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ΘΕΜΑ : Τροποποίηση του Κανονισµών (ΕΚ) αριθ.999/2001 και (ΕΕ) αριθ. 142/2011 σχετικά µε 
τη µεταποιηµένη ζωική πρωτείνη 
ΣΧΕΤ:  1.Το µε αριθµ. πρωτ. 2514/75515/18-06-2013 έγγραφο µας. 
             2. Το µε αριθµ. πρωτ. 2520/75845/19-06-2013  έγγραφο µας 
             3. Το µε αριθµ. πρωτ. 3147/96395/5-08-2014 έγγραφο µας 
             4. Το µε αριθµ. πρωτ. 1467/65212/19-05-2014 έγγραφο µας 

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

 
 
Σας ενηµερώνουµε ότι ο προς εφαρµογή Εκτελεστικός  Κανονισµός 2017/893 της Επιτροπής της 
Ε.Ε., για την τροποποίηση των παραρτηµάτων I και IV του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και των παραρτηµάτων X, XIV και XV του 
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπής όσον αφορά τις διατάξεις για τη µεταποιηµένη 
ζωική πρωτεΐνη, είναι αναρτηµένος στην ακόλουθη ηλεκτρονική δ/νση της επίσηµης εφηµερίδας 
της Ε.Ε.: 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0893&qid=1508926957209&from=EL 
 
 
 
Οι σηµαντικότερες αλλαγές που περιλαµβάνει ο νέος Κανονισµός είναι ότι πλέον : 



 
α) Επιτρέπεται η χρήση µεταποιηµένης ζωικής πρωτεΐνης που προέρχεται από εκτρεφόµενα 
έντοµα και σύνθετων ζωοτροφών που περιέχουν τέτοια µεταποιηµένη ζωική πρωτεΐνη για τη 
σίτιση των ζώων υδατοκαλλιέργειας υπό ειδικές προϋποθέσεις για την παραγωγή και τη χρήση 
της.  
 
Ο νέος Κανονισµός 2017/893 τροποποιεί τους Κανονισµούς (ΕΚ) αριθ.999/2001 και (ΕΕ) αριθ. 
142/2011 σχετικά µε τη µεταποιηµένη ζωική πρωτεΐνη από εκτρεφόµενα έντοµα, στα ακόλουθα 
σηµεία : 

1. Καν.999/2001, Παράρτηµα Ι : Προστίθεται ορισµός για τα εκτρεφόµενα έντοµα. 
2. Καν.999/2001, Παράρτηµα IV : Ορίζονται οι σχετικές µε τις ΜΣΕ προϋποθέσεις για την 

παραγωγή και τη χρήση µεταποιηµένης ζωικής πρωτεΐνης από εκτρεφόµενα έντοµα.  
3. Καν.142/2011, Παράρτηµα Χ : Προστίθεται κατάλογος των ειδών εντόµων που 

επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται για την παραγωγή µεταποιηµένης ζωικής πρωτεΐνης από 
εκτρεφόµενα έντοµα.  

4. Καν.142/2011, Παράρτηµα ΧIV : Θεσπίζονται οι απαιτήσεις για την εισαγωγή 
µεταποιηµένης ζωικής πρωτεΐνης από εκτρεφόµενα έντοµα.  

5. Καν.142/2011, Παράρτηµα ΧV : Προστίθεται υπόδειγµα υγειονοµικού πιστοποιητικού 
για την εισαγωγή µεταποιηµένης ζωικής πρωτεΐνης από εκτρεφόµενα έντοµα.  

 
β) Επιτρέπεται η εξαγωγή µεταποιηµένης ζωικής πρωτεΐνης (υλικό κατηγορίας 3) 
προερχόµενης από µηρυκαστικά ή από µηρυκαστικά και µη µηρυκαστικά, υπό ειδικές 
προϋποθέσεις, προκειµένου να διασφαλιστεί ότι η εξαγόµενη µεταποιηµένη ζωική πρωτεΐνη που 
προέρχεται από µηρυκαστικά δεν περιέχει κρεατοστεάλευρα (υλικά κατηγορίας 1 ή 2) και δεν 
χρησιµοποιείται για άλλους σκοπούς πέραν εκείνων που επιτρέπονται από την ενωσιακή 
νοµοθεσία (τροποποίηση Καν.999/2001, Παράρτηµα IV, Κεφάλαιο V, Τµήµα Ε).  
 
Ειδικότερα, η εξαγωγή µεταποιηµένων ζωικών πρωτεϊνών που προέρχονται από µηρυκαστικά 
ή µεταποιηµένων ζωικών πρωτεϊνών που προέρχονται από µηρυκαστικά και µη µηρυκαστικά, 
επιτρέπεται υπό τους ακόλουθους όρους : 
 
-    Οι µεταποιηµένες ζωικές πρωτεΐνες µεταφέρονται εντός σφραγισµένων περιεκτών απευθείας από 
τη µονάδα µεταποίησης µέχρι τον ΣΥΚΕ εξόδου. Πριν από την έξοδο των µεταποιηµένων ζωικών 
πρωτεϊνών από το έδαφος της Ένωσης, η υπεύθυνη για την οργάνωση της µεταφοράς επιχείρηση 
ενηµερώνει τον ΣΥΚΕ για την άφιξη του φορτίου στο σηµείο εξόδου. 
 
- Το φορτίο συνοδεύεται από ορθά συµπληρωµένο εµπορικό έγγραφο που έχει συνταχθεί σύµφωνα 
µε το υπόδειγµα που καθορίζεται στο σηµείο 6 του κεφαλαίου III του παραρτήµατος VIII του 
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 και έχει εκδοθεί µέσω του ενοποιηµένου µηχανογραφικού 
κτηνιατρικού συστήµατος (TRACES). Ο ΣΥΚΕ εξόδου πρέπει να αναγράφεται ως σηµείο εξόδου στο 
πλαίσιο Ι.28 του εν λόγω εµπορικού εγγράφου. 
 
- Ο ΣΥΚΕ εξόδου οφείλει να προβεί σε έλεγχο σφραγίδας όλων των περιεκτών που προσκοµίζονται 
στο σηµείο ελέγχου. Κατά παρέκκλιση και βάσει ανάλυσης κινδύνου, η επαλήθευση της σφράγισης 
των περιεκτών µπορεί να γίνει µε τυχαίο τρόπο. Εάν η επαλήθευση της σφράγισης δεν είναι 
ικανοποιητική, το φορτίο πρέπει να καταστραφεί ή να επιστρέψει εκ νέου στην εγκατάσταση 
προέλευσης. 
 
- Ο ΣΥΚΕ καταχωρεί τα αποτελέσµατα του ελέγχου στο σύστηµα TRACES ενηµερώνοντας την 
αρµόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για την εγκατάσταση προέλευσης, για την άφιξη του φορτίου, τα 
αποτελέσµατα του ελέγχου και τα τυχόν διορθωτικά µέτρα που ελήφθησαν. 
 



- Η αρµόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για την εγκατάσταση προέλευσης διενεργεί τακτικούς 
επίσηµους ελέγχους για να επαληθεύσει την ορθή εφαρµογή των ανωτέρω και για να επαληθεύσει 
ότι, για κάθε αποστολή µεταποιηµένων ζωικών πρωτεϊνών προερχόµενων από µηρυκαστικά που 
προορίζονται για εξαγωγή, η επιβεβαίωση των ελέγχων που διενεργήθηκαν στο σηµείο εξόδου 
ελήφθη από τον ΣΥΚΕ, µέσω του συστήµατος TRACES. 
 
γ) Επισηµαίνεται ότι,  
- η εξαγωγή προϊόντων που περιέχουν µεταποιηµένες ζωικές πρωτεΐνες προερχόµενες από 
µηρυκαστικά απαγορεύεται. Επιτρέπεται υπό όρους µόνο η εξαγωγή µεταποιηµένων τροφών 
ζώων συντροφιάς (Καν.999/2001, Παράρτηµα IV, Κεφάλαιο V, Τµήµα Ε, παράγραφος 2).  
 
- η εξαγωγή µεταποιηµένων ζωικών πρωτεϊνών που προέρχονται από µη µηρυκαστικά ή 
προϊόντων που περιέχουν τέτοιες πρωτεΐνες, επιτρέπεται µόνον υπό όρους (Καν.999/2001, 
Παράρτηµα IV, Κεφάλαιο V, Τµήµα Ε, παράγραφος 3 και 4).  
  
 
Είµαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.                                                                                  
 

                                                                                        
 

                                                                                     Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ   
                                                                                       ΓΕΝΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

               
 
 
                                                                                                         Θ. Αλεξανδρόπουλος 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                      ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
 
Α. Για Ενέργεια 

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

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

 
Β. Για κοινοποίηση 
 
1.Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 

α) Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.K. – Δ/νση Τελ. Διαδικασιών 
Καρ. Σερβίας 10, 10184, Αθήνα. 

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

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