
1.
Οι αρμόδιες αρχές στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου και στα σημεία ελέγχου που αναφέρονται στο άρθρο 53
παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 διενεργούν ελέγχους ταυτότητας και φυσικούς ελέγχους, συμπερι
λαμβανομένης δειγματοληψίας και εργαστηριακών αναλύσεων, στα φορτία τροφίμων και ζωοτροφών που απαριθμούνται στο
παράρτημα II με τη συχνότητα που ορίζεται στο εν λόγω παράρτημα.
2.
Η συχνότητα των ελέγχων ταυτότητας και των φυσικών ελέγχων που καθορίζεται σε καταχώριση στο παράρτημα II εφαρ
μόζεται ως συνολική συχνότητα για όλα τα προϊόντα που εμπίπτουν στην εν λόγω καταχώριση.
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3.
Τα σύνθετα τρόφιμα που απαριθμούνται στον πίνακα 2 του παραρτήματος II και τα οποία περιέχουν προϊόντα που εμπί
πτουν σε μία μόνο καταχώριση του πίνακα 1 του παραρτήματος II υπόκεινται στη συνολική συχνότητα των ελέγχων ταυτότητας
και των φυσικών ελέγχων που καθορίζεται στον πίνακα 1 του παραρτήματος II για την εν λόγω καταχώριση.
4.
Τα σύνθετα τρόφιμα που απαριθμούνται στον πίνακα 2 του παραρτήματος II και τα οποία περιέχουν προϊόντα που εμπί
πτουν σε πάνω από μία καταχωρίσεις για την ίδια πηγή κινδύνου στον πίνακα 1 του παραρτήματος II υπόκεινται στη υψη
λότερη συνολική συχνότητα των ελέγχων ταυτότητας και των φυσικών ελέγχων που καθορίζεται στον πίνακα 1 του
παραρτήματος II για τις εν λόγω καταχωρίσεις.
Άρθρο 9
Κωδικός ταυτοποίησης
1.

Κάθε φορτίο τροφίμων και ζωοτροφών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα II ταυτοποιείται με κωδικό ταυτοποίησης.

2.

Κάθε μεμονωμένος σάκος ή άλλη μορφή συσκευασίας του φορτίου ταυτοποιείται με τον εν λόγω κωδικό ταυτοποίησης.

3.
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, στην περίπτωση φορτίων τροφίμων και ζωοτροφών που απαριθμούνται στο
παράρτημα II λόγω του κινδύνου επιμόλυνσης από μυκοτοξίνες και όπου η συσκευασία συνδυάζει πολλές μικρές συσκευασίες,
δεν είναι απαραίτητο ο κωδικός ταυτοποίησης του φορτίου να αναφέρεται ατομικά σε όλες τις χωριστές μικρές συσκευασίες, με
την προϋπόθεση να αναφέρεται τουλάχιστον στη συσκευασία που συνδυάζει αυτές τις μικρές συσκευασίες.
Άρθρο 10
Αποτελέσματα της δειγματοληψίας και των αναλύσεων που διενεργούνται από τις αρμόδιες αρχές της τρίτης χώρας
1.
Κάθε φορτίο τροφίμων και ζωοτροφών που απαριθμούνται στο παράρτημα II συνοδεύεται από τα αποτελέσματα της δειγ
ματοληψίας και των αναλύσεων που διενεργήθηκαν στο εν λόγω φορτίο από τις αρμόδιες αρχές της τρίτης χώρας καταγωγής
ή της χώρας αποστολής του φορτίου, εάν η χώρα αυτή είναι διαφορετική από τη χώρα καταγωγής.
2.

Με βάση τα αποτελέσματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι αρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν:

α) τη συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 και την οδηγία 2002/32/ΕΚ όσον αφορά τα μέγιστα επίπεδα των
σχετικών μυκοτοξινών, για τα φορτία τροφίμων και ζωοτροφών που απαριθμούνται στο παράρτημα II λόγω του κινδύνου
επιμόλυνσης από μυκοτοξίνες·
β) τη συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων, για τα
φορτία τροφίμων και ζωοτροφών που απαριθμούνται στο παράρτημα II λόγω του κινδύνου επιμόλυνσης από κατάλοιπα
φυτοφαρμάκων·
γ) ότι το προϊόν δεν περιέχει περισσότερα από 0,01 mg/kg πενταχλωροφαινόλης (PCP), για τα φορτία τροφίμων και ζωοτρο
φών που απαριθμούνται στο παράρτημα II λόγω του κινδύνου επιμόλυνσης από πενταχλωροφαινόλη και διοξίνες·
δ) την απουσία σαλμονέλας σε 25 g, για τα φορτία τροφίμων που αναφέρονται στο παράρτημα II λόγω του κινδύνου μικρο
βιολογικής επιμόλυνσης από σαλμονέλα.
3.
Κάθε φορτίο τροφίμων και ζωοτροφών που απαριθμούνται στο παράρτημα II λόγω του κινδύνου επιμόλυνσης από πενταχλω
ροφαινόλη και διοξίνες συνοδεύεται από αναλυτική έκθεση η οποία πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα II.
Η αναλυτική έκθεση περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των αναλύσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
4.
Τα αποτελέσματα της δειγματοληψίας και των αναλύσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 φέρουν τον κωδικό ταυ
τοποίησης του φορτίου με το οποίο συνδέονται, όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1.
5.
Οι αναλύσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διενεργούνται από εργαστήρια πιστοποιημένα σύμφωνα με το πρότυπο
ISO/IEC 17025 σχετικά με τις «Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων».
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Άρθρο 11
Επίσημο πιστοποιητικό
1.
Κάθε φορτίο τροφίμων και ζωοτροφών που απαριθμούνται στο παράρτημα II συνοδεύεται από επίσημο πιστοποιητικό
σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα IV («επίσημο πιστοποιητικό»).
2.

Το επίσημο πιστοποιητικό συμμορφώνεται με τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α) εκδίδεται από την αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας καταγωγής ή της τρίτης χώρας αποστολής του φορτίου, εάν η χώρα αυτή
είναι διαφορετική από τη χώρα καταγωγής·
β) φέρει τον κωδικό ταυτοποίησης του φορτίου με το οποίο συνδέεται, όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1·
γ) εκδίδεται προτού το φορτίο με το οποίο συνδέεται εγκαταλείψει τον έλεγχο της αρμόδιας αρχής της τρίτης χώρας που
εκδίδει το πιστοποιητικό·
δ) ισχύει το πολύ για τέσσερις μήνες από την ημερομηνία έκδοσης, αλλά σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των έξι μηνών από την
ημερομηνία των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών αναλύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1.
3.
Επίσημο πιστοποιητικό το οποίο δεν υποβάλλεται στο σύστημα διαχείρισης πληροφοριών για τους επίσημους ελέγχους
που αναφέρεται στο άρθρο 131 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 (IMSOC) από την αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας που εκδίδει
το πιστοποιητικό πρέπει επίσης να πληροί τις απαιτήσεις για τα υποδείγματα επίσημων πιστοποιητικών που δεν υποβάλλονται
στο IMSOC, οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 3 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/628.
4.
Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να εκδίδουν πιστοποιητικό αντικατάστασης μόνο σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται
στο άρθρο 5 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/628.
5.
Το επίσημο πιστοποιητικό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 συμπληρώνεται με βάση τις σημειώσεις που παρατίθενται
στο παράρτημα IV.
ΤΜΗΜΑ 4
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 12
Επικαιροποιήσεις των παραρτημάτων
Η Επιτροπή επανεξετάζει τους καταλόγους που παρατίθενται στα παραρτήματα I και II σε τακτά χρονικά διαστήματα που δεν
υπερβαίνουν τους έξι μήνες, ώστε να λαμβάνει υπόψη τις νέες πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους και τη μη συμμόρφωση.
Άρθρο 13
Κατάργηση
1.
Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 669/2009, (ΕΕ) αριθ. 884/2014, (ΕΕ) 2017/186, (ΕΕ) 2015/175 και (ΕΕ) 2018/1660 καταρ
γούνται με ισχύ από τις 14 Δεκεμβρίου 2019.
2.
Οι παραπομπές στους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 669/2009, (ΕΕ) αριθ. 884/2014, (ΕΕ) 2017/186, (ΕΕ) 2015/175 και (ΕΕ)
2018/1660 θεωρούνται παραπομπές στον παρόντα κανονισμό.
3.
Οι αναφορές στο «καθορισμένο σημείο εισόδου κατά την έννοια του άρθρου 3 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 669/2009» ή στο «καθορισμένο σημείο εισόδου» σε άλλες πράξεις από εκείνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1
θεωρούνται αναφορές σε «συνοριακό σταθμό ελέγχου» κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 38 του κανονισμού (ΕΕ)
2017/625.
4.
Οι αναφορές στο «κοινό έγγραφο εισόδου (ΚΕΕ) που αναφέρεται στο άρθρο 3 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 669/2009», στο «κοινό έγγραφο εισόδου (ΚΕΕ) που αναφέρεται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 669/2009»
ή στο «κοινό έγγραφο εισόδου (ΚΕΕ)» σε άλλες πράξεις από εκείνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 θεωρούνται αναφορές
στο «κοινό υγειονομικό έγγραφο εισόδου (ΚΥΕΕ)» που αναφέρεται στο άρθρο 56 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625.
5.
Οι αναφορές στον ορισμό που περιέχεται στο άρθρο 3 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 669/2009 σε άλλες
πράξεις από εκείνες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 θεωρούνται αναφορές στον ορισμό του «φορτίου» που περιέχεται στο
άρθρο 3 παράγραφος 37 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625.

L 277/98

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

29.10.2019

Άρθρο 14
Μεταβατική περίοδος
1.
Οι υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 669/2009, στο
άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 884/2014, στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1660, στο άρθρο 12 του κανονι
σμού (ΕΕ) 2015/175 και στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/186 εξακολουθούν να ισχύουν έως τις 31 Ιανουαρίου
2020.
Οι εν λόγω υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων καλύπτουν την περίοδο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019.
2.
Οι υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 θεωρείται ότι ικανοποιούνται όταν τα κράτη
μέλη έχουν καταχωρίσει στο TRACES τα κοινά έγγραφα εισόδου που εκδίδονται από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές τους
σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 669/2009, (ΕΕ) αριθ. 884/2014, (ΕΕ) 2015/175, (ΕΕ) 2017/186 και (ΕΕ)
2018/1660 κατά την περίοδο αναφοράς που ορίζεται στις διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
3.
Η είσοδος στην Ένωση τροφίμων και ζωοτροφών που απαριθμούνται στο παράρτημα II και τα οποία συνοδεύονται από
τα σχετικά πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί πριν από τις 14 Φεβρουαρίου 2020 σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 884/2014, του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1660, του κανονισμού (ΕΕ) 2015/175 και του κανονισμού (ΕΕ) 2017/186
που ισχύουν αντίστοιχα στις 13 Δεκεμβρίου 2019 επιτρέπεται έως τις 13 Ιουνίου 2020.
Άρθρο 15
Έναρξη ισχύος και ημερομηνία εφαρμογής
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Εφαρμόζεται από τις 14 Δεκεμβρίου 2019.
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2019.

Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Jean-Claude JUNCKER

29.10.2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Τρόφιμα και ζωοτροφές μη ζωικής προέλευσης από ορισμένες τρίτες χώρες που υπόκεινται σε
προσωρινή αύξηση των επίσημων ελέγχων στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου και στα σημεία
ελέγχου

EL

Τρόφιμα και ζωοτροφές

Κωδικός ΣΟ (1)

(προβλεπόμενη χρήση)

— 1202 41 00

— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια), χωρίς κέλυφος

— 1202 42 00

— Βούτυρο αράπικων φιστικιών

— 2008 11 10

— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια) αλλιώς παρασκευασμένα
ή διατηρημένα

— 2008 11 91;

(Τρόφιμα και ζωοτροφές)

— Μαύρο πιπέρι (Piper)

Χώρα καταγωγής

Πηγή κινδύνου

Συχνότητα φυσικών
ελέγχων και ελέγχων
ταυτότητας (%)

Βολιβία (BO)

Αφλατοξίνες

50

2008 11 96;
2008 11 98
— ex 0904 11 00

10

Βραζιλία (BR)

Σαλμονέλα (2)

20

— ex 0813 40 95·

70

Κίνα (CN)

20

ex 0810 90 75

10

Υπολείμματα
φυτοφαρμάκων (3) (4) (5)

— ex 0904 22 00

11

Κίνα (CN)

Σαλμονέλα (2bis)

20

Κίνα (CN)

Υπολείμματα
φυτοφαρμάκων (3) (6)

20

(Τρόφιμα – μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη)
— Γκότζι μπέρι (Lycium barbarum L.)
(Τρόφιμα – νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη
ή αποξηραμένα)
— Γλυκοπιπεριές (Capsicum annuum)

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια), με κέλυφος

Υποδιαίρεση TARIC

(Τρόφιμα – θρυμματισμένα ή σε σκόνη)

(Τρόφιμα)

— 0902

L 277/99

— Τσάι, έστω και αρωματισμένο

(προβλεπόμενη χρήση)

— Μελιτζάνες (Solanum melongena)

Κωδικός ΣΟ (1)

Υποδιαίρεση TARIC

Υπολείμματα
φυτοφαρμάκων (3)

20

— 0709 60 10·

Δομινικανή Δημοκρατία
(DO)

Υπολείμματα
φυτοφαρμάκων (3) (10)

50

Αίγυπτος (EG)

Υπολείμματα
φυτοφαρμάκων (3) (8)

20

— 1207 40 90

Αιθιοπία (ET)

Σαλμονέλα (2)

50

— 0802 21 00

Γεωργία (GE)

Αφλατοξίνες

50

EL

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna
unguiculata spp. unguiculata)

— ex 0709 60 99·

70

ex 0710 80 59

20

— ex 0708 20 00·

70

ex 0710 22 00

10

(Τρόφιμα – νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη
ή κατεψυγμένα)

— Γλυκοπιπεριές (Capsicum annuum)

— 0709 60 10·
0710 80 51

— Πιπεριές (μη γλυκές) (Capsicum spp.)
(Τρόφιμα – νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη
ή κατεψυγμένα)

— Σπέρματα σουσαμιού (σπέρματα Sesamum)

— ex 0709 60 99·

70

ex 0710 80 59

20

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

— Κινέζικα φασολάκια

Συχνότητα φυσικών
ελέγχων και ελέγχων
ταυτότητας (%)

Δομινικανή Δημοκρατία
(DO)

0710 80 51

— Πιπεριές (μη γλυκές) (Capsicum spp.)

Πηγή κινδύνου

— 0709 30 00

(Τρόφιμα – νωπά ή διατηρημένα με απλή
ψύξη)

— Γλυκοπιπεριές (Capsicum annuum)

Χώρα καταγωγής

L 277/100

Τρόφιμα και ζωοτροφές

(Τρόφιμα – νωπά ή διατηρημένα με απλή
ψύξη)
29.10.2019

— Φουντούκια με κέλυφος

(προβλεπόμενη χρήση)

Κωδικός ΣΟ (1)

Υποδιαίρεση TARIC

— 0802 22 00

— Αλεύρι, σιμιγδάλι και σκόνη από φουντούκια

— ex 1106 30 90

40

— Φουντούκια, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα

— ex 2008 19 19·

70

ex 2008 19 95·

20

ex 2008 19 99

30

(Τρόφιμα)

— 1511 10 90·

(Τρόφιμα)

1511 90 11·
— ex 1511 90 19·

Γκάνα (GH)

Χρωστικές ουσίες Sudan (9)

50

Ινδία (IN)

Υπολείμματα
φυτοφαρμάκων (3) (10)

10

Ινδία (IN)

Υπολείμματα
φυτοφαρμάκων (3) (11)

20

Κένυα (KE)

Υπολείμματα
φυτοφαρμάκων (3)

5

Καμπότζη (KH)

Υπολείμματα
φυτοφαρμάκων (3) (12)

50

90

1511 90 99
— Μπάμιες
(Τρόφιμα - νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη
ή κατεψυγμένα)
— Πιπεριές (μη γλυκές) (Capsicum spp.)
(Τρόφιμα – νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη
ή κατεψυγμένα)
— Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus spp.)

— ex 0709 99 90·

70

ex 0710 80 95

30

— ex 0709 60 99·

70

ex 0710 80 59

20

— 0708 20

(Τρόφιμα – νωπά ή διατηρημένα με απλή
ψύξη)
— Κινέζικο σέλινο (Apium graveolens)

20

L 277/101

(Τρόφιμα – νωπά ή διατηρημένα με απλή
ψύξη)

— ex 0709 40 00

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

— Φοινικέλαιο

Συχνότητα φυσικών
ελέγχων και ελέγχων
ταυτότητας (%)

EL

— Φουντούκια χωρίς κέλυφος

Πηγή κινδύνου

Χώρα καταγωγής

29.10.2019

Τρόφιμα και ζωοτροφές

Κωδικός ΣΟ (1)

(προβλεπόμενη χρήση)

— Κινέζικα φασολάκια

Υποδιαίρεση TARIC

— ex 0708 20 00·

70

ex 0710 22 00

10

Πηγή κινδύνου

Συχνότητα φυσικών
ελέγχων και ελέγχων
ταυτότητας (%)

Καμπότζη (KH)

Υπολείμματα
φυτοφαρμάκων (3) (13)

50

11· 19

Λίβανος (LB)

Ροδαμίνη Β

50

93

Λίβανος (LB)

Ροδαμίνη Β

50

Σρι Λάνκα (LK)

Αφλατοξίνες

50

Μαδαγασκάρη (MG)

Αφλατοξίνες

50

EL

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis, vigna
unguiculata spp. unguiculata)

Χώρα καταγωγής
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Τρόφιμα και ζωοτροφές

(Τρόφιμα – νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη
ή κατεψυγμένα λαχανικά)
— Γογγύλια (Brassica rapa ssp. rapa)

— ex 2001 90 97

(Τρόφιμα – παρασκευασμένα ή διατηρημένα με
ξίδι ή οξικό οξύ)
·
— ex 2005 99 80

(Τρόφιμα – παρασκευασμένα ή διατηρημένα σε
άλμη ή κιτρικό οξύ, όχι κατεψυγμένα)
— Πιπεριές (γλυκές ή μη γλυκές) (Capsicum spp.)
(Τρόφιμα – αποξηραμένα, καβουρδισμένα,
θρυμματισμένα ή σε σκόνη)

— 0904 21 10·
— ex 0904 21 90·
ex 0904 22 00·

11· 19

ex 2008 99 99

79

— 1202 41 00

— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια), χωρίς κέλυφος

— 1202 42 00

— Βούτυρο αράπικων φιστικιών

— 2008 11 10

— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια) αλλιώς παρασκευασμένα
ή διατηρημένα

— 2008 11 91;
2008 11 96;
2008 11 98

29.10.2019

— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια), με κέλυφος

(Τρόφιμα και ζωοτροφές)

70

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

— Γογγύλια (Brassica rapa ssp. rapa)

(προβλεπόμενη χρήση)

— Καρποί αρτόκαρπου (jacquier) (Artocarpus
heterophyllus)

Κωδικός ΣΟ (1)

— ex 0810 90 20

Υποδιαίρεση TARIC

20

Χώρα καταγωγής

Πηγή κινδύνου

Συχνότητα φυσικών
ελέγχων και ελέγχων
ταυτότητας (%)

Μαλαισία (MY)

Υπολείμματα
φυτοφαρμάκων (3)

20

Νιγηρία (NG)

Σαλμονέλα (2)

50

Πακιστάν (PK)

Υπολείμματα
φυτοφαρμάκων (3)

20

Σερβία (RS)

Νοροϊός

10

Σουδάν (SD)

Σαλμονέλα (2)

50

Σιέρα Λεόνε (SL)

Αφλατοξίνες

50

Σενεγάλη (SN)

Αφλατοξίνες

50

— Σπέρματα σουσαμιού (σπέρματα Sesamum)

EL

(Τρόφιμα – νωπά)

29.10.2019

Τρόφιμα και ζωοτροφές

— 1207 40 90

(Τρόφιμα – νωπά ή διατηρημένα με απλή
ψύξη)

(Τρόφιμα – νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη
ή κατεψυγμένα)

— Σμέουρα
(Τρόφιμα — κατεψυγμένα)

— ex 0709 60 99·

70

ex 0710 80 59

20

— ex 0811 20 11·

70

ex 0811 20 19·

10

0811 20 31

— Σπέρματα σουσαμιού (σπέρματα Sesamum)

— 1207 40 90

(Τρόφιμα – νωπά ή διατηρημένα με απλή
ψύξη)

— Καρπούζι (Egusi, Citrullus spp.), σπόροι και
παράγωγα προϊόντα
(Τρόφιμα)

— ex 1207 70 00·

70

ex 1208 90 00·

10

ex 2008 99 99

50

— 1202 41 00

— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια), χωρίς κέλυφος

— 1202 42 00

L 277/103

— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια), με κέλυφος

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

— Πιπεριές (μη γλυκές) (Capsicum spp.)

(προβλεπόμενη χρήση)

Κωδικός ΣΟ (1)

— 2008 11 10

— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια) αλλιώς παρασκευασμένα
ή διατηρημένα

— 2008 11 91;

Χώρα καταγωγής

Πηγή κινδύνου

Συχνότητα φυσικών
ελέγχων και ελέγχων
ταυτότητας (%)

EL

— Βούτυρο αράπικων φιστικιών

Υποδιαίρεση TARIC

L 277/104

Τρόφιμα και ζωοτροφές

(Τρόφιμα και ζωοτροφές)

— Γογγύλια (Brassica rapa ssp. rapa)

2008 11 96;
2008 11 98

11· 19

Συρία (SY)

Ροδαμίνη Β

50

— ex 2005 99 80

93

Συρία (SY)

Ροδαμίνη Β

50

— ex 0709 60 99·

70

Ταϊλάνδη (TH)

10

ex 0710 80 59

20

Υπολείμματα
φυτοφαρμάκων (3) (14)

Τουρκία (TR)

Θειώδη άλατα (15)

10

Τουρκία (TR)

Ωχρατοξίνη A

5

(Τρόφιμα – παρασκευασμένα ή διατηρημένα με
ξίδι ή οξικό οξύ)

— Γογγύλια (Brassica rapa ssp. rapa)
(Τρόφιμα – παρασκευασμένα ή διατηρημένα σε
άλμη ή κιτρικό οξύ, όχι κατεψυγμένα)

— Πιπεριές (μη γλυκές) (Capsicum spp.)
(Τρόφιμα – νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη
ή κατεψυγμένα)

— Βερίκοκα αποξηραμένα

— 0813 10 00

— Βερίκοκα, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα

— 2008 50 61

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

— ex 2001 90 97·

(Τρόφιμα)

(Τρόφιμα)

— 0806 20

29.10.2019

— Σταφύλια ξερά (συμπεριλαμβάνονται σταφύλια ξερά
κομμένα ή θρυμματισμένα σε πάστα, χωρίς περαιτέρω
επεξεργασία)

(προβλεπόμενη χρήση)

— Λεμόνια (Citrus limon, Citrus limonum)

Κωδικός ΣΟ (1)

Υποδιαίρεση TARIC

— 0805 50 10

Χώρα καταγωγής

Υπολείμματα
φυτοφαρμάκων (3)

10

Τουρκία (TR)

Υπολείμματα
φυτοφαρμάκων (3) (16)

10

Τουρκία (TR)

Υπολείμματα
φυτοφαρμάκων (3) (17)

10

EL

— ex 0810 90 75

30

(Τρόφιμα – νωπά ή διατηρημένα με απλή
ψύξη)

(Τρόφιμα – νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη
ή κατεψυγμένα)

— 0709 60 10·
0710 80 51

— ex 1212 99 95

20

Τουρκία (TR)

Υδροκυάνιο

50

— ex 0709 60 99

70

Ουγκάντα (UG)

20

ex 0710 80 59

20

Υπολείμματα
φυτοφαρμάκων (3)

— 1207 40 90

Ουγκάντα (UG)

Σαλμονέλα (2)

50

— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια), με κέλυφος

— 1202 41 00

Ηνωμένες Πολιτείες (US) Αφλατοξίνες

— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια), χωρίς κέλυφος

— 1202 42 00

— Μη μεταποιημένοι ολόκληροι, τριμμένοι, αλεσμένοι,
σπασμένοι ή τεμαχισμένοι πυρήνες βερίκοκων που
προορίζονται για διάθεση στην αγορά για τον τελικό
καταναλωτή (18) (19)
(Τρόφιμα)

— Πιπεριές (μη γλυκές) (Capsicum spp.)
(Τρόφιμα – νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη
ή κατεψυγμένα)

— Σπέρματα σουσαμιού (σπέρματα Sesamum)

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

— Γλυκοπιπεριές (Capsicum annuum)

Συχνότητα φυσικών
ελέγχων και ελέγχων
ταυτότητας (%)

Τουρκία (TR)

(Τρόφιμα – νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη
ή αποξηραμένα)

— Ρόδια

Πηγή κινδύνου

29.10.2019

Τρόφιμα και ζωοτροφές

(Τρόφιμα – νωπά ή διατηρημένα με απλή
ψύξη)

10
L 277/105

(προβλεπόμενη χρήση)

Κωδικός ΣΟ (1)

— 2008 11 10

— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια) αλλιώς παρασκευασμένα
ή διατηρημένα

— 2008 11 91;

(Τρόφιμα και ζωοτροφές)

Πηγή κινδύνου

Συχνότητα φυσικών
ελέγχων και ελέγχων
ταυτότητας (%)

2008 11 96;
2008 11 98
— 0802 51 00

— Φιστίκια, χωρίς κέλυφος

— 0802 52 00

— Φιστίκια, καβουρδισμένα

— ex 2008 19 13·

70

ex 2008 19 93

20

— Βερίκοκα αποξηραμένα

— 0813 10 00

— Βερίκοκα, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα

— 2008 50 61

Ηνωμένες Πολιτείες (US) Αφλατοξίνες

10

Ουζμπεκιστάν (UZ)

Θειώδη άλατα (15)

50

Βιετνάμ (VN)

Υπολείμματα
φυτοφαρμάκων (3) (20)

50

(Τρόφιμα)
— ex 0709 99 90

72

— Βασιλικός (ιερός βασιλικός, γλυκός βασιλικός)

— ex 1211 90 86

20

— Δυόσμος

— ex 1211 90 86

30

— Μαϊντανός

— ex 0709 99 90

40

(Τρόφιμα – βότανα νωπά ή διατηρημένα με
απλή ψύξη)

29.10.2019

— Φύλλα κορίανδρου

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

— Φιστίκια με κέλυφος

(Τρόφιμα)

Χώρα καταγωγής

EL

— Βούτυρο αράπικων φιστικιών

Υποδιαίρεση TARIC

L 277/106

Τρόφιμα και ζωοτροφές

(προβλεπόμενη χρήση)

— Μπάμιες

— Πιπεριές (μη γλυκές) (Capsicum spp.)
(Τρόφιμα – νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη
ή κατεψυγμένα)

Υποδιαίρεση TARIC

— ex 0709 99 90

70

ex 0710 80 95

30

— ex 0709 60 99·

70

ex 0710 80 59

20

Χώρα καταγωγής

Πηγή κινδύνου

Συχνότητα φυσικών
ελέγχων και ελέγχων
ταυτότητας (%)

Βιετνάμ (VN)

Υπολείμματα
φυτοφαρμάκων (3) (20)

50

Βιετνάμ (VN)

Υπολείμματα
φυτοφαρμάκων (3) (20)

50

EL

(Τρόφιμα - νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη
ή κατεψυγμένα)

Κωδικός ΣΟ (1)

29.10.2019

Τρόφιμα και ζωοτροφές

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(1) Όταν σε κάποιον κωδικό ΣΟ απαιτείται να υποβληθούν σε ελέγχους μόνο ορισμένα προϊόντα, ο κωδικός ΣΟ φέρει τη σήμανση «ex».
(2) Η δειγματοληψία και οι αναλύσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διαδικασίες δειγματοληψίας και τις αναλυτικές μεθόδους αναφοράς που καθορίζονται στο παράρτημα III σημείο 1 στοιχείο α) του παρόντος
κανονισμού.
(2bis) Η δειγματοληψία και οι αναλύσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διαδικασίες δειγματοληψίας και τις αναλυτικές μεθόδους αναφοράς που καθορίζονται στο παράρτημα III σημείο 1 στοιχείο β) του παρόντος
κανονισμού.
(3) Τουλάχιστον τα υπολείμματα των φυτοφαρμάκων που απαριθμούνται στο πρόγραμμα ελέγχου που εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου
λίου και του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδη
γίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 70 της 16.3.2005, σ. 1) και τα οποία μπορούν να αναλυθούν με πολυ-υπολειμματικές μεθόδους βάσει GC-MS και LC-MS (φυτοφάρμακα προς παρακολούθηση μέσα/επάνω σε
προϊόντα φυτικής προέλευσης μόνο).
(4) Υπολείμματα amitraz.
(5) Υπολείμματα νικοτίνης.
(6) Υπολείμματα tolfenpyrad.
(7) Υπολείμματα acephate, aldicarb (άθροισμα aldicarb, του σουλφοξειδίου και της σουλφόνης του, εκφραζόμενο ως aldicarb), amitraz (amitraz, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολιτών που περιέχουν 2,4-διμεθυλανι
λίνη, εκφραζόμενο ως amitraz), diafenthiuron, dicofol (άθροισμα των ισομερών p,p´ και o,p´), διθειοκαρβαμιδικών ενώσεων (διθειοκαρβαμιδικές ενώσεις εκφραζόμενες ως CS2, συμπεριλαμβανομένων των maneb,
mancozeb, metiram, propineb, thiram και ziram) και methiocarb (άθροισμα methiocarb και του σουλφοξειδίου και της σουλφόνης του, εκφραζόμενο ως methiocarb).
(8) Υπολείμματα dicofol (άθροισμα των ισομερών p,p´ και o,p´), dinotefuran, folpet, prochloraz (άθροισμα prochloraz και των μεταβολιτών του που περιέχουν 2,4,6-τριχλωροφαινόλη, εκφραζόμενο ως prochloraz),
thiophanate-methyl και triforine.
(9) Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, ως «χρωστικές ουσίες Sudan» νοούνται οι ακόλουθες χημικές ουσίες: i) Sudan I (αριθ. CAS 842-07-9)· ii) Sudan II (αριθ. CAS 3118-97-6)· iii) Sudan IΙΙ (αριθ. CAS
85-86-9)· iv) Scarlet Red· ή Sudan IV (αριθ. CAS 85-83-6).
(10) Υπολείμματα diafenthiuron.
(11) Υπολείμματα carbofuran.
(12) Υπολείμματα phenthoate.
(13) Υπολείμματα chlorbufam.
(14) Υπολείμματα formetanate [άθροισμα formetanate και των αλάτων του εκφραζόμενο ως formetanate (υδροχλωρικό)], prothiofos και triforine.
(15) Μέθοδοι αναφοράς: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 ή ISO 5522:1981.
(16) Υπολείμματα prochloraz.
(17) Υπολείμματα diafenthiuron, formetanate [άθροισμα formetanate και των αλάτων του εκφρασμένο ως formetanate (υδροχλωρικό)] και thiophanate-methyl.
(18) «Μη μεταποιημένα προϊόντα» όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων (ΕΕ L 139
της 30.4.2004, σ. 1).
(19) «Διάθεση στην αγορά» και «τελικός καταναλωτής», όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών
αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002,
σ. 1).
(20) Υπολείμματα διθειοκαρβαμιδικών ενώσεων (διθειοκαρβαμιδικές ενώσεις εκφραζόμενες ως CS2, συμπεριλαμβανομένων των maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram και ziram), phenthoate και quinalphos.

L 277/107

L 277/108

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Τρόφιμα και ζωοτροφές από ορισμένες τρίτες χώρες που υπόκεινται σε ειδικούς όρους για την είσοδο
στην Ένωση λόγω του κινδύνου επιμόλυνσης από μυκοτοξίνες, συμπεριλαμβανομένων των
αφλατοξινών, καταλοίπων φυτοφαρμάκων, πενταχλωροφαινόλης και διοξινών, καθώς και
μικροβιολογικής επιμόλυνσης

EL

1. Τρόφιμα και ζωοτροφές μη ζωικής προέλευσης που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο i)
Τρόφιμα και ζωοτροφές (προβλεπόμενη χρήση)

Κωδικός ΣΟ (1)

— 1202 41 00

— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια), χωρίς κέλυφος

— 1202 42 00

— Βούτυρο αράπικων φιστικιών

— 2008 11 10

— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια) αλλιώς παρασκευασμένα
ή διατηρημένα

— 2008 11 91;

Χώρα καταγωγής

Πηγή κινδύνου

Συχνότητα φυσικών
ελέγχων και ελέγχων
ταυτότητας (%)

Αργεντινή (AR)

Αφλατοξίνες

5

Αζερμπαϊτζάν (AZ)

Αφλατοξίνες

20

2008 11 96;
2008 11 98

— Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπα
σμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από την
εξαγωγή του αραχιδέλαιου

— 2305 00 00

(Τρόφιμα και ζωοτροφές)
— 0802 21 00

— Φουντούκια (Corylus sp.), χωρίς κέλυφος

— 0802 22 00

— Μείγματα καρπών ή αποξηραμένων φρούτων που
περιέχουν φουντούκια

— ex 0813 50 39·

70

ex 0813 50 91·

70

ex 0813 50 99

70

— ex 2007 10 10·

70

ex 2007 10 99·

40

ex 2007 99 39·

05· 06

ex 2007 99 50

33

ex 2007 99 97

23

— Πάστα φουντουκιού

29.10.2019

— Φουντούκια (Corylus sp.), με κέλυφος

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια), με κέλυφος

Υποδιαίρεση TARIC

Κωδικός ΣΟ (1)

Υποδιαίρεση TARIC

15

ex 2008 97 16·

15

ex 2008 97 18·

15

ex 2008 97 32·

15

ex 2008 97 34·

15

ex 2008 97 36·

15

ex 2008 97 38·

15

ex 2008 97 51·

15

ex 2008 97 59·

15

ex 2008 97 72·

15

ex 2008 97 74·

15

ex 2008 97 76·

15

ex 2008 97 78·

15

ex 2008 97 92·

15

ex 2008 97 93·

15

ex 2008 97 94·

15

ex 2008 97 96·

15

ex 2008 97 97·

15

ex 2008 97 98·

15

ex 2008 19 12·

30

ex 2008 19 19·

30

ex 2008 19 92·

30

ex 2008 19 95·

20

ex 2008 19 99

30

— Αλεύρι, σιμιγδάλι και σκόνη από φουντούκια

— ex 1106 30 90

40

— Κομμένα, τεμαχισμένα και σπασμένα φουντούκια

— 0802 22 00

L 277/109

ex 2008 97 14·

Συχνότητα φυσικών
ελέγχων και ελέγχων
ταυτότητας (%)

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

15

Πηγή κινδύνου

EL

— ex 2008 19 12·

— Φουντούκια, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα,
συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων

Χώρα καταγωγής

29.10.2019

Τρόφιμα και ζωοτροφές (προβλεπόμενη χρήση)

— Κομμένα, τεμαχισμένα και σπασμένα φουντούκια,
αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα

Υποδιαίρεση TARIC

— ex 2008 19 12·

70

ex 2008 19 19·

30

ex 2008 19 92·

30

ex 2008 19 95·

20

ex 2008 19 99

30

— ex 1515 90 99

20

Χώρα καταγωγής

Πηγή κινδύνου

Συχνότητα φυσικών
ελέγχων και ελέγχων
ταυτότητας (%)

EL

— Φουντουκέλαιο

Κωδικός ΣΟ (1)

L 277/110

Τρόφιμα και ζωοτροφές (προβλεπόμενη χρήση)

(Τρόφιμα)
— 0801 21 00

— Μείγματα καρπών ή αποξηραμένων φρούτων που
περιέχουν καρύδια Βραζιλίας με κέλυφος.

— ex 0813 50 31·

70

ex 0813 50 39·

20

ex 0813 50 91·

20

ex 0813 50 99

20

(Τρόφιμα)

— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια), με κέλυφος

— 1202 41 00

— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια), χωρίς κέλυφος

— 1202 42 00

— Βούτυρο αράπικων φιστικιών

— 2008 11 10

— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια) αλλιώς παρασκευασμένα
ή διατηρημένα

— 2008 11 91;

Βραζιλία (BR)

Αφλατοξίνες

50

Βραζιλία (BR)

Αφλατοξίνες

10

Κίνα (CN)

Αφλατοξίνες

20

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

— Καρύδια Βραζιλίας με κέλυφος

2008 11 96;
2008 11 98

— Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπα
σμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από την
εξαγωγή του αραχιδέλαιου

— 2305 00 00

(Τρόφιμα και ζωοτροφές)
— 1202 41 00

— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια), χωρίς κέλυφος

— 1202 42 00

— Βούτυρο αράπικων φιστικιών

— 2008 11 10

29.10.2019

— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια), με κέλυφος

— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια) αλλιώς παρασκευασμένα
ή διατηρημένα

Κωδικός ΣΟ (1)

Υποδιαίρεση TARIC

Χώρα καταγωγής

Πηγή κινδύνου

Συχνότητα φυσικών
ελέγχων και ελέγχων
ταυτότητας (%)

— 2008 11 91;
2008 11 96;

EL

2008 11 98
— Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπα
σμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από την
εξαγωγή του αραχιδέλαιου

29.10.2019

Τρόφιμα και ζωοτροφές (προβλεπόμενη χρήση)

— 2305 00 00

(Τρόφιμα και ζωοτροφές)
— 1202 41 00

— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια), χωρίς κέλυφος

— 1202 42 00

— Βούτυρο αράπικων φιστικιών

— 2008 11 10

— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια) αλλιώς παρασκευασμένα
ή διατηρημένα

— 2008 11 91;

Αίγυπτος (EG)

Αφλατοξίνες

20

Αιθιοπία (ET)

Αφλατοξίνες

50

Γκάνα (GH)

Αφλατοξίνες

50

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια), με κέλυφος

2008 11 96;
2008 11 98

— Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπα
σμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από την
εξαγωγή του αραχιδέλαιου

— 2305 00 00

(Τρόφιμα και ζωοτροφές)
— Πιπέρι του γένους Piper· πιπέρια του γένους
Capsicum ή του γένους Pimenta, αποξηραμένα
ή θρυμματισμένα ή σε σκόνη

— 0904

— Ζιγγίβερι, κρόκος (ζαφορά), κουρκουμάς, θυμάρι,
φύλλα δάφνης, κάρι και άλλα μπαχαρικά

— 0910

(Τρόφιμα – αποξηραμένα μπαχαρικά)
— 1202 41 00

— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια), χωρίς κέλυφος

— 1202 42 00

— Βούτυρο αράπικων φιστικιών

— 2008 11 10

L 277/111

— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια), με κέλυφος

— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια) αλλιώς παρασκευασμένα
ή διατηρημένα

Κωδικός ΣΟ (1)

Υποδιαίρεση TARIC

Χώρα καταγωγής

Πηγή κινδύνου

Συχνότητα φυσικών
ελέγχων και ελέγχων
ταυτότητας (%)

— 2008 11 91;
2008 11 96;
EL

2008 11 98
— Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπα
σμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από την
εξαγωγή του αραχιδέλαιου

L 277/112

Τρόφιμα και ζωοτροφές (προβλεπόμενη χρήση)

— 2305 00 00

(Τρόφιμα και ζωοτροφές)
— 1202 41 00

— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια), χωρίς κέλυφος

— 1202 42 00

— Βούτυρο αράπικων φιστικιών

— 2008 11 10

— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια) αλλιώς παρασκευασμένα
ή διατηρημένα

— 2008 11 91;

Γκάμπια (GM)

Αφλατοξίνες

50

Ινδονησία (ID)

Αφλατοξίνες

20

Ινδία (IN)

Σαλμονέλα (2)

10

Ινδία (IN)

Αφλατοξίνες

20

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια), με κέλυφος

2008 11 96;
2008 11 98

— Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπα
σμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από την
εξαγωγή του αραχιδέλαιου

— 2305 00 00

(Τρόφιμα και ζωοτροφές)
— Μοσχοκάρυδα (Myristica fragrans)
(Τρόφιμα – αποξηραμένα μπαχαρικά)
— Φύλλα betel (Piper betle L.)

— 0908 11 00·
0908 12 00
— ex 1404 90 00

10

(Τρόφιμα)
— Πιπεριές (γλυκές ή μη γλυκές) (Capsicum spp.)

— ex 0904 22 00·

11· 19

ex 0904 21 90·

20

ex 2008 99 99

79

29.10.2019

(Τρόφιμα - αποξηραμένα, ψημένα, θρυμματι
σμένα ή αλεσμένα)

— 0904 21 10·

— Μοσχοκάρυδα (Myristica fragrans)

Κωδικός ΣΟ (1)

Υποδιαίρεση TARIC

Πηγή κινδύνου

Συχνότητα φυσικών
ελέγχων και ελέγχων
ταυτότητας (%)

Ινδία (IN)

Αφλατοξίνες

20

Ινδία (IN)

Υπολείμματα
φυτοφαρμάκων (3) (4)

20

Ινδία (IN)

Αφλατοξίνες

10

Ινδία (IN)

Πενταχλωροφαινόλη και
διοξίνες (5)

5

— 1207 40 90

Ινδία (IN)

Σαλμονέλα (6)

20

— Φιστίκια με κέλυφος

— 0802 51 00

Ιράν (IR)

Αφλατοξίνες

50

— Φιστίκια, χωρίς κέλυφος

— 0802 52 00

— Μείγματα καρπών ή αποξηραμένων φρούτων που
περιέχουν φιστίκια

— ex 0813 50 39·

70

ex 0813 50 91·

60

ex 0813 50 99

60

(Τρόφιμα – αποξηραμένα μπαχαρικά)

0908 12 00
— ex 1211 90 86

10

(Τρόφιμα – νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη,
κατεψυγμένα ή αποξηραμένα)
— 1202 41 00

— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια), χωρίς κέλυφος

— 1202 42 00

— Βούτυρο αράπικων φιστικιών

— 2008 11 10

— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια) αλλιώς παρασκευασμένα
ή διατηρημένα

— 2008 11 91;
2008 11 96;
2008 11 98

— Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπα
σμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από την
εξαγωγή του αραχιδέλαιου

— 2305 00 00

(Τρόφιμα και ζωοτροφές)
— Κόμμι γκουάρ

— ex 1302 32 90

10

(Τρόφιμα και ζωοτροφές)
— Σπέρματα σουσαμιού (σπέρματα Sesamum)

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια), με κέλυφος

EL

— Φύλλα κάρι (Bergera/Murraya koenigii)

— 0908 11 00·

Χώρα καταγωγής

29.10.2019

Τρόφιμα και ζωοτροφές (προβλεπόμενη χρήση)

(Τρόφιμα – νωπά ή διατηρημένα με απλή
ψύξη)

L 277/113

— Πάστα φιστικιού

Υποδιαίρεση TARIC

70

ex 2007 10 99·

30

ex 2007 99 39·

03· 04

ex 2007 99 50

32

ex 2007 99 97

22

— ex 2008 19 13·

20

ex 2008 19 93·

20

ex 2008 97 12·

19

ex 2008 97 14·

19

ex 2008 97 16·

19

ex 2008 97 18·

19

ex 2008 97 32·

19

ex 2008 97 34·

19

ex 2008 97 36·

19

ex 2008 97 38·

19

ex 2008 97 51·

19

ex 2008 97 59·

19

ex 2008 97 72·

19

ex 2008 97 74·

19

ex 2008 97 76·

19

ex 2008 97 78·

19
19
19

ex 2008 97 94·

19

ex 2008 97 96·

19

ex 2008 97 97·

19

ex 2008 97 98·

19

Συχνότητα φυσικών
ελέγχων και ελέγχων
ταυτότητας (%)

29.10.2019

ex 2008 97 92·
ex 2008 97 93·

Πηγή κινδύνου

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

— ex 2007 10 10·

Χώρα καταγωγής

EL

— Φιστίκια, επεξεργασμένα ή διατηρημένα, συμπεριλαμ
βανομένων των μειγμάτων

Κωδικός ΣΟ (1)

L 277/114

Τρόφιμα και ζωοτροφές (προβλεπόμενη χρήση)

— Αλεύρι, σιμιγδάλι και σκόνη από φιστίκια

Κωδικός ΣΟ (1)

Υποδιαίρεση TARIC

— ex 1106 30 90

50

ex 1207 70 00·

70

ex 1208 90 00·

10

ex 2008 99 99

50

Χώρα καταγωγής

Πηγή κινδύνου

Συχνότητα φυσικών
ελέγχων και ελέγχων
ταυτότητας (%)

29.10.2019

Τρόφιμα και ζωοτροφές (προβλεπόμενη χρήση)

(Τρόφιμα)
EL

— Καρπούζι (Egusi, Citrullus spp.), σπόροι και
παράγωγα προϊόντα
(Τρόφιμα)

— 1202 41 00

— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια), χωρίς κέλυφος

— 1202 42 00

— Βούτυρο αράπικων φιστικιών

— 2008 11 10

— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια) αλλιώς παρασκευασμένα
ή διατηρημένα

— 2008 11 91;

Αφλατοξίνες

50

Σουδάν (SD)

Αφλατοξίνες

50

Τουρκία (TR)

Αφλατοξίνες

20

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια), με κέλυφος

Νιγηρία (NG)

2008 11 96;
2008 11 98

— Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπα
σμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από την
εξαγωγή του αραχιδέλαιου

— 2305 00 00

(Τρόφιμα και ζωοτροφές)
— 0804 20 90

— Μείγματα καρπών ή αποξηραμένων φρούτων που
περιέχουν σύκα

— ex 0813 50 99

50

— Πάστα ξερού σύκου

— ex 2007 10 10·

70

ex 2007 10 99·

20

ex 2007 99 39·

01·02

ex 2007 99 50·

31

ex 2007 99 97

21

L 277/115

— Ξερά σύκα

Κωδικός ΣΟ (1)

Υποδιαίρεση TARIC

11

ex 2008 97 18·

11

ex 2008 97 32·

11

ex 2008 97 34·

11

ex 2008 97 36·

11

ex 2008 97 38·

11

ex 2008 97 51·

11

ex 2008 97 59·

11

ex 2008 97 72·

11

ex 2008 97 74·

11

ex 2008 97 76·

11

ex 2008 97 78·

11

ex 2008 97 92·

11

ex 2008 97 93·

11

ex 2008 97 94·

11

ex 2008 97 96·

11

ex 2008 97 97·

11

ex 2008 97 98·

11

ex 2008 99 28

10

ex 2008 99 34·

10

ex 2008 99 37·

10

ex 2008 99 40·

10

ex 2008 99 49·

60

ex 2008 99 67·

95

ex 2008 99 99

60

29.10.2019

ex 2008 97 16·

11

Συχνότητα φυσικών
ελέγχων και ελέγχων
ταυτότητας (%)

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

11

Πηγή κινδύνου

EL

— Ξερά σύκα, παρασκευασμένα ή διατηρημένα, συμπερι — ex 2008 97 12·
λαμβανομένων των μειγμάτων
ex 2008 97 14·

Χώρα καταγωγής

L 277/116

Τρόφιμα και ζωοτροφές (προβλεπόμενη χρήση)

— ex 1106 30 90

Υποδιαίρεση TARIC

Χώρα καταγωγής

Πηγή κινδύνου

Συχνότητα φυσικών
ελέγχων και ελέγχων
ταυτότητας (%)

5

EL

— Αλεύρι, σιμιγδάλι ή σκόνη από ξερά σύκα

Κωδικός ΣΟ (1)

29.10.2019

Τρόφιμα και ζωοτροφές (προβλεπόμενη χρήση)

60

(Τρόφιμα)

— Φουντούκια (Corylus sp.), χωρίς κέλυφος

— 0802 22 00

— Μείγματα καρπών ή αποξηραμένων φρούτων που
περιέχουν φουντούκια

— ex 0813 50 39·

70

ex 0813 50 91·

70

ex 0813 50 99

70

— ex 2007 10 10·

70

ex 2007 10 99·

40

ex 2007 99 39·

05· 06

ex 2007 99 50

33

ex 2007 99 97

23

— ex 2008 97 12;

15

ex 2008 97 14;

15

ex 2008 97 16;

15

ex 2008 97 18;

15

ex 2008 97 32;

15

ex 2008 97 34;

15

ex 2008 97 36;

15

ex 2008 97 38;

15

ex 2008 97 51;

15

ex 2008 97 59;

15

ex 2008 97 72;

15

ex 2008 97 74;

15

ex 2008 97 76;

15

ex 2008 97 78;

15

ex 2008 97 92;

15

ex 2008 97 93;

15

ex 2008 97 94;

15

— Πάστα φουντουκιού

— Φουντούκια, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα,
συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων

Τουρκία (TR)

Αφλατοξίνες

L 277/117

— 0802 21 00

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

— Φουντούκια (Corylus sp.), με κέλυφος

Κωδικός ΣΟ (1)

Υποδιαίρεση TARIC

ex 2008 97 97;

15

ex 2008 97 98;

15

ex 2008 19 12;

30

ex 2008 19 19;

30

ex 2008 19 92;

30

ex 2008 19 95;

20

ex 2008 19 99

30

— Αλεύρι, σιμιγδάλι και σκόνη από φουντούκια

— ex 1106 30 90

40

— Κομμένα, τεμαχισμένα και σπασμένα φουντούκια

— 0802 22 00

— Κομμένα, τεμαχισμένα και σπασμένα φουντούκια,
αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα

— ex 2008 19 12·

70

ex 2008 19 19·

30

ex 2008 19 92·

30

ex 2008 19 95·

20

ex 2008 19 99

30

— ex 1515 90 99

20

— Φουντουκέλαιο

Συχνότητα φυσικών
ελέγχων και ελέγχων
ταυτότητας (%)

(Τρόφιμα)
— Φιστίκια με κέλυφος

— 0802 51 00

— Φιστίκια, χωρίς κέλυφος

— 0802 52 00

— Μείγματα καρπών ή αποξηραμένων φρούτων που
περιέχουν φιστίκια

— ex 0813 50 39·

70

ex 0813 50 91·

60

ex 0813 50 99

60

— ex 2007 10 10·

70

ex 2007 10 99

30

— Πάστα φιστικιού
— Φιστίκια, επεξεργασμένα ή διατηρημένα, συμπεριλαμ
βανομένων των μειγμάτων

— ex 2007 99 39·

Τουρκία (TR)

Αφλατοξίνες

50

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

15

Πηγή κινδύνου

EL

ex 2008 97 96;

Χώρα καταγωγής

L 277/118

Τρόφιμα και ζωοτροφές (προβλεπόμενη χρήση)

03· 04
32

ex 2007 99 97·

22

ex 2008 19 13·

20

ex 2008 19 93·

20

29.10.2019

ex 2007 99 50·

Υποδιαίρεση TARIC

Χώρα καταγωγής

Πηγή κινδύνου

Συχνότητα φυσικών
ελέγχων και ελέγχων
ταυτότητας (%)

ex 2008 97 12·

19

ex 2008 97 14·

19

ex 2008 97 16·

19

ex 2008 97 18·

19

ex 2008 97 32·

19

ex 2008 97 34·

19

ex 2008 97 36·

19

ex 2008 97 38·

19

ex 2008 97 51·

19

ex 2008 97 59·

19

ex 2008 97 72·

19

ex 2008 97 74·

19

ex 2008 97 76·

19

ex 2008 97 78·

19

ex 2008 97 92·

19

ex 2008 97 93·

19

ex 2008 97 94

19

ex 2008 97 96·

19

ex 2008 97 97·

19

ex 2008 97 98·

19

— ex 1106 30 90

50

— ex 2008 99 99

11, 19

Τουρκία (TR)

Υπολείμματα
φυτοφαρμάκων (3) (8)

20

— ex 0810 90 20

10

Βιετνάμ (VN)

Υπολείμματα
φυτοφαρμάκων (3) (9)

10

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

— Αλεύρι, σιμιγδάλι και σκόνη από φιστίκια

Κωδικός ΣΟ (1)

29.10.2019

Τρόφιμα και ζωοτροφές (προβλεπόμενη χρήση)

(Τρόφιμα)
— Αμπελόφυλλα
(Τρόφιμα)
— Πιταχάγιες (dragon fruit)

L 277/119

(Τρόφιμα – νωπά ή διατηρημένα με απλή
ψύξη)

Σύνθετα τρόφιμα που περιέχουν οποιοδήποτε από τα επιμέρους προϊόντα που απαριθμούνται στον πίνακα 1 του παρόντος παραρτήματος λόγω του κινδύνου επιμόλυνσης από
αφλατοξίνες σε ποσότητα άνω του 20 % είτε ενός μόνο προϊόντος είτε ως άθροισμα των προϊόντων
Κωδικός ΣΟ (1)

L 277/120

2. Σύνθετα τρόφιμα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο ii)

Περιγραφή (7)

Ζαχαρώδη παρασκευάσματα χωρίς κακάο (στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα), εκτός από τις τσίχλες (chewing-gum),
έστω και περιτυλιγμένες με ζάχαρη

ex 1806

Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο

ex 1905

Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας, έστω και με προσθήκη κακάου. Όστιες, κάψουλες κενές των τύπων που χρη
σιμοποιούνται για φάρμακα, αζυμοσφραγίδες, ξεραμένες ζύμες από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόμοια προϊόντα
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(1) Όταν σε κάποιον κωδικό ΣΟ απαιτείται να υποβληθούν σε ελέγχους μόνο ορισμένα προϊόντα, ο κωδικός ΣΟ φέρει τη σήμανση «ex».
(2) Η δειγματοληψία και οι αναλύσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διαδικασίες δειγματοληψίας και τις αναλυτικές μεθόδους αναφοράς που καθορίζονται στο παράρτημα III σημείο 1 στοιχείο β) του παρόντος
κανονισμού.
(3) Τουλάχιστον τα υπολείμματα των φυτοφαρμάκων που απαριθμούνται στο πρόγραμμα ελέγχου που εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου
λίου και του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2005, για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδη
γίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 70 της 16.3.2005, σ. 1) και τα οποία μπορούν να αναλυθούν με πολυ-υπολειμματικές μεθόδους βάσει GC-MS και LC-MS (φυτοφάρμακα προς παρακολούθηση μέσα/επάνω σε
προϊόντα φυτικής προέλευσης μόνο).
(4) Υπολείμματα acephate.
(5) Η αναλυτική έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού εκδίδεται από εργαστήριο διαπιστευμένο σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO/IEC 17025 για την ανάλυση PCP στα τρόφιμα και
τις ζωοτροφές.
Στην αναλυτική έκθεση προσδιορίζονται:
α) τα αποτελέσματα δειγματοληψίας και ανάλυσης για την παρουσία PCP, οι οποίες διενεργήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές της χώρας καταγωγής ή της χώρας αποστολής του φορτίου, εάν η χώρα αυτή είναι
διαφορετική από τη χώρα καταγωγής·
β) η αβεβαιότητα μέτρησης του αποτελέσματος της ανάλυσης·
γ) το όριο ανίχνευσης (LOD) της αναλυτικής μεθόδου· και
δ) το όριο ποσοτικού προσδιορισμού (LOQ) της αναλυτικής μεθόδου.
Η εκχύλιση πριν από την ανάλυση διενεργείται με οξινισμένο διαλύτη. Η ανάλυση πραγματοποιείται σύμφωνα με την τροποποιημένη έκδοση της μεθόδου QuEChERS, όπως ορίζεται στον ιστότοπο των εργαστηρίων ανα
φοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων ή σύμφωνα με εξίσου αξιόπιστη μέθοδο.
(6) Η δειγματοληψία και οι αναλύσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διαδικασίες δειγματοληψίας και τις αναλυτικές μεθόδους αναφοράς που καθορίζονται στο παράρτημα III σημείο 1 στοιχείο α) του παρόντος
κανονισμού.
(7) Η περιγραφή των αγαθών είναι αυτή που ορίζεται στη στήλη περιγραφής της ΣΟ στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87. Για περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με την ακριβή κάλυψη του κοινού δασμολο
γίου, παρακαλείστε να ανατρέξετε στην τελευταία τροποποίηση του εν λόγω παραρτήματος.
(8) Υπολείμματα διθειοκαρβαμιδικών ενώσεων (διθειοκαρβαμιδικές ενώσεις εκφραζόμενες ως CS2, συμπεριλαμβανομένων των maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram και ziram) και metrafenone.
(9) Υπολείμματα διθειοκαρβαμιδικών ενώσεων (διθειοκαρβαμιδικές ενώσεις εκφραζόμενες ως CS2, συμπεριλαμβανομένων των maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram και ziram), phenthoate και quinalphos.

EL

ex 1704 90

29.10.2019

29.10.2019

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 277/121

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

(1) Διαδικασίες δειγματοληψίας και αναλυτικές μέθοδοι αναφοράς που αναφέρονται στο άρθρο 3 στοιχείο ε)
1. Διαδικασίες δειγματοληψίας και αναλυτικές μέθοδοι αναφοράς για τον έλεγχο της παρουσίας σαλμονέλας
στα τρόφιμα
α) Στην περίπτωση που τα παραρτήματα I ή II του παρόντος κανονισμού προβλέπουν την εφαρμογή των διαδικασιών
δειγματοληψίας και των αναλυτικών μεθόδων αναφοράς που καθορίζονται στο παράρτημα III σημείο 1 στοιχείο
α) του παρόντος κανονισμού, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες:
Αναλυτική
μέθοδος
αναφοράς (1)

Βάρος φορτίου

Αριθμός
μονάδων
δείγματος
(n)

EN ISO 6579-1 Λιγότερο από
20 τόνους

5

Ίσο ή μεγαλύ
τερο από 20
τόνους

10

Διαδικασίες δειγματοληψίας

Αναλυτικό αποτέλεσμα
που απαιτείται για κάθε
μονάδα δείγματος του
ίδιου φορτίου

Συλλέγονται n μονάδες δείγματος βάρους
Μη ανίχνευση σαλμο
τουλάχιστον 100 g η καθεμία. Εάν στο
νέλας σε 25 g
ΚΥΕΕ προσδιορίζονται παρτίδες, οι μονάδες
δείγματος συλλέγονται από τις διάφορες
παρτίδες που επιλέγονται τυχαία από το
φορτίο. Εάν δεν είναι δυνατός ο προσδιορι
σμός παρτίδων, οι μονάδες δείγματος συλ
λέγονται τυχαία από το φορτίο. Δεν επι
τρέπεται η ομαδοποίηση των μονάδων δείγ
ματος. Κάθε μονάδα δείγματος υποβάλλεται
χωριστά σε δοκιμή.

(1) Χρησιμοποιείται η πιο πρόσφατη έκδοση της αναλυτικής μεθόδου αναφοράς ή μέθοδος που έχει επικυρωθεί σε σχέση με τη
μέθοδο αυτή, σύμφωνα με το πρωτόκολλο που ορίζεται στο πρότυπο EN ISO 16140-2.

β) Στην περίπτωση που τα παραρτήματα I ή II του παρόντος κανονισμού προβλέπουν την εφαρμογή των διαδικασιών
δειγματοληψίας και των αναλυτικών μεθόδων αναφοράς που καθορίζονται στο παράρτημα III σημείο 1 στοιχείο
β) του παρόντος κανονισμού, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες:
Αναλυτική
μέθοδος
αναφοράς (1)

Βάρος φορτίου

EN ISO 6579-1 Οποιοδήποτε
βάρος

Αριθμός
μονάδων
δείγματος
(n)

5

Διαδικασίες δειγματοληψίας

Αναλυτικό αποτέλεσμα
που απαιτείται για κάθε
μονάδα δείγματος του
ίδιου φορτίου

Συλλέγονται n μονάδες δείγματος βάρους
Μη ανίχνευση σαλμο
νέλας σε 25 g
τουλάχιστον 100 g η καθεμία. Εάν στο
ΚΥΕΕ προσδιορίζονται παρτίδες, οι μονάδες
δείγματος συλλέγονται από τις διάφορες
παρτίδες που επιλέγονται τυχαία από το
φορτίο. Εάν δεν είναι δυνατός ο προσδιορι
σμός παρτίδων, οι μονάδες δείγματος συλ
λέγονται τυχαία από το φορτίο. Δεν επι
τρέπεται η ομαδοποίηση των μονάδων δείγ
ματος. Κάθε μονάδα δείγματος υποβάλλεται
χωριστά σε δοκιμή.

(1) Χρησιμοποιείται η πιο πρόσφατη έκδοση της αναλυτικής μεθόδου αναφοράς ή μέθοδος που έχει επικυρωθεί σε σχέση με τη
μέθοδο αυτή, σύμφωνα με το πρωτόκολλο που ορίζεται στο πρότυπο EN ISO 16140-2.

L 277/122

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

29.10.2019

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 11 ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
(ΕΕ) 2019/1793 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Η ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

29.10.2019

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 277/123
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ
ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 11 ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2019/1793 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ Η ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

Γενικά
Για να κάνετε μια επιλογή, σημειώστε με το σημείο X το αντίστοιχο τετραγωνίδιο.
Όπου αναφέρεται η ένδειξη «Κωδικός ISO», πρόκειται για τον διεθνή τυποποιημένο κωδικό δύο γραμμάτων μιας χώρας,
σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 3166 alpha-2 (1).
Στα πλαίσια I.15, I.18 και I.20 μπορεί να επιλεγεί μόνο ένα τετραγωνίδιο.
Εκτός εάν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, τα πλαίσια είναι υποχρεωτικά.
Σε περίπτωση που, μετά την έκδοση του πιστοποιητικού, αλλάξουν ο παραλήπτης, ο συνοριακός σταθμού ελέγχου (ΣΣΕ)
εισόδου ή τα στοιχεία μεταφοράς (δηλαδή, το μέσο και η ημερομηνία), ο/η υπεύθυνος/-η επιχείρησης που έχει την ευθύνη
για το φορτίο πρέπει να ενημερώσει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους εισόδου. Η αλλαγή αυτή δεν συνεπάγεται
αίτημα για τη χορήγηση πιστοποιητικού αντικατάστασης.
Σε περίπτωση που το πιστοποιητικό υποβάλλεται στο IMSOC, ισχύουν τα ακόλουθα:
— οι καταχωρίσεις ή τα πλαίσια που ορίζονται στο μέρος I αποτελούν τα λεξικά δεδομένων για την ηλεκτρονική έκδοση
του επίσημου πιστοποιητικού·
— η σειρά των πλαισίων στο μέρος I του υποδείγματος επίσημου πιστοποιητικού, καθώς και το μέγεθος και το σχήμα των
εν λόγω πλαισίων, είναι ενδεικτικά·
— αν απαιτείται σφραγίδα, το ισοδύναμό της στην ηλεκτρονική μορφή είναι η ηλεκτρονική σφραγίδα. Η εν λόγω σφρα
γίδα συμμορφώνεται με τους κανόνες για την έκδοση ηλεκτρονικών πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 90
στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625.
Μέρος I: Στοιχεία του φορτίου που αποστέλλεται
Χώρα:

Η ονομασία της τρίτης χώρας που εκδίδει το πιστοποιητικό.

Πλαίσιο I.1.

Αποστολέας/εξαγωγέας: το όνομα και η διεύθυνση (οδός, πόλη και περιοχή/περιφέρεια, επαρχία ή πολι
τεία, ανάλογα με την περίπτωση) του φυσικού ή νομικού προσώπου που αποστέλλει το φορτίο και το
οποίο πρέπει να βρίσκεται στην τρίτη χώρα.

Πλαίσιο I.2.

Αριθ. αναφοράς πιστοποιητικού: ο αποκλειστικός υποχρεωτικός κωδικός που χορηγείται από την
αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας σύμφωνα με τη δική της ταξινόμηση. Το πλαίσιο αυτό είναι υποχρεω
τικό για όλα τα πιστοποιητικά που δεν υποβάλλονται στο IMSOC.

Πλαίσιο I.2.α

Αριθ. αναφοράς IMSOC: ο αποκλειστικός κωδικός αναφοράς που χορηγείται αυτόματα από το IMSOC,
εάν το πιστοποιητικό είναι καταχωρισμένο στο IMSOC. Το πλαίσιο αυτό δεν πρέπει να συμπληρώνεται
εάν το πιστοποιητικό δεν υποβάλλεται στο IMSOC.

Πλαίσιο I.3.

Αρμόδια κεντρική αρχή: ονομασία της κεντρικής αρχής της τρίτης χώρας που εκδίδει το πιστοποιητικό.

Πλαίσιο I.4.

Αρμόδια τοπική αρχή: κατά περίπτωση, η ονομασία της τοπικής αρχής της τρίτης χώρας που εκδίδει το
πιστοποιητικό.

Πλαίσιο I.5.

Παραλήπτης/εισαγωγέας: όνομα και διεύθυνση του φυσικού ή νομικού προσώπου για το οποίο προορί
ζεται το φορτίο στο κράτος μέλος.

(1) Κατάλογος με τις ονομασίες και τους κωδικούς των χωρών διατίθεται στη διεύθυνση: http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-31661_decoding_table.htm
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Πλαίσιο I.6.

Υπεύθυνος/-η επιχείρησης που έχει την ευθύνη για το φορτίο: το όνομα και η διεύθυνση του προσώπου
στην Ευρωπαϊκή Ένωση το οποίο έχει την ευθύνη του φορτίου όταν αυτό παρουσιάζεται στο ΣΣΕ και το
οποίο προβαίνει στις αναγκαίες διασαφήσεις στις αρμόδιες αρχές είτε ως εισαγωγέας είτε εξ ονόματος
του εισαγωγέα. Το πλαίσιο αυτό είναι προαιρετικό.

Πλαίσιο I.7.

Χώρα καταγωγής: το όνομα και ο κωδικός ISO της χώρας καταγωγής, καλλιέργειας, συγκομιδής
ή παραγωγής των αγαθών.

Πλαίσιο I.8.

Άνευ αντικειμένου.

Πλαίσιο I.9.

Χώρα προορισμού: η ονομασία και ο κωδικός ISO της χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οποία
προορίζονται τα προϊόντα.

Πλαίσιο I.10.

Άνευ αντικειμένου.

Πλαίσιο I.11.

Τόπος αποστολής: η ονομασία και η διεύθυνση των εκμεταλλεύσεων ή των εγκαταστάσεων από τις
οποίες προέρχονται τα προϊόντα.
Οποιαδήποτε μονάδα εταιρείας στον τομέα των τροφίμων ή των ζωοτροφών. Μόνο η εγκατάσταση απο
στολής των προϊόντων πρέπει να αναφέρεται. Στην περίπτωση εμπορικών συναλλαγών που αφορούν
περισσότερες από μία τρίτες χώρες (τριγωνική μετακίνηση), ο τόπος αποστολής είναι η τελευταία εγκα
τάσταση τρίτης χώρας της αλυσίδας εξαγωγής απ’ όπου μεταφέρεται το τελευταίο φορτίο στην Ευρω
παϊκή Ένωση.

Πλαίσιο I.12.

Τόπος προορισμού: η πληροφορία αυτή είναι προαιρετική.
Για τη διάθεση στην αγορά: ο τόπος στον οποίο αποστέλλονται για τελική εκφόρτωση τα προϊόντα.
Πρέπει να αναφέρονται το όνομα, η διεύθυνση και ο αριθμός έγκρισης των εκμεταλλεύσεων ή των εγκα
ταστάσεων του τόπου προορισμού, κατά περίπτωση.

Πλαίσιο I.13.

Τόπος φόρτωσης: άνευ αντικειμένου.

Πλαίσιο I.14.

Ημερομηνία και ώρα αναχώρησης: η ημερομηνία αναχώρησης του μέσου μεταφοράς (αεροπλάνου,
πλοίου, τρένου ή οδικού οχήματος).

Πλαίσιο I.15.

Μέσο μεταφοράς: μέσο μεταφοράς που αναχωρεί από τη χώρα αποστολής.
Τρόπος μεταφοράς: αεροπλάνο, πλοίο, τρένο, οδικό όχημα ή άλλο. «Άλλο»: τρόποι μεταφοράς που δεν
καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου (2).
Στοιχεία ταυτοποίησης του μέσου μεταφοράς: για αεροπλάνα ο αριθμός πτήσης, για πλοία το όνομα του
ή των πλοίων, για τρένα ο αριθμός του τρένου και ο αριθμός βαγονιού, για οδικές μεταφορές ο αριθμός
κυκλοφορίας με τον αριθμό του ρυμουλκούμενου, κατά περίπτωση.
Σε περίπτωση μεταφοράς με οχηματαγωγό, να αναφερθούν τα στοιχεία ταυτοποίησης του οδικού οχήμα
τος, ο αριθμός κυκλοφορίας με τον αριθμό του ρυμουλκούμενου, κατά περίπτωση, και το όνομα του
προγραμματισμένου οχηματαγωγού.

Πλαίσιο I.16.

ΣΣΕ εισόδου: να αναφερθούν η ονομασία του ΣΣΕ και ο κωδικός ταυτοποίησης που του έχει αποδοθεί
από το IMSOC.

(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2004, για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και συναφείς
δραστηριότητες και για την τροποποίηση των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/97 (ΕΕ L 3
της 5.1.2005, σ. 1).
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Συνοδευτικά έγγραφα:
Έκθεση εργαστηρίου: να προσδιοριστούν ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης της έκθεσης/των αποτελε
σμάτων των εργαστηριακών αναλύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 10 του εκτελεστικού κανονισμού
(ΕΕ) 2019/1793
Άλλο: πρέπει να αναφέρονται ο τύπος και ο αριθμός αναφοράς του εγγράφου, όταν το φορτίο συνοδεύ
εται από άλλα έγγραφα, όπως εμπορικό έγγραφο (για παράδειγμα, τον αριθμό της αεροπορικής φορτωτι
κής, της φορτωτικής θαλάσσιας μεταφοράς ή του εμπορικού εγγράφου σιδηροδρομικής ή οδικής
μεταφοράς).

Πλαίσιο I.18.

Συνθήκες μεταφοράς: κατηγορία απαιτούμενης θερμοκρασίας κατά τη μεταφορά των προϊόντων (θερμο
κρασία περιβάλλοντος, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα). Μπορεί να επιλεγεί μόνο μία
κατηγορία.

Πλαίσιο I.19.

Αριθ. εμπορευματοκιβωτίου/σφραγίδας: κατά περίπτωση, οι αντίστοιχοι αριθμοί.
Εάν τα αγαθά μεταφέρονται σε κλειστά εμπορευματοκιβώτια, πρέπει να παρέχεται ο αριθμός εμπορευμα
τοκιβωτίου.
Μόνο ο αριθμός επίσημης σφραγίδας πρέπει να δηλώνεται. Τίθεται επίσημη σφραγίδα όταν στο εμπορευ
ματοκιβώτιο, το φορτηγό ή το σιδηροδρομικό βαγόνι τοποθετείται σφραγίδα υπό την εποπτεία της
αρμόδιας αρχής που εκδίδει το πιστοποιητικό.

Πλαίσιο I.20.

Αγαθά πιστοποιημένα για: να αναφερθεί η προβλεπόμενη χρήση για τα προϊόντα, όπως ορίζεται στο
σχετικό επίσημο πιστοποιητικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κατανάλωση από τον άνθρωπο: αφορά μόνο προϊόντα που προορίζονται για κατανάλωση από τον
άνθρωπο.
Ζωοτροφές: αφορά μόνο προϊόντα που προορίζονται για ζωοτροφές.

Πλαίσιο I.21.

Άνευ αντικειμένου.

Πλαίσιο I.22.

Για την εσωτερική αγορά: για όλα τα φορτία που προορίζονται να διατεθούν στην αγορά της Ευρω
παϊκής Ένωσης.

Πλαίσιο I.23.

Συνολικός αριθμός μονάδων συσκευασίας: ο αριθμός των μονάδων συσκευασίας. Στην περίπτωση των
χύδην φορτίων, το πλαίσιο αυτό είναι προαιρετικό.

Πλαίσιο I.24.

Ποσότητα:
Συνολικό καθαρό βάρος: ορίζεται ως η μάζα των αγαθών χωρίς τους άμεσους περιέκτες ή οποιαδήποτε
συσκευασία.
Συνολικό μεικτό βάρος: συνολικό βάρος σε χιλιόγραμμα. Αυτό ορίζεται ως η συνολική μάζα των προϊ
όντων με τους άμεσους περιέκτες και όλες τις συσκευασίες τους, εξαιρουμένων των εμπορευματοκιβω
τίων μεταφοράς και άλλου εξοπλισμού μεταφοράς.

Πλαίσιο I.25.

Περιγραφή των αγαθών: Να αναφερθούν ο αντίστοιχος κωδικός του Εναρμονισμένου Συστήματος (κωδι
κός ΕΣ) και ο τίτλος που έχει οριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων, όπως αναφέρεται στον
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου (3). Η εν λόγω τελωνειακή περιγραφή συμπληρώνεται,
εάν χρειαστεί, από τις αναγκαίες συμπληρωματικές πληροφορίες για την ταξινόμηση των προϊόντων.
Να αναφερθούν τα είδη, οι τύποι των προϊόντων, ο αριθμός των μονάδων συσκευασίας, το είδος της
συσκευασίας, ο αριθμός παρτίδας, το καθαρό βάρος και ο τελικός καταναλωτής (όταν τα προϊόντα
συσκευάζονται για τον τελικό καταναλωτή).
Είδος: η επιστημονική ονομασία ή όπως ορίζεται σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Είδος συσκευασίας: να προσδιοριστεί το είδος της συσκευασίας σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται στη
σύσταση αριθ. 21 (4) του UN/CEFACT (Κέντρο των Ηνωμένων Εθνών για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου
και των Ηλεκτρονικών Συναλλαγών).

(3) 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).
(4) Τελευταία έκδοση: αναθεώρηση 9, παραρτήματα V και VI, όπως δημοσιεύθηκε στη διεύθυνση:
http://www.unece.org/tradewelcome/un-centre-for-trade-facilitation-and-e-business-uncefact/outputs/cefactrecommendationsrecindex/list-of-trade-facilitation-recommendations-n-21-to-24.ahtml.
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Μέρος II: Πιστοποίηση
Το τμήμα αυτό πρέπει να συμπληρώνεται από αρμόδιο/-α για την πιστοποίηση υπάλληλο που έχει εξουσιοδοτηθεί από την
αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας για την υπογραφή του επίσημου πιστοποιητικού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 88
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625.
Πλαίσιο II.

Υγειονομικές πληροφορίες: αυτό το μέρος πρέπει να συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ειδικές υγειονομικές
απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη φύση των προϊόντων και όπως ορίζεται στις συμφωνίες
ισοδυναμίας με συγκεκριμένες τρίτες χώρες ή σε άλλες νομοθετικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
όπως αυτές για την πιστοποίηση.
Επιλέξτε μεταξύ των σημείων II.2.1, II.2.2, II.2.3 και II.2.4 το σημείο που αντιστοιχεί στην κατηγορία
του προϊόντος και την πηγή κινδύνου για τις οποίες χορηγείται η πιστοποίηση.
Σε περίπτωση που τα επίσημα πιστοποιητικά δεν υποβάλλονται στο IMSOC, οι δηλώσεις που δεν είναι
σχετικές πρέπει να διαγράφονται, να μονογράφονται και να σφραγίζονται από τον/την αρμόδιο/-α για
την πιστοποίηση υπάλληλο, ή να απαλείφονται εντελώς από το πιστοποιητικό.
Σε περίπτωση που το πιστοποιητικό υποβάλλεται στο IMSOC, οι δηλώσεις που δεν είναι σχετικές πρέπει
να διαγράφονται ή να απαλείφονται εντελώς από το πιστοποιητικό.

Πλαίσιο II.α.

Αριθ. αναφοράς πιστοποιητικού: ο ίδιος κωδικός αναφοράς με το πλαίσιο I.2.

Πλαίσιο II.β.

Αριθ. αναφοράς IMSOC: ο ίδιος κωδικός αναφοράς με το πλαίσιο I.2.a. Υποχρεωτικός μόνο για τα επί
σημα πιστοποιητικά που εκδίδονται στο IMSOC.

Αρμόδιος/-α για Υπάλληλος της αρμόδιας αρχής της τρίτης χώρας ο οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί από την εν λόγω αρχή
την πιστοποίηση για την υπογραφή επίσημων πιστοποιητικών. Να αναγραφούν το ονοματεπώνυμο με κεφαλαία,
η ιδιότητα και ο τίτλος, κατά περίπτωση, ο αριθμός ταυτοποίησης και η πρωτότυπη σφραγίδα της
υπάλληλος:
αρμόδιας αρχής και η ημερομηνία υπογραφής.

15.4.2021
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/608 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 14ης Απριλίου 2021
για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/1793 της Επιτροπής για την προσωρινή
αύξηση των επίσημων ελέγχων και τα μέτρα έκτακτης ανάγκης που διέπουν την είσοδο στην Ένωση
ορισμένων αγαθών από ορισμένες τρίτες χώρες και για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΕ) 2017/625 και
(ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
(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. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου
2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (1), και ειδικότερα το
άρθρο 53 παράγραφος 1 στοιχείο β),
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για
τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της
νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των
φυτών και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, για την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 999/2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012,
(EE) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2016/2031, των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ)
αριθ. 1099/2009 και των οδηγιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ και 2008/120/ΕΚ και
για την κατάργηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ)
αριθ. 882/2004, των οδηγιών του Συμβουλίου 89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ
και 97/78/ΕΚ και της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου (κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους) (2), και ειδικότερα το
άρθρο 47 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο β), το άρθρο 54 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) και β) και το άρθρο 90
πρώτο εδάφιο στοιχεία α), β) και γ),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1793 (3) της Επιτροπής ορίζει κανόνες για την προσωρινή αύξηση των επίσημων
ελέγχων κατά την είσοδο στην Ένωση ορισμένων τροφίμων και ζωοτροφών μη ζωικής προέλευσης από ορισμένες τρίτες
χώρες, τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα I του εν λόγω εκτελεστικού κανονισμού, ειδικούς όρους που διέπουν την
είσοδο στην Ένωση ορισμένων τροφίμων και ζωοτροφών από ορισμένες τρίτες χώρες λόγω του κινδύνου επιμόλυνσης από
μυκοτοξίνες, περιλαμβανομένων αφλατοξινών, κατάλοιπα φυτοφαρμάκων, πενταχλωροφαινόλης και διοξινών, καθώς και
μικροβιολογικής επιμόλυνσης που απαριθμούνται στο παράρτημα II του εν λόγω εκτελεστικού κανονισμού.

(2)

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1793 καθορίζει τις απαιτήσεις όσον αφορά το υπόδειγμα επίσημου πιστοποιητικού
για την είσοδο στην Ένωση φορτίων τροφίμων και ζωοτροφών που απαριθμούνται στο παράρτημα II του εν λόγω
εκτελεστικού κανονισμού, καθώς και τους κανόνες έκδοσης του πιστοποιητικού αυτού, τόσο σε έντυπη όσο και σε
ηλεκτρονική μορφή. Σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/1715 της Επιτροπής (4), το TRACES είναι το
συστατικό μέρος του συστήματος διαχείρισης πληροφοριών για τους επίσημους ελέγχους (IMSOC) μέσω του οποίου
ολόκληρη η διαδικασία παραγωγής πιστοποιητικών μπορεί να διεξάγεται ηλεκτρονικά, ώστε να αποτρέπονται πιθανές
δόλιες ή παραπλανητικές πρακτικές όσον αφορά τα επίσημα πιστοποιητικά. Επομένως, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ)
2019/1793 ορίζει ένα υπόδειγμα επίσημου πιστοποιητικού που είναι συμβατό με το TRACES.

(1) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(2) ΕΕ L 95 της 7.4.2017, σ. 1.
(3) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1793 της Επιτροπής, της 22ας Οκτωβρίου 2019, για την προσωρινή αύξηση των επίσημων ελέγχων και
τα μέτρα έκτακτης ανάγκης που διέπουν την είσοδο στην Ένωση ορισμένων αγαθών από ορισμένες τρίτες χώρες και για την εφαρμογή των
κανονισμών (ΕΕ) 2017/625 και (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση των
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 669/2009, (ΕΕ) αριθ. 884/2014, (ΕΕ) 2015/175, (ΕΕ) 2017/186 και (ΕΕ) 2018/1660 της Επιτροπής (ΕΕ L 277 της
29.10.2019, σ. 89).
(4) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1715 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2019, για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη λειτουργία του
συστήματος διαχείρισης πληροφοριών για τους επίσημους ελέγχους και των συστατικών μερών του συστήματος αυτού («κανονισμός IMSOC»)
(ΕΕ L 261 της 14.10.2019, σ. 37).
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(3)

Οι απαιτήσεις πιστοποίησης του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/1793 είναι συνεπείς με τις απαιτήσεις που
καθορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/628 (5) της Επιτροπής σχετικά με τα επίσημα πιστοποιητικά για την
είσοδο στην Ένωση. Από τις 21 Απριλίου 2021 ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/2235 (6) της Επιτροπής καταργεί
και αντικαθιστά τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/628 και ταυτόχρονα τροποποιεί και αποσαφηνίζει τις απαιτήσεις για
τα υποδείγματα επίσημων πιστοποιητικών που ορίζονται στον εν λόγω εκτελεστικό κανονισμό.

(4)

Ειδικότερα, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/2235 κάνει διάκριση μεταξύ των επίσημων πιστοποιητικών που
εκδίδονται σε έντυπη μορφή, των ηλεκτρονικών επίσημων πιστοποιητικών που εκδίδονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
άρθρου 39 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/1715 και των επίσημων πιστοποιητικών που
εκδίδονται σε έντυπη μορφή και τα οποία έχουν συμπληρωθεί στο σύστημα TRACES και εκτυπωθεί από εκεί. Επιπλέον, ο εν
λόγω εκτελεστικός κανονισμός ορίζει τις γλωσσικές απαιτήσεις που διέπουν τα επίσημα πιστοποιητικά για την είσοδο στην
Ένωση ώστε να διευκολύνονται οι επίσημοι έλεγχοι στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου εισόδου στην Ένωση. Με σκοπό
την εναρμόνιση των επίσημων πιστοποιητικών για τις διαφορετικές κατηγορίες αγαθών και προκειμένου να διασφαλιστεί η
συνέπεια των επίσημων πιστοποιητικών για την είσοδο στην Ένωση με τις νέες απαιτήσεις πιστοποίησης που ορίζονται στον
εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/2235, κρίνεται σκόπιμη η τροποποίηση του άρθρου 11 του εκτελεστικού κανονισμού
(ΕΕ) 2019/1793.

(5)

Το άρθρο 12 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/1793 προβλέπει ότι οι κατάλογοι που παρατίθενται στα
παραρτήματα I και II πρέπει να επανεξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τους έξι μήνες, ώστε να
λαμβάνονται υπόψη νέες πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους και τη μη συμμόρφωση με την ενωσιακή νομοθεσία.

(6)

Η συχνότητα και η σημασία πρόσφατων περιστατικών σχετικά με τα τρόφιμα, που κοινοποιήθηκαν μέσω του συστήματος
έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές (στο εξής: RASFF), το οποίο δημιουργήθηκε με τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 178/2002, καθώς και οι πληροφορίες σχετικά με επίσημους ελέγχους που διενεργούνται από κράτη μέλη σε
τρόφιμα και ζωοτροφές μη ζωικής προέλευσης καταδεικνύουν ότι οι κατάλογοι που παρατίθενται στα παραρτήματα I και II
του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/1793 θα πρέπει να τροποποιηθούν.

(7)

Ειδικότερα, λόγω της υψηλής συχνότητας περιστατικών μη συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις που προβλέπονται από
την ενωσιακή νομοθεσία όσον αφορά την επιμόλυνση από σαλμονέλα, η οποία διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια επίσημων
ελέγχων που διενεργήθηκαν από κράτη μέλη σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/1793 το 2019 και το
πρώτο εξάμηνο του 2020, καθώς και λόγω του μεγάλου αριθμού κοινοποιήσεων στο RASFF κατά τη συγκεκριμένη
περίοδο, κρίνεται σκόπιμο να αυξηθεί, από 20 % σε 50 %, η συχνότητα των ελέγχων ταυτότητας και των φυσικών ελέγχων
όσον αφορά το μαύρο πιπέρι (Piper nigrum) από τη Βραζιλία.

(8)

Λόγω της υψηλής συχνότητας περιστατικών μη συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις που προβλέπονται στην ενωσιακή
νομοθεσία όσον αφορά την επιμόλυνση από κατάλοιπα φυτοφαρμάκων, η οποία διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια επίσημων
ελέγχων που διενεργήθηκαν από κράτη μέλη σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/1793 το δεύτερο εξάμηνο
του 2019 και το πρώτο εξάμηνο του 2020, είναι σκόπιμο να αυξηθεί, από 10 % σε 20 % η συχνότητα των ελέγχων
ταυτότητας και των φυσικών ελέγχων όσον αφορά τις πιπεριές του είδους Capsicum (μη γλυκές) από την Ταϊλάνδη.

(9)

Λόγω της υψηλής συχνότητας περιστατικών μη συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις που προβλέπονται από την
ενωσιακή νομοθεσία όσον αφορά την επιμόλυνση από αφλατοξίνες, η οποία διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια επίσημων
ελέγχων που διενεργήθηκαν από κράτη μέλη σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/1793 το δεύτερο εξάμηνο
του 2019 και το πρώτο εξάμηνο του 2020, καθώς και λόγω του μεγάλου αριθμού κοινοποιήσεων στο RASFF το πρώτο
εξάμηνο του 2020, κρίνεται σκόπιμο να αυξηθεί, από 10 % σε 50 %, η συχνότητα των ελέγχων ταυτότητας και των
φυσικών ελέγχων όσον αφορά τις αραχίδες από την Ινδία.

(5) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/628 της Επιτροπής, της 8ης Απριλίου 2019, για τον καθορισμό υποδειγμάτων επίσημων πιστοποιητικών
που αφορούν ορισμένα ζώα και αγαθά και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2074/2005 και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ)
2016/759 όσον αφορά τα εν λόγω υποδείγματα πιστοποιητικών (ΕΕ L 131 της 17.5.2019, σ. 101).
(6) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/2235 της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2020, για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή των
κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ) 2017/625 όσον αφορά τα υποδείγματα
πιστοποιητικών υγείας των ζώων, τα υποδείγματα επίσημων πιστοποιητικών και τα υποδείγματα πιστοποιητικών υγείας των ζώων/επίσημων
πιστοποιητικών για την είσοδο στην Ένωση και για τις ενδοενωσιακές μετακινήσεις φορτίων ορισμένων κατηγοριών ζώων και αγαθών και
σχετικά με την επίσημη πιστοποίηση με τέτοια πιστοποιητικά, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 599/2004, των εκτελεστικών
κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 636/2014 και (ΕΕ) 2019/628, της οδηγίας 98/68/ΕΚ και των αποφάσεων 2000/572/ΕΚ, 2003/779/ΕΚ
και 2007/240/ΕΚ (ΕΕ L 442 της 30.12.2020, σ. 1).
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(10)

Οι γλυκοπιπεριές (Capsicum annuum) από την Τουρκία περιλαμβάνονται ήδη στο παράρτημα I του εκτελεστικού
κανονισμού (ΕΕ) 2019/1793 λόγω του κινδύνου επιμόλυνσης από κατάλοιπα φυτοφαρμάκων. Για φορτία πιπεριών του
είδους Capsicum (μη γλυκές) από την Τουρκία, τα στοιχεία που προκύπτουν από τις κοινοποιήσεις που ελήφθησαν μέσω
του RASFF το πρώτο εξάμηνο του 2020 καταδεικνύουν την εμφάνιση νέων κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία, λόγω
πιθανού κινδύνου επιμόλυνσης από κατάλοιπα φυτοφαρμάκων, γεγονός που επιβάλλει αυξημένο επίπεδο επίσημων
ελέγχων. Επομένως, η υφιστάμενη καταχώριση που αφορά τις γλυκοπιπεριές (Capsicum annuum) από την Τουρκία θα
πρέπει να τροποποιηθεί για να καλύπτει όλες τις πιπεριές του είδους Capsicum.

(11)

Για τα γκότζι μπέρι από την Κίνα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/1793
λόγω του κινδύνου επιμόλυνσης από κατάλοιπα φυτοφαρμάκων, καθώς και για τα ξερά σταφύλια από την Τουρκία που
περιλαμβάνονται στο ίδιο παράρτημα λόγω του κινδύνου επιμόλυνσης από ωχρατοξίνη Α, οι διαθέσιμες πληροφορίες για
το δεύτερο εξάμηνο του 2019 και το πρώτο εξάμηνο του 2020 καταδεικνύουν έναν, κατά κανόνα, ικανοποιητικό βαθμό
συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις που προβλέπει η ενωσιακή νομοθεσία. Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη ότι για τα
εν λόγω εμπορεύματα δεν αιτιολογείται πλέον αυξημένο επίπεδο επίσημων ελέγχων, οι καταχωρίσεις στο παράρτημα I του
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/1793 που αφορούν τα συγκεκριμένα εμπορεύματα θα πρέπει να διαγραφούν.

(12)

Όσον αφορά τις αραχίδες από τη Βραζιλία που περιλαμβάνονται στο παράρτημα II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ)
2019/1793 λόγω του κίνδυνου επιμόλυνσης από αφλατοξίνες, η συχνότητα της μη συμμόρφωσης με τις σχετικές
απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας η οποία διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια επίσημων ελέγχων που διενεργήθηκαν από
κράτη μέλη μειώθηκε το δεύτερο εξάμηνο του 2019 και παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδο το πρώτο εξάμηνο του 2020.
Επομένως, είναι σκόπιμο να διαγραφεί η καταχώριση που αφορά τις αραχίδες από τη Βραζιλία από το παράρτημα II του
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/1793 και να περιληφθεί στο παράρτημα I του εν λόγω εκτελεστικού κανονισμού,
καθώς και να καθοριστεί η συχνότητα των ελέγχων ταυτότητας και των φυσικών ελέγχων στο 10 %.

(13)

Όσον αφορά τις αραχίδες από την Κίνα οι οποίες περιλαμβάνονται στο παράρτημα II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ)
2019/1793 λόγω του κίνδυνου επιμόλυνσης από αφλατοξίνες, η συχνότητα της μη συμμόρφωσης με τις σχετικές
απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας η οποία διαπιστώθηκε κατά τους επίσημους ελέγχους που διενεργήθηκαν από κράτη
μέλη μειώθηκε το δεύτερο εξάμηνο του 2019 και το πρώτο εξάμηνο του 2020. Επομένως, είναι σκόπιμο να διαγραφεί η
καταχώριση που αφορά τις αραχίδες από την Κίνα από το παράρτημα II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/1793 και
να περιληφθεί στο παράρτημα I του εν λόγω εκτελεστικού κανονισμού, καθώς και να καθοριστεί η συχνότητα των ελέγχων
ταυτότητας και των φυσικών ελέγχων στο 10 %. Δεδομένου του όγκου των εμπορικών συναλλαγών αυτού του προϊόντος,
η εν λόγω συχνότητα επαρκεί για τη διασφάλιση κατάλληλου επιπέδου παρακολούθησης.

(14)

Όσον αφορά τα φουντούκια από την Τουρκία τα οποία περιλαμβάνονται στο παράρτημα II του εκτελεστικού κανονισμού
(ΕΕ) 2019/1793 λόγω του κίνδυνου επιμόλυνσης από αφλατοξίνες, η συχνότητα της μη συμμόρφωσης με τις σχετικές
απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας η οποία διαπιστώθηκε κατά τους επίσημους ελέγχους που διενεργήθηκαν από κράτη
μέλη μειώθηκε το δεύτερο εξάμηνο του 2019 και το πρώτο εξάμηνο του 2020. Επομένως, είναι σκόπιμο να διαγραφεί η
καταχώριση που αφορά τα φουντούκια από την Τουρκία από το παράρτημα II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ)
2019/1793 και να περιληφθεί στο παράρτημα I του εν λόγω εκτελεστικού κανονισμού, καθώς και να καθοριστεί η
συχνότητα των ελέγχων ταυτότητας και των φυσικών ελέγχων στο 5 %. Δεδομένου του όγκου των εμπορικών συναλλαγών
αυτού του προϊόντος, η εν λόγω συχνότητα επαρκεί για τη διασφάλιση κατάλληλου επιπέδου παρακολούθησης.

(15)

Τα τρόφιμα που περιέχουν ή αποτελούνται από φύλλα betel (Piper betle) που κατάγονται ή αποστέλλονται από το
Μπανγκλαντές περιλαμβάνονται στο παράρτημα IΙα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/1793 λόγω του κινδύνου
επιμόλυνσης από σαλμονέλα. Επομένως, η εισαγωγή των εν λόγω προϊόντων στην Ένωση έχει απαγορευτεί από τον Ιούνιο
του 2014. Στις 27 Ιουλίου 2020 το Μπανγκλαντές παρείχε γραπτές εγγυήσεις μέσω της υποβολής ενός νέου σχεδίου
δράσης το οποίο περιλαμβάνει μέτρα που καλύπτουν όλα τα στάδια της αλυσίδας παραγωγής και το οποίο η Επιτροπή
αξιολόγησε ως ικανοποιητικό. Σε συνέχεια της εν λόγω αξιολόγησης, είναι σκόπιμο να διαγραφεί η καταχώριση που αφορά
τα τρόφιμα που περιέχουν ή αποτελούνται από φύλλα betel (Piper betle) που κατάγονται ή αποστέλλονται από το
Μπανγκλαντές από το παράρτημα IΙα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/1793 και να περιληφθεί στο παράρτημα II
του εν λόγω εκτελεστικού κανονισμού, καθώς και να καθοριστεί η συχνότητα των ελέγχων ταυτότητας και των φυσικών
ελέγχων στο 50 %.

(16)

Για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής προστασίας από ενδεχόμενους κινδύνους κατά της υγείας που προκύπτουν από
μικροβιολογική ή χημική επιμόλυνση σπερμάτων Sesamum, στους πίνακες των παραρτημάτων I και ΙΙ του εκτελεστικού
κανονισμού (ΕΕ) 2019/1793, στις στήλες που αναφέρονται στον «κωδικό ΣΟ» θα πρέπει να προστεθεί ο κωδικός ΣΟ για τα
καβουρδισμένα σπέρματα Sesamum στις σειρές που αναφέρονται στα «σπέρματα Sesamum (τρόφιμα)».
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(17)

Το μέρος II του υποδείγματος επίσημου πιστοποιητικού στο παράρτημα IV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/1793
ορίζει τις υγειονομικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχει ο/η αρμόδιος/-α για την πιστοποίηση υπάλληλος κατά τη
συμπλήρωση του πιστοποιητικού. Για λόγους ασφάλειας δικαίου, θα πρέπει να διασαφηνιστεί ότι οι υγειονομικές
πληροφορίες για τρόφιμα ή ζωοτροφές μη ζωικής προέλευσης δύνανται να περιέχουν περισσότερες από μία πιστοποιήσεις,
εφόσον η εν λόγω πιστοποίηση είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού
(ΕΕ) 2019/1793 σε συνδυασμό με το παράρτημα II του εν λόγω εκτελεστικού κανονισμού.

(18)

Συνεπώς, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1793 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. Για λόγους συνέπειας και
σαφήνειας, είναι σκόπιμο να αντικατασταθούν εξολοκλήρου τα παραρτήματα I, II, ΙΙα και IV του εκτελεστικού κανονισμού.

(19)

Δεδομένου ότι ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/2235 εφαρμόζεται από τις 21 Απριλίου 2021, το άρθρο 1
παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού θα πρέπει επίσης να εφαρμόζεται από την ίδια ημερομηνία.

(20)

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
Τροποποιήσεις του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/1793
Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1793 τροποποιείται ως εξής:
1. Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 11
Επίσημο πιστοποιητικό
1.
Κάθε φορτίο τροφίμων και ζωοτροφών που απαριθμούνται στο παράρτημα II συνοδεύεται από επίσημο πιστοποιητικό
σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα IV (στο εξής: επίσημο πιστοποιητικό).
Το επίσημο πιστοποιητικό συμμορφώνεται με τις ακόλουθες απαιτήσεις:

2.

α) το επίσημο πιστοποιητικό εκδίδεται από την αρμόδια αρχή της τρίτης χώρας καταγωγής ή της τρίτης χώρας αποστολής του
φορτίου, εάν η χώρα αυτή είναι διαφορετική από τη χώρα καταγωγής·
β) το επίσημο πιστοποιητικό φέρει τον κωδικό ταυτοποίησης του φορτίου με το οποίο συνδέεται, όπως αναφέρεται στο
άρθρο 9 παράγραφος 1·
γ) το επίσημο πιστοποιητικό φέρει την υπογραφή του/της αρμόδιου/-ας για την πιστοποίηση υπαλλήλου και την επίσημη
σφραγίδα·
δ) εάν το επίσημο πιστοποιητικό περιέχει πολλαπλές ή εναλλακτικές δηλώσεις, οι δηλώσεις που δεν ισχύουν διαγράφονται,
μονογράφονται και σφραγίζονται από τον/την αρμόδιο/-α για την πιστοποίηση υπάλληλο ή απαλείφονται εντελώς από το
πιστοποιητικό·
ε)

το επίσημο πιστοποιητικό αποτελείται από ένα από τα ακόλουθα:
i)

ένα μόνο φύλλο χαρτιού·

ii) περισσότερα φύλλα χαρτιού, όπου όλα τα φύλλα συνθέτουν ενιαίο σύνολο και δεν μπορούν να διαχωριστούν·
iii) αλληλουχία σελίδων αριθμημένων κατά τρόπο ώστε να καθίσταται σαφής ο αριθμός των σελίδων και η θέση κάθε
σελίδας στη συνολική αλληλουχία·
στ) εάν το επίσημο πιστοποιητικό αποτελείται από αλληλουχία σελίδων, κατά τα αναφερόμενα στο στοιχείο ε) σημείο iii) της
παρούσας παραγράφου, κάθε σελίδα φέρει τον αποκλειστικό κωδικό που προβλέπεται στο άρθρο 89 παράγραφος 1
στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, την υπογραφή του/της αρμόδιου/-ας για την πιστοποίηση υπαλλήλου και την
επίσημη σφραγίδα·
ζ)

το επίσημο πιστοποιητικό υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή του συνοριακού σταθμού ελέγχου από τον οποίο γίνεται η
είσοδος στην Ένωση και όπου το φορτίο υποβάλλεται σε επίσημους ελέγχους·

η) το επίσημο πιστοποιητικό εκδίδεται προτού το φορτίο με το οποίο συνδέεται εγκαταλείψει τον έλεγχο των αρμόδιων αρχών
της τρίτης χώρας που εκδίδει το πιστοποιητικό·
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θ) το επίσημο πιστοποιητικό συντάσσεται στην επίσημη γλώσσα, ή σε μία από τις επίσημες γλώσσες, του κράτους μέλους του
συνοριακού σταθμού ελέγχου από τον οποίο γίνεται η είσοδος στην Ένωση·
ι)

το επίσημο πιστοποιητικό ισχύει το πολύ για τέσσερις μήνες από την ημερομηνία έκδοσης, αλλά σε κάθε περίπτωση όχι
πέραν των έξι μηνών από την ημερομηνία των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών αναλύσεων που αναφέρονται στο
άρθρο 10 παράγραφος 1.

3.
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 στοιχείο θ), ένα κράτος μέλος μπορεί να συναινέσει στη σύνταξη επίσημων
πιστοποιητικών σε άλλη επίσημη γλώσσα της Ένωσης, συνοδευόμενων, αν χρειάζεται, από επικυρωμένη μετάφραση.
4.
Το χρώμα της υπογραφής και της σφραγίδας εκτός εάν είναι ανάγλυφες ή υδατογραφήματα, όπως αναφέρεται στην
παράγραφο 2 στοιχείο γ), πρέπει να είναι διαφορετικό από το χρώμα των τυπογραφικών στοιχείων.
5.
Η παράγραφος 2 στοιχεία γ) έως ζ) και η παράγραφος 4 δεν εφαρμόζονται σε ηλεκτρονικά επίσημα πιστοποιητικά που
εκδίδονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 39 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/1715 της
Επιτροπής (*).
6.
Τα στοιχεία δ), ε) και στ) της παραγράφου 2 δεν εφαρμόζονται σε επίσημα πιστοποιητικά που εκδίδονται σε έντυπη
μορφή και τα οποία έχουν συμπληρωθεί στο σύστημα TRACES και εκτυπωθεί από εκεί.
7.
Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να εκδίδουν πιστοποιητικό αντικατάστασης μόνο σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται
στο άρθρο 6 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2020/2235 της Επιτροπής (**).
8.

Το επίσημο πιστοποιητικό συμπληρώνεται με βάση τις σημειώσεις που παρατίθενται στο παράρτημα IV.

_____________
(*) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/1715 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2019, για τη θέσπιση κανόνων σχετικά
με τη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης πληροφοριών για τους επίσημους ελέγχους και των συστατικών μερών του
συστήματος αυτού («κανονισμός IMSOC») (ΕΕ L 261 της 14.10.2019, σ. 37).
(**) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/2235 της Επιτροπής, της 16ης Δεκεμβρίου 2020, για τη θέσπιση κανόνων σχετικά
με την εφαρμογή των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ)
2017/625 όσον αφορά τα υποδείγματα πιστοποιητικών υγείας των ζώων, τα υποδείγματα επίσημων πιστοποιητικών και
τα υποδείγματα πιστοποιητικών υγείας των ζώων/επίσημων πιστοποιητικών για την είσοδο στην Ένωση και για τις
ενδοενωσιακές μετακινήσεις φορτίων ορισμένων κατηγοριών ζώων και αγαθών και σχετικά με την επίσημη πιστοποίηση με
τέτοια πιστοποιητικά, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 599/2004, των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ)
αριθ. 636/2014 και (ΕΕ) 2019/628, της οδηγίας 98/68/ΕΚ και των αποφάσεων 2000/572/ΕΚ, 2003/779/ΕΚ
και 2007/240/ΕΚ (ΕΕ L 442 της 30.12.2020, σ. 1).».
2. Τα παραρτήματα I, ΙΙ, ΙΙα και IV αντικαθίστανται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος και εφαρμογή
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Το άρθρο 1 παράγραφος 1 εφαρμόζεται από τις 21 Απριλίου 2021.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 14 Απριλίου 2021.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Τρόφιμα και ζωοτροφές μη ζωικής προέλευσης από ορισμένες τρίτες χώρες που υπόκεινται σε προσωρινή
αύξηση των επίσημων ελέγχων στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου και στα σημεία ελέγχου

Γραμμή

1

Τρόφιμα και ζωοτροφές
(προβλεπόμενη χρήση)

Κωδικός ΣΟ (1)

Υποδιαίρεση
TARIC

— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια),
με κέλυφος

— 1202 41 00

— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια),
χωρίς κέλυφος

— 1202 42 00

— Βούτυρο αράπικων φιστικιών

— 2008 11 10

— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια)
αλλιώς παρασκευασμένα ή
διατηρημένα

— 2008 11 91
2008 11 96
2008 11 98

— Πίτες και άλλα στερεά υπο
λείμματα, έστω και σπασμένα
ή συσσωματωμένα με μορφή
σβόλων, από την εξαγωγή
του αραχιδέλαιου

— 2305 00 00

— Αλεύρια και σιμιγδάλια από
αραχίδες
(Τρόφιμα και ζωοτροφές)

— ex 1208 90 00

20

2

— Μαύρο πιπέρι (Piper nigrum)
(Τρόφιμα
—
μη
θρυμματισμένα
ούτε
σε
σκόνη)

ex 0904 11 00

10

3

— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια),
με κέλυφος

— 1202 41 00

— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια),
χωρίς κέλυφος

— 1202 42 00

— Βούτυρο αράπικων φιστικιών

— 2008 11 10

— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια)
αλλιώς παρασκευασμένα ή
διατηρημένα

— 2008 11 91
2008 11 96
2008 11 98

— Πίτες και άλλα στερεά υπο
λείμματα, έστω και σπασμένα
ή συσσωματωμένα με μορφή
σβόλων, από την εξαγωγή
του αραχιδέλαιου

— 2305 00 00

— Αλεύρια και σιμιγδάλια από
αραχίδες
(Τρόφιμα και ζωοτροφές)

— ex 1208 90 00

20

Χώρα
καταγωγής

Πηγή
κινδύνου

Συχνότητα
ελέγχων
ταυτότητας
και φυσικών
ελέγχων (%)

Βολιβία (BO)

Αφλατοξίνες

50

Βραζιλία
(BR)

Σαλμονέλα (2)

50

Βραζιλία
(BR)

Αφλατοξίνες

10
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— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια),
με κέλυφος

— 1202 41 00

— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια),
χωρίς κέλυφος

— 1202 42 00

— Βούτυρο αράπικων φιστικιών

— 2008 11 10

— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια)
αλλιώς παρασκευασμένα ή
διατηρημένα

— 2008 11 91
2008 11 96
2008 11 98

— Πίτες και άλλα στερεά υπο
λείμματα, έστω και σπασμένα
ή συσσωματωμένα με μορφή
σβόλων, από την εξαγωγή
του αραχιδέλαιου

— 2305 00 00

— Αλεύρια και σιμιγδάλια από
αραχίδες
(Τρόφιμα και ζωοτροφές)

— ex 1208 90 00

20

5

Γλυκοπιπεριές (Capsicum annuum)
(Τρόφιμα — θρυμματισμένα ή
σε σκόνη)

ex 0904 22 00

11

6

Τσάι, έστω και αρωματισμένο
(Τρόφιμα)

0902

7

Μελιτζάνες (Solanum melongena)
(Τρόφιμα
—
νωπά
ή
διατηρημένα με απλή ψύξη)

8

— Γλυκοπιπεριές
annuum)

9

10

(Capsicum

Κίνα (CN)

Αφλατοξίνες

10

Κίνα (CN)

Σαλμονέλα (6)

20

Κίνα (CN)

Κατάλοιπα
φυτοφαρμάκων (3) (7)

20

0709 30 00

Δομινικανή
Δημοκρατία
(DO)

Κατάλοιπα
φυτοφαρμάκων (3)

20

— 0709 60 10
0710 80 51

Δομινικανή
Δημοκρατία
(DO)

Κατάλοιπα
φυτοφαρμάκων (3) (8)

50

Αίγυπτος
(EG)

Κατάλοιπα
φυτοφαρμάκων (3) (9)

20

Σαλμονέλα (2)

50

— Πιπεριές του είδους Capsicum
(μη γλυκές)

— ex 0709 60 99

20

ex 0710 80 59

20

— Κινέζικα φασολάκια
(Vigna unguiculata ssp. sesqui
pedalis, Vigna unguiculata ssp.
unguiculata)
(Τρόφιμα
—
νωπά,
διατηρημένα με απλή ψύξη ή
κατεψυγμένα)

— ex 0708 20 00

10

ex 0710 22 00

10

— Γλυκοπιπεριές
annuum)

— 0709 60 10
0710 80 51

(Capsicum
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— Πιπεριές του είδους Capsicum
(μη γλυκές)
(Τρόφιμα
—
νωπά,
διατηρημένα με απλή ψύξη ή
κατεψυγμένα)

— ex 0709 60 99

20

ex 0710 80 59

20

Σπέρματα Sesamum
(Τρόφιμα)

— 1207 40 90

Αιθιοπία (ET)

— ex 2008 19 19

40

— ex 2008 19 99

40
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— Φουντούκια με κέλυφος

— 0802 21 00

— Φουντούκια χωρίς κέλυφος

— 0802 22 00

— Αλεύρι, σιμιγδάλι και σκόνη
από φουντούκια

— ex 1106 30 90

40

— Φουντούκια, αλλιώς παρα
σκευασμένα ή διατηρημένα
(Τρόφιμα)

— ex 2008 19 19

30

ex 2008 19 95

20

ex 2008 19 99

30

Φοινικέλαιο
(Τρόφιμα)

Γεωργία (GE)

1511 10 90
1511 90 11
ex 1511 90 19

Γκάνα (GH)
90
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Αφλατοξίνες

50

Χρωστικές
ουσίες
Sudan (10)

50

1511 90 99
13

Φύλλα κάρι (Bergera/Murraya
koenigii)
(Τρόφιμα
—
νωπά,
διατηρημένα με απλή ψύξη,
κατεψυγμένα ή αποξηραμένα)

ex 1211 90 86

10

Ινδία (IN)

Κατάλοιπα
φυτοφαρμάκων (3) (11)

50

14

Μπάμιες
(Τρόφιμα
—
νωπά,
διατηρημένα με απλή ψύξη ή
κατεψυγμένα)

ex 0709 99 90

20

Ινδία (IN)

10

ex 0710 80 95

30

Κατάλοιπα
φυτοφαρμάκων (3) (12)

15

Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus
spp.)
(Τρόφιμα
—
νωπά
ή
διατηρημένα με απλή ψύξη)

0708 20

Κένυα (KE)

Κατάλοιπα
φυτοφαρμάκων (3)

10

16

Κινέζικο σέλινο (Apium graveolens)
(Τρόφιμα — βότανα νωπά ή
διατηρημένα με απλή ψύξη)

ex 0709 40 00

20

Καμπότζη
(KH)

Κατάλοιπα
φυτοφαρμάκων (3) (13)

50

17

Κινέζικα φασολάκια
(Vigna
unguiculata
ssp.
sesquipedalis, Vigna unguiculata
ssp. unguiculata)
(Τρόφιμα
—
νωπά,
διατηρημένα με απλή ψύξη ή
κατεψυγμένα λαχανικά)

ex 0708 20 00

10
10

Κατάλοιπα
φυτοφαρμάκων (3) (14)

50

ex 0710 22 00

Καμπότζη
(KH)

18

Γογγύλια (Brassica rapa ssp. rapa)
(Τρόφιμα
—
παρασκευασμένα
ή
διατηρημένα με ξίδι ή οξικό
οξύ)

ex 2001 90 97

11·19

Λίβανος (LB)

Ροδαμίνη Β

50

19

Γογγύλια (Brassica rapa ssp. rapa)
(Τρόφιμα
—
παρασκευασμένα
ή
διατηρημένα σε άλμη ή
κιτρικό οξύ, όχι κατεψυγμένα)

ex 2005 99 80

93

Λίβανος (LB)

Ροδαμίνη Β

50

20

Πιπεριές του είδους Capsicum
(Γλυκές ή μη γλυκές)
(Τρόφιμα — αποξηραμένα,
καβουρδισμένα,
θρυμματισμένα ή σε σκόνη)

0904 21 10

Σρι Λάνκα
(LK)

Αφλατοξίνες

50

ex 0904 21 90

20

ex 0904 22 00

11·19

ex 2005 99 10

10·90

ex 2005 99 80

94
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— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια),
με κέλυφος

— 1202 41 00

— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια),
χωρίς κέλυφος

— 1202 42 00

— Βούτυρο αράπικων φιστικιών

— 2008 11 10

— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια)
αλλιώς παρασκευασμένα ή
διατηρημένα

— 2008 11 91
2008 11 96
2008 11 98

— Πίτες και άλλα στερεά υπο
λείμματα, έστω και σπασμένα
ή συσσωματωμένα με μορφή
σβόλων, από την εξαγωγή
του αραχιδέλαιου

— 2305 00 00

— Αλεύρια και σιμιγδάλια από
αραχίδες
(Τρόφιμα και ζωοτροφές)

— ex 1208 90 00

20

22

Καρποί αρτόκαρπου (jacquier)
(Artocarpus heterophyllus)
(Τρόφιμα — νωπά)

ex 0810 90 20

20

23

Σπέρματα Sesamum
(Τρόφιμα)

— 1207 40 90
40

— ex 2008 19 99

40

24

Μείγματα μπαχαρικών
(Τρόφιμα)

0910 91 10
0910 91 90

25

Καρπούζι (Egusi, Citrullus spp.),
σπόροι και παράγωγα προϊόντα
(Τρόφιμα)

ex 1207 70 00

10

ex 1208 90 00

10

ex 2008 99 99

50

26

27

— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια),
με κέλυφος

— 1202 41 00

— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια),
χωρίς κέλυφος

— 1202 42 00

— Βούτυρο αράπικων φιστικιών

— 2008 11 10

— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια)
αλλιώς παρασκευασμένα ή
διατηρημένα

— 2008 11 91
2008 11 96
2008 11 98

— Πίτες και άλλα στερεά υπο
λείμματα, έστω και σπασμένα
ή συσσωματωμένα με μορφή
σβόλων, από την εξαγωγή
του αραχιδέλαιου

— 2305 00 00

— Αλεύρια και σιμιγδάλια από
αραχίδες
(Τρόφιμα και ζωοτροφές)

— ex 1208 90 00

Γογγύλια (Brassica rapa ssp. rapa)
(Τρόφιμα
—
παρασκευασμένα
ή
διατηρημένα με ξίδι ή οξικό
οξύ)

ex 2001 90 97

Μαδαγασκάρη (MG)

Αφλατοξίνες

50

Μαλαισία
(MY)

Κατάλοιπα
φυτοφαρμάκων (3)

20

Σαλμονέλα (2)

50

Πακιστάν
(PK)

Αφλατοξίνες

50

Σιέρα Λεόνε
(SL)

Αφλατοξίνες

50

Σενεγάλη
(SN)

Αφλατοξίνες

50

Συρία (SY)

Ροδαμίνη Β

50

Νιγηρία (NG)

— ex 2008 19 19
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28

Γογγύλια (Brassica rapa ssp. rapa)
(Τρόφιμα
—
παρασκευασμένα
ή
διατηρημένα σε άλμη ή
κιτρικό οξύ, όχι κατεψυγμένα)

ex 2005 99 80

93

Συρία (SY)

Ροδαμίνη Β

50

29

Πιπεριές του είδους Capsicum (μη
γλυκές)
(Τρόφιμα
—
νωπά,
διατηρημένα με απλή ψύξη ή
κατεψυγμένα)

ex 0709 60 99

20
20

Κατάλοιπα
φυτοφαρμάκων (3) (15)

20

ex 0710 80 59

Ταϊλάνδη
(TH)

— Φουντούκια (Corylus sp.), με
κέλυφος

— 0802 21 00

Τουρκία (TR)

Αφλατοξίνες

5

— Φουντούκια (Corylus
χωρίς κέλυφος

— 0802 22 00

30

sp.),

— Μείγματα καρπών ή αποξηρα
μένων φρούτων που περιέχουν
φουντούκια

— Πάστα φουντουκιού

— Φουντούκια, αλλιώς παρα
σκευασμένα ή διατηρημένα,
συμπεριλαμβανομένων των
μειγμάτων

— ex 0813 50 39

70

ex 0813 50 91

70

ex 0813 50 99

70

— ex 2007 10 10

70

ex 2007 10 99

40

ex 2007 99 39

05·06

ex 2007 99 50

33

ex 2007 99 97

23

— ex 2008 19 12

30

ex 2008 19 19

30

ex 2008 19 92

30

ex 2008 19 95

20

ex 2008 19 99

30

ex 2008 97 12

15

ex 2008 97 14

15

ex 2008 97 16

15

ex 2008 97 18

15

ex 2008 97 32

15

ex 2008 97 34

15

ex 2008 97 36

15

ex 2008 97 38

15

ex 2008 97 51

15

ex 2008 97 59

15

ex 2008 97 72

15

ex 2008 97 74

15

ex 2008 97 76

15

ex 2008 97 78

15
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ex 2008 97 92

15

ex 2008 97 93

15

ex 2008 97 94

15

ex 2008 97 96

15

ex 2008 97 97

15

ex 2008 97 98

15

— Αλεύρι, σιμιγδάλι και σκόνη
από φουντούκια

— ex 1106 30 90

40

— Φουντουκέλαιο
(Τρόφιμα)

— ex 1515 90 99

20

31

Μανταρίνια
(στα
οποία
περιλαμβάνονται
και
τα
tangerines
και
satsumas)·
κλημεντίνες
(clementines),
wilkings και παρόμοια υβρίδια
εσπεριδοειδών
(Τρόφιμα
—
νωπά
ή
αποξηραμένα)

0805 21
0805 22
0805 29

Τουρκία (TR)

Κατάλοιπα
φυτοφαρμάκων (3)

5

32

Πορτοκάλια
(Τρόφιμα
—
αποξηραμένα)

0805 10

Τουρκία (TR)

Κατάλοιπα
φυτοφαρμάκων (3)

10

33

Ρόδια
(Τρόφιμα
—
νωπά
ή
διατηρημένα με απλή ψύξη)

ex 0810 90 75

Τουρκία (TR)

Κατάλοιπα
φυτοφαρμάκων (3) (16)

20

34

— Γλυκοπιπεριές
(Capsicum
annuum)
— Πιπεριές του είδους Capsicum
(μη γλυκές)
(Τρόφιμα
—
νωπά,
διατηρημένα με απλή ψύξη ή
κατεψυγμένα)

— 0709 60 10
0710 80 51

Τουρκία (TR)

Κατάλοιπα
φυτοφαρμάκων (3) (17)

10

35

Μη μεταποιημένοι ολόκληροι,
τριμμένοι, αλεσμένοι, σπασμένοι
ή
τεμαχισμένοι
πυρήνες
βερίκοκων που προορίζονται για
διάθεση στην αγορά για τον
τελικό καταναλωτή (18) (19)
(Τρόφιμα)

ex 1212 99 95

20

Τουρκία (TR)

Υδροκυάνιο

50

36

Πιπεριές του είδους Capsicum (μη
γλυκές)
(Τρόφιμα
—
νωπά,
διατηρημένα με απλή ψύξη ή
κατεψυγμένα)

ex 0709 60 99

20
20

Κατάλοιπα
φυτοφαρμάκων (3)

20

ex 0710 80 59

Ουγκάντα
(UG)

— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια),
με κέλυφος

— 1202 41 00

Αφλατοξίνες

10

— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια),
χωρίς κέλυφος

— 1202 42 00

Ηνωμένες
Πολιτείες
(US)

— Βούτυρο αράπικων φιστικιών

— 2008 11 10

— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια)
αλλιώς παρασκευασμένα ή
διατηρημένα

— 2008 11 91
2008 11 96
2008 11 98

37

νωπά

ή

30

— ex 0709 60 99

20

ex 0710 80 59

20
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— Πίτες και άλλα στερεά υπο
λείμματα, έστω και σπασμένα
ή συσσωματωμένα με μορφή
σβόλων, από την εξαγωγή
του αραχιδέλαιου

— 2305 00 00

— Αλεύρια και σιμιγδάλια από
αραχίδες
(Τρόφιμα και ζωοτροφές)

— ex 1208 90 00

— Φιστίκια με κέλυφος

— 0802 51 00

— Φιστίκια, χωρίς κέλυφος

— 0802 52 00

— Φιστίκια, καβουρδισμένα

— ex 2008 19 13

20

ex 2008 19 93

20

15.4.2021

20

— Βερίκοκα αποξηραμένα

— 0813 10 00

— Βερίκοκα, αλλιώς παρασκευα
σμένα ή διατηρημένα
(Τρόφιμα)

— 2008 50

— Φύλλα κορίανδρου

— ex 0709 99 90

72

— Βασιλικός (ιερός βασιλικός,
γλυκός βασιλικός)

— ex 1211 90 86

20

— Δυόσμος

— ex 1211 90 86

30

— Μαϊντανός
(Τρόφιμα — βότανα νωπά ή
διατηρημένα με απλή ψύξη)

— ex 0709 99 90

40

Μπάμιες
(Τρόφιμα
—
νωπά,
διατηρημένα με απλή ψύξη ή
κατεψυγμένα)

ex 0709 99 90

20

ex 0710 80 95

30

Πιπεριές του είδους Capsicum (μη
γλυκές)
(Τρόφιμα
—
νωπά,
διατηρημένα με απλή ψύξη ή
κατεψυγμένα)

ex 0709 60 99

20

ex 0710 80 59

20

Ηνωμένες
Πολιτείες
(US)

Αφλατοξίνες

10

Ουζμπεκιστάν (UZ)

Θειώδη
άλατα (20)

50

Βιετνάμ (VN)

Κατάλοιπα
φυτοφαρμάκων (3) (21)

50

Βιετνάμ (VN)

Κατάλοιπα
φυτοφαρμάκων (3) (21)

50

Βιετνάμ (VN)

Κατάλοιπα
φυτοφαρμάκων (3) (21)

50

(1) Όταν σε κάποιον κωδικό ΣΟ απαιτείται να υποβληθούν σε ελέγχους μόνο ορισμένα προϊόντα, ο κωδικός ΣΟ φέρει τη σήμανση «ex».
(2) Η δειγματοληψία και οι αναλύσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διαδικασίες δειγματοληψίας και τις αναλυτικές μεθόδους αναφοράς που
καθορίζονται στο παράρτημα III σημείο 1 στοιχείο α).
(3) Τουλάχιστον τα υπολείμματα των φυτοφαρμάκων που απαριθμούνται στο πρόγραμμα ελέγχου που εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 29
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2005, για
τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την
τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 70 της 16.3.2005, σ. 1) και τα οποία μπορούν να αναλυθούν με πολυυπολειμματικές μεθόδους βάσει GC-MS και LC-MS (φυτοφάρμακα προς παρακολούθηση μέσα/επάνω σε προϊόντα φυτικής προέλευσης μόνο).
(4) Υπολείμματα amitraz.
(5) Υπολείμματα νικοτίνης.
(6) Η δειγματοληψία και οι αναλύσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διαδικασίες δειγματοληψίας και τις αναλυτικές μεθόδους αναφοράς που
καθορίζονται στο παράρτημα III σημείο 1 στοιχείο β).
(7) Υπολείμματα tolfenpyrad.
(8) Υπολείμματα amitraz (amitraz, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολιτών που περιέχουν 2,4-διμεθυλανιλίνη, εκφραζόμενο ως amitraz),
diafenthiuron, dicofol (άθροισμα των ισομερών p,p’ και o,p’) και διθειοκαρβαμιδικών ενώσεων (διθειοκαρβαμιδικές ενώσεις εκφραζόμενες ως
CS2, συμπεριλαμβανομένων των maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram και ziram).
(9) Υπολείμματα dicofol (άθροισμα των ισομερών p,p’ και o,p’), dinotefuran, folpet, prochloraz (άθροισμα prochloraz και των μεταβολιτών του
που περιέχουν 2,4,6-τριχλωροφαινόλη, εκφραζόμενο ως prochloraz), thiophanate-methyl και triforine.

15.4.2021

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 129/131

(10) Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, ως «χρωστικές ουσίες Sudan» νοούνται οι ακόλουθες χημικές ουσίες: i) Sudan I (αριθ. CAS
842-07-9)· ii) Sudan II (αριθ. CAS 3118-97-6)· iii) Sudan III (αριθ. CAS 85-86-9)· iv) Scarlet Red· ή Sudan IV (αριθ. CAS 85-83-6).
(11) Υπολείμματα acephate.
(12) Υπολείμματα diafenthiuron.
(13) Υπολείμματα phenthoate.
(14) Υπολείμματα chlorbufam.
(15) Υπολείμματα formetanate [άθροισμα formetanate και των αλάτων του εκφραζόμενο ως formetanate (υδροχλωρικό)], prothiofos και
triforine.
(16) Υπολείμματα prochloraz.
(17) Υπολείμματα diafenthiuron, formetanate [άθροισμα formetanate και των αλάτων του εκφρασμένο ως formetanate (υδροχλωρικό)] και
thiophanate-methyl.
(18) «Μη μεταποιημένα προϊόντα» όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων (ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 1).
(19) «Διάθεση στην αγορά» και «τελικός καταναλωτής», όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ L 31
της 1.2.2002, σ. 1).
(20) Μέθοδοι αναφοράς: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 ή ISO 5522:1981.
(21) Υπολείμματα διθειοκαρβαμιδικών ενώσεων (διθειοκαρβαμιδικές ενώσεις εκφραζόμενες ως CS2, συμπεριλαμβανομένων των maneb, mancozeb,
metiram, propineb, thiram και ziram), phenthoate και quinalphos.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Τρόφιμα και ζωοτροφές από ορισμένες τρίτες χώρες που υπόκεινται σε ειδικούς όρους για την είσοδο στην
Ένωση λόγω του κινδύνου επιμόλυνσης από μυκοτοξίνες, συμπεριλαμβανομένων των αφλατοξινών,
καταλοίπων φυτοφαρμάκων, πενταχλωροφαινόλης και διοξινών, καθώς και μικροβιολογικής επιμόλυνσης
1. Τρόφιμα και ζωοτροφές μη ζωικής προέλευσης που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο i)

Γραμμή

Τρόφιμα και ζωοτροφές
(προβλεπόμενη χρήση)

1

— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια),
με κέλυφος

— 1202 41 00

— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια),
χωρίς κέλυφος

— 1202 42 00

— Βούτυρο αράπικων φιστικιών

— 2008 11 10

— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια)
αλλιώς παρασκευασμένα ή
διατηρημένα

— 2008 11 91
2008 11 96
2008 11 98

— Πίτες και άλλα στερεά υπο
λείμματα, έστω και σπασμένα
ή συσσωματωμένα με μορφή
σβόλων, από την εξαγωγή
του αραχιδέλαιου

— 2305 00 00

— Αλεύρια και σιμιγδάλια από
αραχίδες
(Τρόφιμα και ζωοτροφές)

— ex 1208 90 00

— Φουντούκια (Corylus sp.), με
κέλυφος

— 0802 21 00

sp.),

— 0802 22 00

2

— Φουντούκια (Corylus
χωρίς κέλυφος

Κωδικός ΣΟ (1)

— Μείγματα καρπών ή αποξηρα
μένων φρούτων που περιέχουν
φουντούκια
— Πάστα φουντουκιού

— Φουντούκια, αλλιώς παρα
σκευασμένα ή διατηρημένα,
συμπεριλαμβανομένων των
μειγμάτων

Υποδιαίρεση
TARIC

Χώρα
καταγωγής

Πηγή
κινδύνου

Συχνότητα
ελέγχων
ταυτότητας
και φυσικών
ελέγχων (%)

Αργεντινή
(AR)

Αφλατοξίνες

5

Αζερμπαϊτζάν (AZ)

Αφλατοξίνες

20

20

— ex 0813 50 39

70

ex 0813 50 91

70

ex 0813 50 99

70

— ex 2007 10 10

70

ex 2007 10 99

40

ex 2007 99 39

05·06

ex 2007 99 50

33

ex 2007 99 97

23

— ex 2008 19 12

30

ex 2008 19 19

30

ex 2008 19 92

30
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ex 2008 19 95

20

ex 2008 19 99

30

ex 2008 97 12

15

ex 2008 97 14

15

ex 2008 97 16

15

ex 2008 97 18

15

ex 2008 97 32

15

ex 2008 97 34

15

ex 2008 97 36

15

ex 2008 97 38

15

ex 2008 97 51

15

ex 2008 97 59

15

ex 2008 97 72

15

ex 2008 97 74

15

ex 2008 97 76

15

ex 2008 97 78

15

ex 2008 97 92

15

ex 2008 97 93

15

ex 2008 97 94

15

ex 2008 97 96

15

ex 2008 97 97

15

ex 2008 97 98

15

— Αλεύρι, σιμιγδάλι και σκόνη
από φουντούκια

— ex 1106 30 90

40

— Φουντουκέλαιο
(Τρόφιμα)

— ex 1515 90 99

20

3

— Τρόφιμα που περιέχουν ή απο
τελούνται από φύλλα betel
(Piper betle)
(Τρόφιμα)

ex 1404 90 00 (10)

10

4

— Καρύδια Βραζιλίας με κέλυφος

— 0801 21 00

— Μείγματα καρπών ή αποξηρα
μένων φρούτων που περιέχουν
καρύδια Βραζιλίας με κέλυφος
(Τρόφιμα)

— ex 0813 50 31

20

ex 0813 50 39

20

ex 0813 50 91

20

ex 0813 50 99

20

5

— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια),
με κέλυφος

— 1202 41 00

— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια),
χωρίς κέλυφος

— 1202 42 00
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Σαλμονέλα (6)

50

Βραζιλία
(BR)

Αφλατοξίνες

50

Αίγυπτος
(EG)

Αφλατοξίνες

20

Μπανγκλαντές (BD)
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— Βούτυρο αράπικων φιστικιών

— 2008 11 10

— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια)
αλλιώς παρασκευασμένα ή
διατηρημένα

— 2008 11 91
2008 11 96
2008 11 98

— Πίτες και άλλα στερεά υπο
λείμματα, έστω και σπασμένα
ή συσσωματωμένα με μορφή
σβόλων, από την εξαγωγή
του αραχιδέλαιου

— 2305 00 00

— Αλεύρια και σιμιγδάλια από
αραχίδες
(Τρόφιμα και ζωοτροφές)

— ex 1208 90 00

— Πιπέρι του γένους Piper· πιπέ
ρια του γένους Capsicum ή του
γένους Pimenta, αποξηραμένα
ή θρυμματισμένα ή σε σκόνη

— 0904

— Ζιγγίβερι, κρόκος (ζαφορά),
κουρκουμάς, θυμάρι, φύλλα
δάφνης, κάρι και άλλα μπαχα
ρικά
(Τρόφιμα — αποξηραμένα
μπαχαρικά)

— 0910

— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια),
με κέλυφος

— 1202 41 00

— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια),
χωρίς κέλυφος

— 1202 42 00

— Βούτυρο αράπικων φιστικιών

— 2008 11 10

— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια)
αλλιώς παρασκευασμένα ή
διατηρημένα

— 2008 11 91
2008 11 96
2008 11 98

— Πίτες και άλλα στερεά υπο
λείμματα, έστω και σπασμένα
ή συσσωματωμένα με μορφή
σβόλων, από την εξαγωγή
του αραχιδέλαιου

— 2305 00 00

— Αλεύρια και σιμιγδάλια από
αραχίδες
(Τρόφιμα και ζωοτροφές)

— ex 1208 90 00

— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια),
με κέλυφος

— 1202 41 00

— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια),
χωρίς κέλυφος

— 1202 42 00

— Βούτυρο αράπικων φιστικιών

— 2008 11 10

— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια)
αλλιώς παρασκευασμένα ή
διατηρημένα

— 2008 11 91
2008 11 96
2008 11 98

15.4.2021

20

Αιθιοπία (ET)

Αφλατοξίνες

50

Γκάνα (GH)

Αφλατοξίνες

50

Γκάμπια
(GM)

Αφλατοξίνες

50

20
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— Πίτες και άλλα στερεά υπο
λείμματα, έστω και σπασμένα
ή συσσωματωμένα με μορφή
σβόλων, από την εξαγωγή
του αραχιδέλαιου

— 2305 00 00

— Αλεύρια και σιμιγδάλια από
αραχίδες
(Τρόφιμα και ζωοτροφές)

— ex 1208 90 00

9

Μοσχοκάρυδα (Myristica fragrans)
(Τρόφιμα — αποξηραμένα
μπαχαρικά)

0908 11 00
0908 12 00

10

Φύλλα betel (Piper betle L.)
(Τρόφιμα)

ex 1404 90 00

11

Πιπεριές του είδους Capsicum
(γλυκές ή μη γλυκές)
(Τρόφιμα — αποξηραμένα,
ψημένα, θρυμματισμένα ή
αλεσμένα)

0904 21 10
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10

ex 0904 22 00

11·19

ex 0904 21 90

20

ex 2005 99 10

10·90

ex 2005 99 80

94

Ινδονησία
(ID)

Αφλατοξίνες

20

Ινδία (IN)

Σαλμονέλα (2)

10

Ινδία (IN)

Αφλατοξίνες

20

12

Μοσχοκάρυδα (Myristica fragrans)
(Τρόφιμα — αποξηραμένα
μπαχαρικά)

0908 11 00
0908 12 00

Ινδία (IN)

Αφλατοξίνες

20

13

— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια),
με κέλυφος

— 1202 41 00

Ινδία (IN)

Αφλατοξίνες

50

— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια),
χωρίς κέλυφος

— 1202 42 00

— Βούτυρο αράπικων φιστικιών

— 2008 11 10

— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια)
αλλιώς παρασκευασμένα ή
διατηρημένα

— 2008 11 91
2008 11 96
2008 11 98

— Πίτες και άλλα στερεά υπο
λείμματα, έστω και σπασμένα
ή συσσωματωμένα με μορφή
σβόλων, από την εξαγωγή
του αραχιδέλαιου

— 2305 00 00

— Αλεύρια και σιμιγδάλια από
αραχίδες
(Τρόφιμα και ζωοτροφές)

— ex 1208 90 00

20

14

Κόμμι γκουάρ
(Τρόφιμα και ζωοτροφές)

ex 1302 32 90

10

Ινδία (IN)

Πενταχλωροφαινόλη και
διοξίνες (3)

5

15

Πιπεριές του είδους Capsicum (μη
γλυκές)
(Τρόφιμα
—
νωπά,
διατηρημένα με απλή ψύξη ή
κατεψυγμένα)

ex 0709 60 99

20

Ινδία (IN)

10

ex 0710 80 59

20

Κατάλοιπα
φυτοφαρμάκων (4) (5)
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Σπέρματα Sesamum
(Τρόφιμα)

— 1207 40 90

Ινδία (IN)

— ex 2008 19 19

40

— ex 2008 19 99

40

— Φιστίκια με κέλυφος

— 0802 51 00

— Φιστίκια, χωρίς κέλυφος

— 0802 52 00

— Μείγματα καρπών ή αποξηρα
μένων φρούτων που περιέχουν
φιστίκια

— ex 0813 50 39

60

ex 0813 50 91

60

ex 0813 50 99

60

— ex 2007 10 10

60

ex 2007 10 99

30

ex 2007 99 39

03·04

ex 2007 99 50

32

ex 2007 99 97

22

— ex 2008 19 13

20

ex 2008 19 93

20

ex 2008 97 12

19

ex 2008 97 14

19

ex 2008 97 16

19

ex 2008 97 18

19

ex 2008 97 32

19

ex 2008 97 34

19

ex 2008 97 36

19

ex 2008 97 38

19

ex 2008 97 51

19

ex 2008 97 59

19

ex 2008 97 72

19

ex 2008 97 74

19

ex 2008 97 76

19

ex 2008 97 78

19

ex 2008 97 92

19

ex 2008 97 93

19

ex 2008 97 94

19

ex 2008 97 96

19

ex 2008 97 97

19

ex 2008 97 98

19

— ex 1106 30 90

50

— Πάστα φιστικιού

— Φιστίκια, επεξεργασμένα ή
διατηρημένα, συμπεριλαμβα
νομένων των μειγμάτων

— Αλεύρι, σιμιγδάλι και σκόνη
από φιστίκια
(Τρόφιμα)

Ιράν (IR)

15.4.2021

Σαλμονέλα (6)
Κατάλοιπα
φυτοφαρμάκων (4) (11)

20

Αφλατοξίνες

50

50

15.4.2021
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20
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Καρπούζι (Egusi, Citrullus spp.),
σπόροι και παράγωγα προϊόντα
(Τρόφιμα)

ex 1207 70 00

10

ex 1208 90 00

10

ex 2008 99 99

50

Πιπεριές του είδους Capsicum (μη
γλυκές)
(Τρόφιμα
—
νωπά,
διατηρημένα με απλή ψύξη ή
κατεψυγμένα)

ex 0709 60 99

20

ex 0710 80 59

20

— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια),
με κέλυφος

— 1202 41 00

— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια),
χωρίς κέλυφος

— 1202 42 00

— Βούτυρο αράπικων φιστικιών

— 2008 11 10

— Αραχίδες (αράπικα φιστίκια)
αλλιώς παρασκευασμένα ή
διατηρημένα

— 2008 11 91
2008 11 96
2008 11 98

— Πίτες και άλλα στερεά υπο
λείμματα, έστω και σπασμένα
ή συσσωματωμένα με μορφή
σβόλων, από την εξαγωγή
του αραχιδέλαιου

— 2305 00 00

— Αλεύρια και σιμιγδάλια από
αραχίδες
(Τρόφιμα και ζωοτροφές)

— ex 1208 90 00

Σπέρματα Sesamum
(Τρόφιμα)

— 1207 40 90

Νιγηρία (NG)

Αφλατοξίνες

50

Πακιστάν
(PK)

Κατάλοιπα
φυτοφαρμάκων (4)

20

Σουδάν (SD)

Αφλατοξίνες

50

Σουδάν (SD)

Σαλμονέλα (6)

20

Τουρκία (TR)

Αφλατοξίνες

20

20

— ex 2008 19 19

40

— ex 2008 19 99

40

— Ξερά σύκα

— 0804 20 90

— Μείγματα καρπών ή αποξηρα
μένων φρούτων που περιέχουν
σύκα

— ex 0813 50 99

50

— Πάστα ξερού σύκου

— ex 2007 10 10

50

ex 2007 10 99

20

ex 2007 99 39

01·02

ex 2007 99 50

31

ex 2007 99 97

21

— ex 2008 97 12

11

ex 2008 97 14

11

ex 2008 97 16

11

ex 2008 97 18

11

ex 2008 97 32

11

ex 2008 97 34

11

ex 2008 97 36

11

— Ξερά σύκα, παρασκευασμένα ή
διατηρημένα, συμπεριλαμβα
νομένων των μειγμάτων
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ex 2008 97 38

11

ex 2008 97 51

11

ex 2008 97 59

11

ex 2008 97 72

11

ex 2008 97 74

11

ex 2008 97 76

11

ex 2008 97 78

11

ex 2008 97 92

11

ex 2008 97 93

11

ex 2008 97 94

11

ex 2008 97 96

11

ex 2008 97 97

11

ex 2008 97 98

11

ex 2008 99 28

10

ex 2008 99 34

10

ex 2008 99 37

10

ex 2008 99 40

10

ex 2008 99 49

60

ex 2008 99 67

95

ex 2008 99 99

60

— Αλεύρι, σιμιγδάλι ή σκόνη από
ξερά σύκα
(Τρόφιμα)

— ex 1106 30 90

60

— Φιστίκια με κέλυφος

— 0802 51 00

— Φιστίκια, χωρίς κέλυφος

— 0802 52 00

— Μείγματα καρπών ή αποξηρα
μένων φρούτων που περιέχουν
φιστίκια

— ex 0813 50 39

60

ex 0813 50 91

60

ex 0813 50 99

60

— ex 2007 10 10

60

ex 2007 10 99

30

— Πάστα φιστικιού
— Φιστίκια, επεξεργασμένα ή
διατηρημένα, συμπεριλαμβα
νομένων των μειγμάτων

— ex 2007 99 39

Τουρκία (TR)

03·04

ex 2007 99 50

32

ex 2007 99 97

22

ex 2008 19 13

20

ex 2008 19 93

20

ex 2008 97 12

19

ex 2008 97 14

19

ex 2008 97 16

19

15.4.2021

Αφλατοξίνες

50
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ex 2008 97 18

19

ex 2008 97 32

19

ex 2008 97 34

19

ex 2008 97 36

19

ex 2008 97 38

19

ex 2008 97 51

19

ex 2008 97 59

19

ex 2008 97 72

19

ex 2008 97 74

19

ex 2008 97 76

19

ex 2008 97 78

19

ex 2008 97 92

19

ex 2008 97 93

19

ex 2008 97 94

19

ex 2008 97 96

19

ex 2008 97 97

19

ex 2008 97 98

19

— Αλεύρι, σιμιγδάλι και σκόνη
από φιστίκια
(Τρόφιμα)

— ex 1106 30 90

50

24

Αμπελόφυλλα
(Τρόφιμα)

ex 2008 99 99

25

Σπέρματα Sesamum
(Τρόφιμα)

— 1207 40 90

26

Πιταχάγιες (dragon fruit)
(Τρόφιμα
—
νωπά
ή
διατηρημένα σε απλή ψύξη)

11·19

— ex 2008 19 19

40

— ex 2008 19 99

40

ex 0810 90 20

10

Τουρκία (TR)

Ουγκάντα
(UG)

Βιετνάμ (VN)
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Κατάλοιπα
φυτοφαρμάκων (4) (7)

20

Σαλμονέλα (6)

20

Κατάλοιπα
φυτοφαρμάκων (4) (8)

10

(1) Όταν σε κάποιον κωδικό ΣΟ απαιτείται να υποβληθούν σε ελέγχους μόνο ορισμένα προϊόντα, ο κωδικός ΣΟ φέρει τη σήμανση «ex».
(2) Η δειγματοληψία και οι αναλύσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διαδικασίες δειγματοληψίας και τις αναλυτικές μεθόδους αναφοράς που
καθορίζονται στο παράρτημα III σημείο 1 στοιχείο β).
(3) Η αναλυτική έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 3 εκδίδεται από εργαστήριο διαπιστευμένο σύμφωνα με το πρότυπο EN
ISO/IEC 17025 για την ανάλυση πενταχλωροφαινόλης (PCP) στα τρόφιμα και στις ζωοτροφές.
Στην αναλυτική έκθεση προσδιορίζονται:
α) τα αποτελέσματα δειγματοληψίας και ανάλυσης για την παρουσία PCP, οι οποίες διενεργήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές της χώρας
καταγωγής ή της χώρας αποστολής του φορτίου, εάν η χώρα αυτή είναι διαφορετική από τη χώρα καταγωγής·
β) η αβεβαιότητα μέτρησης του αποτελέσματος της ανάλυσης·
γ) το όριο ανίχνευσης (LOD) της αναλυτικής μεθόδου· και
δ) το όριο ποσοτικού προσδιορισμού (LOQ) της αναλυτικής μεθόδου.Η εκχύλιση πριν από την ανάλυση διενεργείται με οξινισμένο διαλύτη. Η
ανάλυση πραγματοποιείται σύμφωνα με την τροποποιημένη έκδοση της μεθόδου QuEChERS, όπως ορίζεται στους ιστότοπους των
εργαστηρίων αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων ή σύμφωνα με εξίσου αξιόπιστη μέθοδο.
(4) Τουλάχιστον τα υπολείμματα των φυτοφαρμάκων που απαριθμούνται στο πρόγραμμα ελέγχου που εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 29
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2005, για
τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την
τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 70 της 16.3.2005, σ. 1) και τα οποία μπορούν να αναλυθούν με πολυυπολειμματικές μεθόδους βάσει GC-MS και LC-MS (φυτοφάρμακα προς παρακολούθηση μέσα/επάνω σε προϊόντα φυτικής προέλευσης μόνο).
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(5) Υπολείμματα carbofuran.
(6) Η δειγματοληψία και οι αναλύσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διαδικασίες δειγματοληψίας και τις αναλυτικές μεθόδους αναφοράς που
καθορίζονται στο παράρτημα III σημείο 1 στοιχείο α).
(7) Υπολείμματα διθειοκαρβαμιδικών ενώσεων (διθειοκαρβαμιδικές ενώσεις εκφρασμένες ως CS2, συμπεριλαμβανομένων των maneb, mancozeb,
metiram, propineb, thiram και ziram) και metrafenone.
(8) Υπολείμματα διθειοκαρβαμιδικών ενώσεων (διθειοκαρβαμιδικές ενώσεις εκφραζόμενες ως CS2, συμπεριλαμβανομένων των maneb, mancozeb,
metiram, propineb, thiram και ziram), phenthoate και quinalphos.
(9) Η περιγραφή των εμπορευμάτων είναι αυτή που ορίζεται στη στήλη περιγραφής της ΣΟ στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87
του Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1).
(10) Τρόφιμα που περιέχουν ή αποτελούνται από φύλλα betel (Piper betle), συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, εκείνων που υπάγονται στον
κωδικό ΣΟ 1404 90 00.
(11) Κατάλοιπα αιθυλενοξειδίου (άθροισμα αιθυλενοξειδίου και 2-χλωρο-αιθανόλης εκφραζόμενο ως αιθυλενοξείδιο).

2. Σύνθετα τρόφιμα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β) σημείο ii)

Γραμμή

Σύνθετα τρόφιμα που περιέχουν οποιοδήποτε από τα επιμέρους προϊόντα που απαριθμούνται στο σημείο 1 του πίνακα του
παρόντος παραρτήματος λόγω του κινδύνου επιμόλυνσης από αφλατοξίνες σε ποσότητα άνω του 20 % είτε ενός μόνο προϊόντος
είτε ως άθροισμα των προϊόντων
Κωδικός ΣΟ (1)

Περιγραφή (2)

1

ex 1704 90

Ζαχαρώδη παρασκευάσματα χωρίς κακάο (στα οποία
περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα), εκτός από τις τσίχλες
(chewing-gum), έστω και περιτυλιγμένες με ζάχαρη

2

ex 1806

Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που
περιέχουν κακάο

3

ex 1905

Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας,
έστω και με προσθήκη κακάου. Όστιες, κάψουλες κενές των
τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα, αζυμοσφραγίδες,
ξεραμένες ζύμες από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλα και
παρόμοια προϊόντα

(1) Όταν σε κάποιον κωδικό ΣΟ απαιτείται να υποβληθούν σε ελέγχους μόνο ορισμένα προϊόντα, ο κωδικός ΣΟ φέρει τη σήμανση «ex».
(2) Η περιγραφή των εμπορευμάτων είναι αυτή που ορίζεται στη στήλη περιγραφής της ΣΟ στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87
του Συμβουλίου για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙα

Τρόφιμα και ζωοτροφές από ορισμένες τρίτες χώρες τα οποία υπόκεινται σε αναστολή της εισόδου τους
στην Ένωση που αναφέρεται στο άρθρο 11α
Γραμμή

1

Τρόφιμα και ζωοτροφές
(προβλεπόμενη χρήση)

— Τρόφιμα που αποτελούνται από ξερά
φασόλια
(Τρόφιμα)

Κωδικός ΣΟ (1)

— 0713 35 00
— 0713 39 00
— 0713 90 00

Υποδιαίρεση
TARIC

Χώρα καταγωγής

Νιγηρία (NG)

Πηγή κινδύνου

Κατάλοιπα
φυτοφαρμάκων

(1) Όταν σε κάποιον κωδικό ΣΟ απαιτείται να υποβληθούν σε ελέγχους μόνο ορισμένα προϊόντα, ο κωδικός ΣΟ φέρει τη σήμανση «ex».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 11 ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2019/1793 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ή
ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

15.4.2021

15.4.2021

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 129/143

Πιστοποιητικό για την είσοδο στην Ένωση
τροφίμων ή ζωοτροφών

ΧΩΡΑ

II.α Αριθ. αναφοράς πιστοποιητικού

II.β Αριθ. αναφοράς IMSOC

Μέρος II:
Πιστοποίηση

II. Υγειονομικές πληροφορίες

II.1. Ο/Η υπογράφων/-ουσα δηλώνω ότι γνωρίζω τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου
2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα
τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον
καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1),
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων (ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 1), του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
12ης Ιανουαρίου 2005, περί καθορισμού των απαιτήσεων για την υγιεινή των ζωοτροφών
(ΕΕ L 35 της 8.2.2005, σ. 1) και του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για τους επίσημους ελέγχους
και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της
εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την
υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευτικά
προϊόντα, για την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 999/2001, (ΕΚ) αριθ. 396/2005, (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, (ΕΚ)
αριθ. 1107/2009, (ΕΕ) αριθ. 1151/2012, (ΕΕ) αριθ. 652/2014, (ΕΕ) 2016/429 και (ΕΕ)
2016/2031, των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 και
των οδηγιών του Συμβουλίου 98/58/ΕΚ, 1999/74/ΕΚ, 2007/43/ΕΚ, 2008/119/ΕΚ
και 2008/120/ΕΚ και για την κατάργηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, των οδηγιών του Συμβουλίου
89/608/ΕΟΚ, 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ, 91/496/ΕΟΚ, 96/23/ΕΚ, 96/93/ΕΚ και 97/78/ΕΚ και
της απόφασης 92/438/ΕΟΚ του Συμβουλίου (κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους)
(ΕΕ L 95 της 7.4.2017, σ. 1), και πιστοποιώ ότι:
(1) Είτε
[II.1.1. ၂

τα τρόφιμα του φορτίου που περιγράφεται ανωτέρω με τον κωδικό
ταυτοποίησης … [να συμπληρωθεί ο κωδικός ταυτοποίησης του φορτίου που
αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ)
2019/1793 της Επιτροπής] παράχθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις των
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και (ΕΚ) αριθ. 852/2004 και συγκεκριμένα:
— η πρωτογενής παραγωγή των εν λόγω τροφίμων και οι συναφείς εργασίες
που απαριθμούνται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004
συμμορφώνονται με τις γενικές διατάξεις υγιεινής που καθορίζονται στο
παράρτημα I μέρος Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004·
— (1) (2) και, στην περίπτωση οποιουδήποτε σταδίου παραγωγής, μεταποίησης
και διανομής μετά την πρωτογενή παραγωγή και τις συναφείς εργασίες:
— υποβλήθηκαν σε χειρισμό και, ανάλογα με την περίπτωση, παρασκευάστηκαν, συσκευάστηκαν και αποθηκεύτηκαν κατά τρόπο υγιεινό σύμφωνα με
τις απαιτήσεις του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 και
— προέρχονται από εγκατάσταση/-εις που εφαρμόζει/-ουν πρόγραμμα βασισμένο στις αρχές ανάλυσης κινδύνων και κρίσιμων σημείων ελέγχου
(HACCP) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004·]
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(1) Είτε
[II.1.2. ၂

οι ζωοτροφές του φορτίου που περιγράφεται ανωτέρω με τον κωδικό
ταυτοποίησης … [να συμπληρωθεί ο κωδικός ταυτοποίησης του φορτίου που
αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ)
2019/1793] παράχθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κανονισμών (ΕΚ)
αριθ. 178/2002 και (ΕΚ) αριθ. 183/2005 και συγκεκριμένα:
— η πρωτογενής παραγωγή των εν λόγω ζωοτροφών και οι σχετικές εργασίες
που απαριθμούνται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 183/2005 συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παραρτήματος I του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005·
— (1) (2) και, στην περίπτωση οποιουδήποτε σταδίου παραγωγής, μεταποίησης
και διανομής μετά την πρωτογενή παραγωγή και τις συναφείς εργασίες:
— υποβλήθηκαν σε χειρισμό και, ανάλογα με την περίπτωση, παρασκευάστηκαν, συσκευάστηκαν και αποθηκεύτηκαν κατά τρόπο υγιεινό σύμφωνα με
τις απαιτήσεις του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005 και
— προέρχονται από εγκατάσταση/-εις που εφαρμόζει/-ουν πρόγραμμα βασισμένο στις αρχές ανάλυσης κινδύνων και κρίσιμων σημείων ελέγχου
(HACCP) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 183/2005.]

II.2 Ο/Η υπογράφων/-ουσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ)
2019/1793, της 22ας Οκτωβρίου 2019, για την προσωρινή αύξηση των επίσημων ελέγχων
και τα μέτρα έκτακτης ανάγκης που διέπουν την είσοδο στην Ένωση ορισμένων αγαθών
από ορισμένες τρίτες χώρες και για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΕ) 2017/625 και (ΕΚ)
αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση
των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 669/2009, (ΕΕ) αριθ. 884/2014, (ΕΕ) 2015/175, (ΕΕ) 2017/186
και (ΕΕ) 2018/1660 της Επιτροπής (ΕΕ L 277 της 29.10.2019, σ. 89), πιστοποιώ ότι:
[II.2.1. ၂ Πιστοποίηση για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές μη ζωικής προέλευσης
που απαριθμούνται στο παράρτημα II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ)
2019/1793 καθώς και για τα σύνθετα τρόφιμα που απαριθμούνται στο εν
λόγω παράρτημα, λόγω του κινδύνου επιμόλυνσης από μυκοτοξίνες
— από το φορτίο που περιγράφεται ανωτέρω, ελήφθησαν δείγματα σύμφωνα
με:
၂ τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 401/2006 της Επιτροπής για προσδιορισμό
του επιπέδου της αφλατοξίνης B1 και του επιπέδου της συνολικής
επιμόλυνσης από αφλατοξίνες για τα τρόφιμα
၂ τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 152/2009 της Επιτροπής για προσδιορισμό
του επιπέδου της αφλατοξίνης B1 για τις ζωοτροφές
την/στις . . . . . . . (ημερομηνία), υποβλήθηκαν σε εργαστηριακές αναλύσεις
την/στις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ημερομηνία)
στο εργαστήριο . . . . . . . (ονομασία του εργαστηρίου) με μεθόδους οι οποίες
καλύπτουν τουλάχιστον τις πηγές κινδύνου που ορίζονται στο παράρτημα II
του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/1793.
— Οι λεπτομέρειες όσον αφορά τις μεθόδους των εργαστηριακών αναλύσεων
και όλα τα αποτελέσματα επισυνάπτονται και καταδεικνύουν τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία της Ένωσης για τα ανώτατα επίπεδα αφλατοξινών.]
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(3) Και/Ή
[II.2.2. ၂

(3) Και/Ή
[II.2.3. ၂

(3) Και/Ή
[II.2.4. ၂

Πιστοποίηση για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές μη ζωικής προέλευσης
που απαριθμούνται στο παράρτημα II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ)
2019/1793 καθώς και για τα σύνθετα τρόφιμα που απαριθμούνται στο εν
λόγω παράρτημα, λόγω του κινδύνου επιμόλυνσης από κατάλοιπα
φυτοφαρμάκων
— από το φορτίο που περιγράφεται ανωτέρω, ελήφθησαν δείγματα σύμφωνα
με την οδηγία 2002/63/ΕΚ της Επιτροπής την/στις . . . . . . . . . . . (ημερομηνία),
υποβλήθηκαν σε εργαστηριακές αναλύσεις την/στις . . . . . . . . (ημερομηνία)
στο εργαστήριο . . . . . . . (ονομασία του εργαστηρίου) με μεθόδους οι οποίες
καλύπτουν τουλάχιστον τις πηγές κινδύνου που ορίζονται στο παράρτημα II
του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/1793.
— Οι λεπτομέρειες όσον αφορά τις μεθόδους των εργαστηριακών αναλύσεων
και όλα τα αποτελέσματα επισυνάπτονται και καταδεικνύουν τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία της Ένωσης για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων.]
Πιστοποίηση για το κόμμι γκουάρ που περιλαμβάνεται στο παράρτημα II
του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/1793 καθώς και για τα σύνθετα
τρόφιμα που απαριθμούνται στο εν λόγω παράρτημα, λόγω του
κινδύνου επιμόλυνσης από πενταχλωροφαινόλη και διοξίνες
— από το φορτίο που περιγράφεται ανωτέρω, ελήφθησαν δείγματα σύμφωνα
με την οδηγία 2002/63/ΕΚ της Επιτροπής την/στις . . . . . . . . . . . (ημερομηνία),
υποβλήθηκαν σε εργαστηριακές αναλύσεις την/στις . . . . . . . . (ημερομηνία)
στο εργαστήριο . . . . . . . (ονομασία του εργαστηρίου) με μεθόδους οι οποίες
καλύπτουν τουλάχιστον τις πηγές κινδύνου που ορίζονται στο παράρτημα II
του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/1793.
— Οι λεπτομέρειες όσον αφορά τις μεθόδους των εργαστηριακών αναλύσεων
και όλα τα αποτελέσματα επισυνάπτονται και δείχνουν ότι τα αγαθά δεν
περιέχουν περισσότερα από 0,01 mg/kg πενταχλωροφαινόλης.]
Πιστοποίηση για τα τρόφιμα μη ζωικής προέλευσης που απαριθμούνται
στο παράρτημα II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/1793 καθώς
και για τα σύνθετα τρόφιμα που απαριθμούνται στο εν λόγω
παράρτημα, λόγω του κινδύνου μικροβιακής επιμόλυνσης
— από το φορτίο που περιγράφεται ανωτέρω, ελήφθησαν δείγματα σύμφωνα
με το παράρτημα III του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/1793
την/στις . . . . . . . . (ημερομηνία), υποβλήθηκαν σε εργαστηριακές αναλύσεις
την/στις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ημερομηνία)
στο εργαστήριο . . . . . . . (ονομασία του εργαστηρίου) με μεθόδους οι οποίες
καλύπτουν τουλάχιστον τις πηγές κινδύνου που ορίζονται στο παράρτημα II
του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/1793.
— Οι λεπτομέρειες όσον αφορά τις μεθόδους των εργαστηριακών αναλύσεων
και όλα τα αποτελέσματα επισυνάπτονται και καταδεικνύουν την απουσία
σαλμονέλας σε 25 g.]

II.3 Το παρόν υγειονομικό πιστοποιητικό εκδόθηκε προτού το φορτίο με το οποίο συνδέεται
απομακρυνθεί από τον έλεγχο της αρμόδια αρχής που το εξέδωσε.
II.4 Το παρόν πιστοποιητικό ισχύει το πολύ για τέσσερις μήνες από την ημερομηνία έκδοσης,
αλλά σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των έξι μηνών από την ημερομηνία των
αποτελεσμάτων των τελευταίων εργαστηριακών αναλύσεων.
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II.α Αριθ. αναφοράς πιστοποιητικού

Σημειώσεις
Βλέπε σημειώσεις για τη συμπλήρωση του πιστοποιητικού στο παρόν παράρτημα.
Μέρος II:
(1) Διαγράψτε ό,τι δεν ισχύει (π.χ. τρόφιμα ή ζωοτροφές)
(2) Ισχύει μόνο στην περίπτωση οποιουδήποτε σταδίου παραγωγής, μεταποίησης και διανομής
μετά την πρωτογενή παραγωγή και τις συναφείς εργασίες.
(3) Διαγράψτε ό,τι δεν ισχύει, στην περίπτωση που δεν επιλέξετε αυτό το σημείο για την
πιστοποίηση.
(4) Το χρώμα της υπογραφής πρέπει να είναι διαφορετικό από το χρώμα των τυπογραφικών
στοιχείων. Ο ίδιος κανόνας ισχύει και για τις σφραγίδες, εκτός εάν είναι ανάγλυφες ή
υδατογραφήματα.
Αρμόδιος/-α για την πιστοποίηση υπάλληλος:
Ονοματεπώνυμο (με κεφαλαία):

Ιδιότητα και τίτλος:

Ημερομηνία:

Υπογραφή:

Σφραγίδα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΟΥ
ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 11 ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2019/1793 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ή ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

Γενικά
Για να κάνετε μια επιλογή, σημειώστε με το σημείο X το αντίστοιχο τετραγωνίδιο.
Όπου αναφέρεται η ένδειξη «Κωδικός ISO», πρόκειται για τον διεθνή τυποποιημένο κωδικό δύο γραμμάτων μιας χώρας, σύμφωνα
με το διεθνές πρότυπο ISO 3166 alpha-2 (1).
Στα πλαίσια I.15, I.18 και I.20 μπορεί να επιλεγεί μόνο ένα τετραγωνίδιο.
Εκτός εάν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, τα πλαίσια είναι υποχρεωτικά.
Σε περίπτωση που, μετά την έκδοση του πιστοποιητικού, αλλάξουν ο παραλήπτης, ο συνοριακός σταθμού ελέγχου (ΣΣΕ) εισόδου ή
τα στοιχεία μεταφοράς (δηλαδή, το μέσο και η ημερομηνία), ο/η υπεύθυνος/-η επιχείρησης που έχει την ευθύνη για το φορτίο
πρέπει να ενημερώσει την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους εισόδου. Η αλλαγή αυτή δεν συνεπάγεται αίτημα για τη χορήγηση
πιστοποιητικού αντικατάστασης.
Σε περίπτωση που το πιστοποιητικό υποβληθεί στο σύστημα διαχείρισης πληροφοριών για τους επίσημους ελέγχους (IMSOC),
εφαρμόζονται τα ακόλουθα:
— οι καταχωρίσεις ή τα πλαίσια που ορίζονται στο μέρος I αποτελούν τα λεξικά δεδομένων για την ηλεκτρονική έκδοση του
επίσημου πιστοποιητικού·
— η σειρά των πλαισίων στο μέρος I του υποδείγματος επίσημου πιστοποιητικού, καθώς και το μέγεθος και το σχήμα των εν λόγω
πλαισίων, είναι ενδεικτικά·
— εάν απαιτείται σφραγίδα, το ισοδύναμό της στην ηλεκτρονική μορφή είναι η ηλεκτρονική σφραγίδα. Η εν λόγω σφραγίδα
συμμορφώνεται με τους κανόνες για την έκδοση ηλεκτρονικών πιστοποιητικών που αναφέρονται στο άρθρο 90 στοιχείο στ)
του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625.
(1) Κατάλογος με τις ονομασίες και τους κωδικούς των χωρών διατίθεται στη διεύθυνση:http://www.iso.org/iso/country_codes/iso-31661_decoding_table.htm
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Μέρος I: Στοιχεία του φορτίου που αποστέλλεται

Χώρα:

Η ονομασία της τρίτης χώρας που εκδίδει το πιστοποιητικό.

Πλαίσιο I.1.

Αποστολέας/εξαγωγέας: το όνομα και η διεύθυνση (οδός, πόλη και περιοχή/περιφέρεια, επαρχία ή πολιτεία,
ανάλογα με την περίπτωση) του φυσικού ή νομικού προσώπου που αποστέλλει το φορτίο και το οποίο πρέπει
να βρίσκεται στην τρίτη χώρα.

Πλαίσιο I.2.

Αριθ. αναφοράς πιστοποιητικού: ο αποκλειστικός υποχρεωτικός κωδικός που χορηγείται από την αρμόδια
αρχή της τρίτης χώρας σύμφωνα με τη δική της ταξινόμηση. Το πλαίσιο αυτό είναι υποχρεωτικό για όλα τα
πιστοποιητικά που δεν υποβάλλονται στο IMSOC.

Πλαίσιο I.2.α.

Αριθ. αναφοράς IMSOC: ο αποκλειστικός κωδικός αναφοράς που χορηγείται αυτόματα από το IMSOC, εάν το
πιστοποιητικό είναι καταχωρισμένο στο IMSOC. Το πλαίσιο αυτό δεν πρέπει να συμπληρώνεται εάν το
πιστοποιητικό δεν υποβάλλεται στο IMSOC.

Πλαίσιο I.3.

Αρμόδια κεντρική αρχή: ονομασία της κεντρικής αρχής της τρίτης χώρας που εκδίδει το πιστοποιητικό.

Πλαίσιο I.4.

Αρμόδια τοπική αρχή: κατά περίπτωση, η ονομασία της τοπικής αρχής της τρίτης χώρας που εκδίδει το
πιστοποιητικό.

Πλαίσιο I.5.

Παραλήπτης/εισαγωγέας: όνομα και διεύθυνση του φυσικού ή νομικού προσώπου για το οποίο προορίζεται το
φορτίο στο κράτος μέλος.

Πλαίσιο I.6.

Υπεύθυνος/-η επιχείρησης που έχει την ευθύνη για το φορτίο: το όνομα και η διεύθυνση του προσώπου στην
Ευρωπαϊκή Ένωση το οποίο έχει την ευθύνη του φορτίου όταν αυτό παρουσιάζεται στο ΣΣΕ και το οποίο
προβαίνει στις αναγκαίες διασαφήσεις στις αρμόδιες αρχές είτε ως εισαγωγέας είτε εξ ονόματος του
εισαγωγέα. Το πλαίσιο αυτό είναι προαιρετικό.

Πλαίσιο I.7.

Χώρα καταγωγής: το όνομα και ο κωδικός ISO της χώρας καταγωγής, καλλιέργειας, συγκομιδής ή παραγωγής
των αγαθών.

Πλαίσιο I.8.

Άνευ αντικειμένου.

Πλαίσιο I.9.

Χώρα προορισμού: η ονομασία και ο κωδικός ISO του κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οποίο
προορίζονται τα προϊόντα.

Πλαίσιο I.10.

Άνευ αντικειμένου.

Πλαίσιο I.11.

Τόπος αποστολής: η ονομασία και η διεύθυνση των εκμεταλλεύσεων ή των εγκαταστάσεων από τις οποίες
προέρχονται τα προϊόντα.
Οποιαδήποτε μονάδα εταιρείας στον τομέα των τροφίμων ή των ζωοτροφών. Μόνο η εγκατάσταση αποστολής
των προϊόντων πρέπει να αναφέρεται. Στην περίπτωση εμπορικών συναλλαγών που αφορούν περισσότερες από
μία τρίτες χώρες (τριγωνική μετακίνηση), ο τόπος αποστολής είναι η τελευταία εγκατάσταση τρίτης χώρας της
αλυσίδας εξαγωγής απ’ όπου μεταφέρεται το τελευταίο φορτίο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πλαίσιο I.12.

Τόπος προορισμού: η πληροφορία αυτή είναι προαιρετική.
Για τη διάθεση στην αγορά: ο τόπος στον οποίο αποστέλλονται για τελική εκφόρτωση τα προϊόντα. Πρέπει να
αναφέρονται το όνομα, η διεύθυνση και ο αριθμός έγκρισης των εκμεταλλεύσεων ή των εγκαταστάσεων του
τόπου προορισμού, κατά περίπτωση.

Πλαίσιο I.13.

Τόπος φόρτωσης: άνευ αντικειμένου.

Πλαίσιο I.14.

Ημερομηνία και ώρα αναχώρησης: η ημερομηνία αναχώρησης του μέσου μεταφοράς (αεροπλάνου, πλοίου,
τρένου ή οδικού οχήματος).

Πλαίσιο I.15.

Μέσο μεταφοράς: μέσο μεταφοράς που αναχωρεί από τη χώρα αποστολής.
Τρόπος μεταφοράς: αεροπλάνο, πλοίο, τρένο, οδικό όχημα ή άλλο. «Άλλο»: τρόποι μεταφοράς που δεν
καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου (1).
Στοιχεία ταυτοποίησης του μέσου μεταφοράς: για αεροπλάνα ο αριθμός πτήσης, για πλοία το όνομα του ή των
πλοίων, για τρένα ο αριθμός του τρένου και ο αριθμός βαγονιού, για οδικές μεταφορές ο αριθμός
κυκλοφορίας με τον αριθμό του ρυμουλκούμενου, κατά περίπτωση.
Σε περίπτωση μεταφοράς με οχηματαγωγό, να αναφερθούν τα στοιχεία ταυτοποίησης του οδικού οχήματος, ο
αριθμός κυκλοφορίας με τον αριθμό του ρυμουλκούμενου, κατά περίπτωση, και το όνομα του
προγραμματισμένου οχηματαγωγού.
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Πλαίσιο I.16.

ΣΣΕ εισόδου: να αναφερθούν η ονομασία του ΣΣΕ και ο κωδικός ταυτοποίησης που του έχει αποδοθεί από το
IMSOC.

Πλαίσιο I.17.

Συνοδευτικά έγγραφα:
Έκθεση εργαστηρίου: να προσδιοριστούν ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης της έκθεσης/των
αποτελεσμάτων των εργαστηριακών αναλύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 του
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/1793.
Άλλο: πρέπει να αναφέρονται ο τύπος και ο αριθμός αναφοράς του εγγράφου, όταν το φορτίο συνοδεύεται
από άλλα έγγραφα, όπως εμπορικά έγγραφα (για παράδειγμα, τον αριθμό της αεροπορικής φορτωτικής, της
φορτωτικής θαλάσσιας μεταφοράς ή του εμπορικού εγγράφου σιδηροδρομικής ή οδικής μεταφοράς).

Πλαίσιο I.18.

Συνθήκες μεταφοράς: κατηγορία απαιτούμενης θερμοκρασίας κατά τη μεταφορά των προϊόντων (θερμοκρασία
περιβάλλοντος, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα). Μπορεί να επιλεγεί μόνο μία κατηγορία.

Πλαίσιο I.19.

Αριθ. εμπορευματοκιβωτίου/σφραγίδας: κατά περίπτωση, οι αντίστοιχοι αριθμοί.
Εάν τα αγαθά μεταφέρονται σε κλειστά εμπορευματοκιβώτια, πρέπει να παρέχεται ο αριθμός
εμπορευματοκιβωτίου.
Μόνο ο αριθμός επίσημης σφραγίδας πρέπει να δηλώνεται. Τίθεται επίσημη σφραγίδα όταν στο
εμπορευματοκιβώτιο, το φορτηγό ή το σιδηροδρομικό βαγόνι τοποθετείται σφραγίδα υπό την εποπτεία της
αρμόδιας αρχής που εκδίδει το πιστοποιητικό.

Πλαίσιο I.20.

Αγαθά πιστοποιημένα για: να αναφερθεί η προβλεπόμενη χρήση για τα προϊόντα, όπως ορίζεται στο σχετικό
επίσημο πιστοποιητικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κατανάλωση από τον άνθρωπο: αφορά μόνο προϊόντα που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο.
Ζωοτροφές: αφορά μόνο προϊόντα που προορίζονται για ζωοτροφές.

Πλαίσιο I.21.

Άνευ αντικειμένου.

Πλαίσιο I.22.

Για την εσωτερική αγορά: για όλα τα φορτία που προορίζονται να διατεθούν στην αγορά της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Πλαίσιο I.23.

Συνολικός αριθμός μονάδων συσκευασίας: ο αριθμός των μονάδων συσκευασίας. Στην περίπτωση των χύδην
φορτίων, το πλαίσιο αυτό είναι προαιρετικό.

Πλαίσιο I.24.

Ποσότητα:
Συνολικό καθαρό βάρος: ορίζεται ως η μάζα των αγαθών χωρίς τους άμεσους περιέκτες ή οποιαδήποτε
συσκευασία.
Συνολικό μεικτό βάρος: συνολικό βάρος σε χιλιόγραμμα. Αυτό ορίζεται ως η συνολική μάζα των προϊόντων με
τους άμεσους περιέκτες και όλες τις συσκευασίες τους, εξαιρουμένων των εμπορευματοκιβωτίων μεταφοράς
και άλλου εξοπλισμού μεταφοράς.

Πλαίσιο I.25.

Περιγραφή των αγαθών: Να αναφερθούν ο αντίστοιχος κωδικός του Εναρμονισμένου Συστήματος και ο τίτλος
που έχει οριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων, όπως αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΟΚ)
αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου (2). Η εν λόγω τελωνειακή περιγραφή συμπληρώνεται, εάν χρειαστεί, από τις
αναγκαίες συμπληρωματικές πληροφορίες για την ταξινόμηση των προϊόντων.
Να αναφερθούν τα είδη, οι τύποι των προϊόντων, ο αριθμός των μονάδων συσκευασίας, το είδος της
συσκευασίας, ο αριθμός παρτίδας, το καθαρό βάρος, καθώς και ο τελικός καταναλωτής όταν τα προϊόντα
συσκευάζονται για τον τελικό καταναλωτή.
Είδος: η επιστημονική ονομασία ή όπως ορίζεται σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Είδος συσκευασίας: αναγράψτε το είδος της συσκευασίας σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται στα
παραρτήματα V και VI της σύστασης αριθ. 21 του UN/CEFACT (Κέντρο των Ηνωμένων Εθνών για τη
Διευκόλυνση του Εμπορίου και των Ηλεκτρονικών Συναλλαγών).

(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2004, για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και συναφείς
δραστηριότητες και για την τροποποίηση των οδηγιών 64/432/ΕΟΚ και 93/119/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/97 (ΕΕ L 3 της
5.1.2005, σ. 1).
(2) 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).
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Μέρος II: Πιστοποίηση
Το τμήμα αυτό πρέπει να συμπληρώνεται από αρμόδιο/-α για την πιστοποίηση υπάλληλο που έχει εξουσιοδοτηθεί από την αρμόδια
αρχή της τρίτης χώρας για την υπογραφή του επίσημου πιστοποιητικού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 2 του
κανονισμού (ΕΕ) 2017/625.
Πλαίσιο II.

Υγειονομικές πληροφορίες: αυτό το μέρος πρέπει να συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ειδικές υγειονομικές
απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη φύση των προϊόντων και όπως ορίζεται στις συμφωνίες
ισοδυναμίας με συγκεκριμένες τρίτες χώρες ή σε άλλες νομοθετικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως
αυτές για την πιστοποίηση.
Επιλέξτε μεταξύ των σημείων II.2.1, II.2.2, II.2.3 και II.2.4 το σημείο που αντιστοιχεί στην κατηγορία του
προϊόντος και στην πηγή κινδύνου/-ων για τις οποίες χορηγείται η πιστοποίηση.
Σε περίπτωση που τα επίσημα πιστοποιητικά δεν υποβάλλονται στο IMSOC, οι δηλώσεις που δεν είναι σχετικές
πρέπει να διαγράφονται, να μονογράφονται και να σφραγίζονται από τον/την αρμόδιο/-α για την πιστοποίηση
υπάλληλο, ή να απαλείφονται εντελώς από το πιστοποιητικό.
Σε περίπτωση που το πιστοποιητικό υποβάλλεται στο IMSOC, οι δηλώσεις που δεν είναι σχετικές πρέπει να
διαγράφονται ή να απαλείφονται εντελώς από το πιστοποιητικό.

Πλαίσιο II.α

Αριθ. αναφοράς πιστοποιητικού: ο ίδιος κωδικός αναφοράς με το πλαίσιο I.2.

Πλαίσιο II.β

Αριθ. αναφοράς IMSOC: ίδιος κωδικός αναφοράς με το πλαίσιο I.2.α, υποχρεωτικός μόνον για επίσημα
πιστοποιητικά που εκδίδονται στο IMSOC.

Αρμόδιος/-α
για την
πιστοποίηση
υπάλληλος:

Υπάλληλος της αρμόδιας αρχής της τρίτης χώρας ο οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί από την εν λόγω αρχή: να
αναγραφούν το ονοματεπώνυμο με κεφαλαία, η ιδιότητα και ο τίτλος, κατά περίπτωση, ο αριθμός
ταυτοποίησης και η πρωτότυπη σφραγίδα της αρμόδιας αρχής και η ημερομηνία υπογραφής.

