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ΘΕΜΑ : ∆ιευκρινήσεις επί του Κανονισµού 2019/1084/ΕΕ  που τροποποιεί τον Κανονισµό   
                142/2001/ΕΕ 
 
ΣΧΕΤ:  1.Το µε αριθ. πρωτ. 2514/75515/18-06-2013 έγγραφό µας. 
             2. Το µε αριθ. πρωτ. 2520/75845/19-06-2013  έγγραφό µας 
             3. Το µε αριθ. πρωτ. 3147/96395/05-08-2013 έγγραφό µας 
             4. Το µε αριθ. πρωτ. 1467/65212/19-05-2014 έγγραφό µας 

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

             7. Το µε αριθ. πρωτ. 1124/113250/26-10-2017 έγγραφό µας 
             8. Το µε αριθ. πρωτ. 930/72324/08-04-2019 έγγραφό µας 
             9. Το µε αριθ. πρωτ. 1741/176732/15-07-2019 έγγραφό µας 
 
 
Σας αποστέλλουµε συνηµµένα, για ενηµέρωση και εφαρµογή, τον Κανονισµό  2019/1084/ΕΕ  ,  µε τον 
οποίο «τροποποιείται ο Κανονισµός 142/2011/ΕΕ  όσον αφορά την εναρµόνιση του καταλόγου των 
εγκεκριµένων ή καταχωρισµένων εγκαταστάσεων, µονάδων και υπευθύνων επιχειρήσεων  και την 
ιχνηλασιµότητα ορισµένων ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων». 
 
Οι τροποποιήσεις αφορούν το ενδοκοινοτικό εµπόριο  και κυρίως τον  τρόπο  εφαρµογής των   
διαδικασιών για τη διεξαγωγή του.  

 
Συγκεκριµένα: 
1.Επεκτείνεται η απαίτηση για έγκριση, από την αρµόδια αρχή του τόπου προορισµού,  για τα 
ιχθυέλαια  και ιχθυάλευρα  από υλικά της κατηγορίας 3 που προορίζονται για αποτοξίνωση, (επιπλέον 
των υλικών της κατηγορίας 1, υλικών της κατηγορίας 2 και κρεαταλεύρων  και οστεάλευρων  ή 
ζωικών λιπών  που παράγονται  από υλικά της κατηγορίας 1 και της κατηγορίας 2 που  βρίσκεται ήδη 
σε ισχύ). 
 
 



 
 
 
 
2.Η αίτηση για την έγκριση των ανωτέρω υλικών θα γίνεται ηλεκτρονικά µέσω νέας τυποποιηµένης 
µορφής  από το ενοποιηµένο  µηχανογραφικό  κτηνιατρικό  σύστηµα     TRACES. 
 
 3. Γίνεται ηλεκτρονική σύνδεση αίτησης – έγκρισης – έκδοσης εµπορικού έγγραφου µέσα στο 
σύστηµα TRACES προκειµένου να αποτραπεί η έκδοση του εµπορικού εγγράφου χωρίς να έχει 
εγκριθεί το συµπληρωµένο έντυπο της αίτησης.  
 
Η συµπλήρωση του εµπορικού έγγραφου για τη µεταφορά των εν λόγω υλικών θα επιτρέπεται από το 
σύστηµα TRACES µόνο  µετά τη χορήγηση της  έγκρισης  από τη χώρα προορισµού. Η αρµόδια αρχή 
του κράτους µέλους προορισµού έχει στη διάθεσή της διάστηµα 20 ηµερολογιακών ηµερών 
προκειµένου να εγκρίνει ή να απορρίψει την εν λόγω αίτηση, βάσει του άρθρου 32, σηµείο 6 του 
Κανονισµού 142/2011.  
 
4. Αλλάζει η φόρµα του εµπορικού εγγράφου  για το ενδοκοινοτικό εµπόριο γενικά  (όλων των ζωικών 
υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων) προκειµένου αυτό να περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε 
τον εγκεκριµένο προορισµό των παράγωγων προϊόντων και τους εξουσιοδοτηµένους χρήστες ζωικών 
υποπροϊόντων ή παράγωγων προϊόντων (η φόρµα έχει ήδη ενσωµατωθεί στο σύστηµα TRACES). 
   
    5. Στην ηλεκτρονική αυτή διαδικασία θα   επιτρέπεται να επιλέγεται ο τόπος προορισµού µόνο από 
τους καταλόγους των εγκεκριµένων ή καταχωρισµένων εγκαταστάσεων και µονάδων που είναι 
ενσωµατωµένες στο TRACES  και όχι από τους καταλόγους των εγγεγραµµένων υπευθύνων 
επιχειρήσεων που έχουν επίσης ενσωµατωθεί στο TRACES. 
 
6. Περιορίζεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας (µεταφορά και επιβεβαίωση άφιξης φορτίου 
στον τόπο προορισµού) σε 15 εργάσιµες ηµέρες, ώστε να εξασφαλίζεται η ιχνηλασιµότητα των 
φορτίων. Στην περίπτωση που η επιχείρηση παραλαβής δεν επιβεβαιώσει µέσα από το σύστηµα 
TRACES την άφιξη ενός φορτίου εντός της προαναφερθείσας προθεσµίας, όλες οι εµπλεκόµενες 
αρµόδιες αρχές πρέπει να προσδιορίσουν αµέσως την τοποθεσία του εν λόγω φορτίου. 
 
Λαµβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω τροποποιήσεις και επειδή ο κανονισµός 2019/1084/ΕΕ  εφαρµόζεται 
από 15-07-2017, παρακαλείσθε για την άµεση καταχώρηση  στο σύστηµα TRACES των 
εγκεκριµένων,  καταχωρισµένων εγκαταστάσεων και µονάδων διαχείρισης ΖΥΠ που  εµπλέκονται στο 
ενδοκοινοτικό εµπόριο και ανήκουν στην περιοχή της αρµοδιότητάς σας.  

 
 
 
                                                               O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝOΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
          
 
 
 
                                                                                             Θ. Αλεξανδρόπουλος 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                      ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
 
Α. Για Ενέργεια 

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

– ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής – έδρες τους 
– ∆ιευθύνσεις Κτηνιατρικής – έδρες τους 

 
Β. Για κοινοποίηση 
 
1.Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων 

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

2.Εµπορικά και Βιοµηχανικά Επιµελητήρια: 
α) Αθηνών. Ακαδηµίας 7-9, 10671, Αθήνα 

 β) Πειραιά. Πλατεία Ρούσβλετ, 18531, Πειραιάς 
 γ) Θεσσαλονίκης – Τσιµισκή 29, 54624, Θεσσαλονίκη 
 
 

Γ. Εσωτερική ∆ιανοµή 
  

1.   ∆ιεύθυνση Υγείας των Ζώων  

2.   ∆ιεύθυνση Κτηνιατρικής ∆ηµόσιας Υγείας  

 
 
 
 

 



ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1084 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 25ης Ιουνίου 2019 

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 όσον αφορά την εναρμόνιση του καταλόγου 
των εγκεκριμένων ή καταχωρισμένων εγκαταστάσεων, μονάδων και υπευθύνων επιχειρήσεων και την 

ιχνηλασιμότητα ορισμένων ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης 
Οκτωβρίου 2009, περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 (1), και ιδίως το άρθρο 21 
παράγραφος 5 στοιχείο α), το άρθρο 23 παράγραφος 3, το άρθρο 41 παράγραφος 4, το άρθρο 47 παράγραφος 2 και το 
άρθρο 48 παράγραφος 2, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπής (2) θεσπίζει κανόνες εφαρμογής για τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1069/2009, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων σχετικά με τα εμπορικά έγγραφα και την ιχνηλασιμότητα των ζωικών 
υποπροϊόντων και των παράγωγων προϊόντων. 

(2)  Σύμφωνα με το άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, κάθε φορτίο ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων 
προϊόντων πρέπει να συνοδεύεται, κατά τη μεταφορά, από εμπορικό έγγραφο που συντάσσεται σύμφωνα με το 
υπόδειγμα του παραρτήματος VIII του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 και συμπληρώνεται από τον υπεύθυνο της 
επιχείρησης. 

(3)  Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής πρέπει να κοινοποιεί την αποστολή ζωικών υποπροϊόντων και 
παράγωγων προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 στην αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους προορισμού μέσω του ενοποιημένου μηχανογραφικού κτηνιατρικού συστήματος (TRACES) 
που θεσπίστηκε με την απόφαση 2004/292/ΕΚ της Επιτροπής (3). 

(4)  Για τη διενέργεια αποτελεσματικών επίσημων ελέγχων στον τόπο προορισμού, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων που 
συμμετέχουν στην αποστολή φορτίων σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 
θα πρέπει να επιτρέπεται να επιλέγουν τον τόπο προορισμού μόνο από τους καταλόγους των εγκεκριμένων ή καταχωρι
σμένων εγκαταστάσεων και μονάδων που είναι ενσωματωμένες στο TRACES και όχι από τους καταλόγους των 
εγγεγραμμένων υπευθύνων επιχειρήσεων που έχουν επίσης ενσωματωθεί στο TRACES. 

(5)  Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 142/2011 θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να περιλαμβάνει απαιτήσεις για τους 
εναρμονισμένους καταλόγους εγκεκριμένων ή καταχωρισμένων εγκαταστάσεων και μονάδων και να προβλέπει ότι οι 
εναρμονισμένοι και οι ενημερωμένοι κατάλογοι εισάγονται στο TRACES ή καθίστανται προσβάσιμοι απ' αυτό. Ως εκ 
τούτου, θα πρέπει να προστεθεί ένα νέο άρθρο στο κεφάλαιο VI του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011. 

(6)  Η εναρμόνιση των καταλόγων στο TRACES ή η προσβασιμότητα απ' αυτό ενδέχεται να συνεπάγεται διοικητικό φόρτο 
για τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Ως εκ τούτου, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλη 
μεταβατική περίοδο για την εφαρμογή των νέων διατάξεων. 

(7)  Το άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε περίπτωση συγκεκριμένων 
μετακινήσεων ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων μεταξύ εδαφών της Ρωσικής Ομοσπονδίας που 
αναφέρονται στο άρθρο 29 του εν λόγω κανονισμού και, σε περίπτωση ειδικής διαμετακόμισης, μέσω Κροατίας, ζωικών 
υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων που προέρχονται από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και προορίζονται για τρίτες χώρες 
που αναφέρονται στο άρθρο 29α του εν λόγω κανονισμού. Οι ειδικές απαιτήσεις για τις μετακινήσεις και τις διαμετακο
μίσεις που προβλέπονται στα προαναφερθέντα άρθρα παρέχουν το κατάλληλο επίπεδο προστασίας της δημόσιας υγείας 
και της υγείας των ζώων και, ως εκ τούτου, επιτρέπουν παρέκκλιση από τον κατάλογο των εγκαταστάσεων και των 
μονάδων προέλευσης στο TRACES. 

(8)  Ως εκ τούτου, θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως το άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011. 

26.6.2019 L 171/100 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    

(1) ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 1. 
(2) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπής, της 25ης Φεβρουαρίου 2011, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν 
προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την εφαρμογή της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένα δείγματα 
και τεμάχια που εξαιρούνται από κτηνιατρικούς ελέγχους στα σύνορα οι οποίοι αναφέρονται στην εν λόγω οδηγία (ΕΕ L 54 της 26.2.2011, σ. 1). 

(3) Απόφαση 2004/292/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ής Μαρτίου 2004, σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος TRACES και την τροποποίηση της 
απόφασης 92/486/ΕΟΚ (ΕΕ L 94 της 31.3.2004, σ. 63). 



(9)  Σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 
εξασφαλίζουν ότι τα ζωικά υποπροϊόντα και τα παράγωγα προϊόντα συνοδεύονται κατά τη μεταφορά τους από εμπορικό 
έγγραφο. Προκειμένου να αποφευχθεί η χρήση ορισμένων ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων στην 
αλυσίδα παραγωγής ζωοτροφών για εκτρεφόμενα ζώα, οι δραστηριότητες των καταχωρισμένων εμπόρων που είναι 
υπεύθυνοι για την οργάνωση της μεταφοράς θα πρέπει να αποσαφηνιστούν και να καταστούν περισσότερο διαφανείς για 
τον σκοπό των επίσημων ελέγχων. Το υπόδειγμα του εμπορικού εγγράφου που πρέπει να συνοδεύει τα προαναφερθέντα 
ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα θα πρέπει να προσαρμοστεί ώστε να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες. 

(10)  Ορισμένα ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που καθορίζονται στο άρθρο 48 παράγραφος 3 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1069/2009 υπόκεινται σε διαδικασίες διοχέτευσης. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων και οι αρμόδιες αρχές θα 
πρέπει να εξασφαλίζουν ότι, όταν απαιτείται αποθήκευση, τα εν λόγω ζωικά υποπροϊόντα ή παράγωγα προϊόντα φτάνουν 
πάντα σε μονάδα αποθήκευσης που είναι καταχωρισμένη σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 1 στοιχείο α) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, εγκατάσταση ή μονάδα που είναι εγκεκριμένη σύμφωνα με το άρθρο 24 
παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού ή φτάνουν στον προορισμό που προβλέπεται στο άρθρο 24 παράγραφος 1 
στοιχείο ι) σημεία i) έως iv). Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να προσαρμοστεί το υπόδειγμα του εμπορικού εγγράφου στις 
απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 48 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009. 

(11)  Η διάρκεια της μεταφοράς μεταξύ του τόπου προέλευσης και του τόπου προορισμού θα πρέπει να περιορίζεται σε 15 
εργάσιμες ημέρες για να εξασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα των φορτίων. Εάν ένα φορτίο δεν φθάσει στον τόπο 
προορισμού εντός αυτής της προθεσμίας, όλες οι εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές πρέπει να προσδιορίσουν αμέσως την 
τοποθεσία του εν λόγω φορτίου. 

(12)  Αρκετά νέα προϊόντα αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών μεταξύ κρατών μελών. Το εμπορικό έγγραφο θα πρέπει να 
αναθεωρηθεί αναλόγως ώστε να συμπεριλάβει τα εν λόγω νέα προϊόντα. 

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

(14)  Η αποστολή προς άλλα κράτη μέλη ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 48 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 πρέπει να εγκρίνεται εκ των προτέρων από την αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους προορισμού, ύστερα από αίτηση του υπευθύνου της επιχείρησης. Στο παράρτημα XVI του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 142/2011 παρατίθεται τυποποιημένη μορφή για την έγκριση της αποστολής ζωικών υποπροϊόντων και 
παράγωγων προϊόντων σε άλλο κράτος μέλος. Η μορφή αυτή θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να περιλαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με τον εγκεκριμένο προορισμό των παράγωγων προϊόντων και τους εξουσιοδοτημένους χρήστες 
ζωικών υποπροϊόντων ή παράγωγων προϊόντων. Η έγκριση των εν λόγω ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων 
σ' ένα κράτος μέλος δεν εμποδίζει την ενδεχόμενη απόρριψη μιας τέτοιας αποστολής από τις αρμόδιες αρχές άλλων 
κρατών μελών. Η τυποποιημένη μορφή για την έγκριση θα πρέπει να εισαχθεί στο TRACES και να συνδεθεί ηλεκτρονικά 
με το εμπορικό έγγραφο που χρησιμοποιείται για τα εγκεκριμένα φορτία ζωικών υποπροϊόντων ή παράγωγων προϊόντων, 
προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία του εμπορικού εγγράφου χωρίς να έχει εγκριθεί από την αρμόδια αρχή στον 
τόπο προορισμού το συμπληρωμένο έντυπο της αίτησης. 

(15)  Το παράρτημα XVI του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. 

(16)  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 

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 142/2011 τροποποιείται ως εξής:  

(1) παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 20α: 

«Άρθρο 20α 

Κατάλογος εγκαταστάσεων, μονάδων και υπευθύνων επιχειρήσεων στα κράτη μέλη 

Η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους εξασφαλίζει ότι οι ενημερωμένοι κατάλογοι εγκαταστάσεων, μονάδων και υπευθύνων 
επιχειρήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009: 

α)  καταρτίζονται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής (*)· 

β)  είτε καταχωρίζονται στο TRACES είτε είναι προσβάσιμοι μέσω του TRACES το αργότερο από την 31η Οκτωβρίου 
2021.  

(*) https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fs-animal-products-app-est-technical_spec_04032012_en. 
pdf»· 
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(2) στο άρθρο 30 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: 

«Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στις ειδικές μετακινήσεις αποστολών ζωικών υποπροϊόντων με προέλευση και προορισμό 
τη Ρωσική Ομοσπονδία, όπως αναφέρεται στο άρθρο 29, και στις μετακινήσεις αποστολών ζωικών υποπροϊόντων και 
παράγωγων προϊόντων που προέρχονται από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και προορίζονται για τρίτες χώρες, όπως αναφέρεται στο 
άρθρο 29α.»·  

(3) στο άρθρο 32, η παράγραφος 7 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«7. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων υποβάλλουν τις αιτήσεις έγκρισης για τις οποίες γίνεται λόγος στην παράγραφο 6 
σύμφωνα με την τυποποιημένη μορφή που παρατίθεται στο παράρτημα XVI κεφάλαιο ΙΙΙ τμήμα 10 του παρόντος 
κανονισμού μέσω του TRACES.»·  

(4) Τα παραρτήματα VIII και XVI τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού. 

Άρθρο 2 

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

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

Βρυξέλλες, 25 Ιουνίου 2019. 

Για την Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος 
Jean-Claude JUNCKER  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 142/2011 τροποποιείται ως εξής:  

(1) το παράρτημα VIII κεφάλαιο III σημείο 6 τροποποιείται ως εξής: 

α)  στο στοιχείο στ) τα σημεία iv) έως vii) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: 

«iv)  το όνομα και η διεύθυνση της εγκατάστασης ή της μονάδας προέλευσης του υλικού και ο αριθμός έγκρισης ή 
καταχώρισής της που εκχωρείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 ή, κατά περίπτωση, σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 (1),τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004 (2) ή τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
183/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), καθώς και η φύση και η μέθοδος της 
επεξεργασίας, ανάλογα με την περίπτωση· 

v)  το όνομα, η διεύθυνση και ο αριθμός καταχώρισης του μεταφορέα του υλικού· 

vi)  το όνομα και η διεύθυνση της εγκατάστασης ή της μονάδας προορισμού και ο αριθμός καταχώρισης ή έγκρισής 
της που εκχωρείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 ή, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 ή τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 183/2005· 

vii)  σε περίπτωση μεταφοράς σε περιέκτες, ο πλήρης αναγνωριστικός αριθμός του περιέκτη (“κωδικός BIC”) που 
εκδίδεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Γραφείου Εμπορευματοκιβωτίων και Διατροπικών 
Μεταφορών (4)· 

viii)  σε περίπτωση εξαγωγής μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών και προϊόντων που περιέχουν μεταποιημένες ζωικές 
πρωτεΐνες, όπως αναφέρεται στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001, το κράτος μέλος εξόδου 
και ο συνοριακός σταθμός ελέγχου εξόδου που αναφέρεται στην απόφαση 2009/821/ΕΚ της Επιτροπής (5).» 

β)  προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο θ): 

«θ)  Η αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για τον τόπο προορισμού που αναφέρεται στο άρθρο 48 παράγραφος 3 
δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 ενημερώνει, εντός 15 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή 
των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 48 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο του εν λόγω κανονισμού, την 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης για την άφιξη της αποστολής μέσω του συστήματος TRACES.»  
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(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων 
(ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 1). 

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

(3) Κανονισμός (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). 

(4) https://www.bic-code.org/identification-number/ 
(5) Απόφαση 2009/821/ΕΚ της Επιτροπής, της 28ης Σεπτεμβρίου 2009, για την κατάρτιση καταλόγου εγκεκριμένων συνοριακών σταθμών 

ελέγχου, τη θέσπιση ορισμένων κανόνων σχετικά με τους ελέγχους που διενεργούνται από τους εμπειρογνώμονες κτηνιάτρους της Επιτροπής και 
τη θέσπιση των κτηνιατρικών μονάδων στο Traces (ΕΕ L 296 της 12.11.2009, σ. 1). 

https://www.bic-code.org/identification-number/


γ)  το υπόδειγμα εμπορικού εγγράφου αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Εμπορικό έγγραφο 

Για τη μεταφορά, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων που δεν 
προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 
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(2) Στο παράρτημα XVI κεφάλαιο III, το τμήμα 10 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«Τμήμα 10 

Τυποποιημένη μορφή αιτήσεων για ορισμένες εγκρίσεις στο ενδοενωσιακό εμπόριο 

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων ενημερώνουν την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης και υποβάλλουν αίτηση στην 
αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προορισμού για την έγκριση της αποστολής ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων 
προϊόντων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 48 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, καθώς και ιχθυελαίου ή 
ιχθυαλεύρου από υλικά της κατηγορίας 3 που προορίζεται για αποτοξίνωση, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα στο 
TRACES: 
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