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 ΘΕΜΑ: Κατάλογοι τρίτων χωρών ή περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση ορισµένων ζώων και αγαθών που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο 

 
 

Σας ενηµερώνουµε ότι στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηµοσιεύτηκε προς 
εφαρµογή ο Εκτελεστικός Κανονισµός (ΕΕ) 2019/626 της Επιτροπής, σχετικά µε τους καταλόγους 
τρίτων χωρών ή περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
ορισµένων ζώων και αγαθών που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, o οποίος τροποποιεί 
τον εκτελεστικό κανονισµό (ΕΕ) 2016/759 όσον αφορά τους εν λόγω καταλόγους. 
 
Ο σύνδεσµος για τον παραπάνω Εκτελεστικό Κανονισµό είναι ο εξής:  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0626&from=EL 

 

Συγκεκριµένα ,µε τον παρόντα Κανονισµό καθορίζονται: 
1.Κατάλογος τρίτων χωρών ή περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση νωπού 
κρέατος και παρασκευασµάτων κρέατος οπληφόρων 
2. Κατάλογος τρίτων χωρών ή περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση κρέατος 
πουλερικών, στρουθιονιδών και άγριων πτερωτών θηραµάτων, παρασκευασµάτων κρέατος 
πουλερικών, αυγών και προϊόντων αυγών 
3. Κατάλογος τρίτων χωρών ή περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση κρέατος 
άγριων κονικλοειδών, άγριων χερσαίων θηλαστικών πλην οπληφόρων και κονικλοειδών, και 
εκτρεφόµενων κουνελιών 
4. Κατάλογος τρίτων χωρών ή περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση 
προϊόντων µε βάση το κρέας και επεξεργασµένων στοµαχιών, ουροδόχων κύστεων και εντέρων πλην 
των εντέρων για την παρασκευή αλλαντικών 
5. Τρίτες χώρες ή περιοχές τους από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση εντέρων για 
παρασκευή αλλαντικών 
6. Κατάλογος τρίτων χωρών ή περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση 
ζώντων, διατηρηµένων µε απλή ψύξη, κατεψυγµένων ή µεταποιηµένων δίθυρων µαλακίων, 
εχινοδέρµων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστερόποδων 
7. Κατάλογος τρίτων χωρών ή περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση 
αλιευτικών προϊόντων πλην αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 8 



8. Κατάλογος τρίτων χωρών ή περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση 
φορτίων νωπού γάλακτος, πρωτογάλακτος, γαλακτοκοµικών προϊόντων και προϊόντων µε βάση το 
πρωτόγαλα 
9. Κατάλογος τρίτων χωρών ή περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση 
βατραχοπόδαρων 
10. Κατάλογος τρίτων χωρών ή περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση 
σαλιγκαριών, που παρασκευάζονται σύµφωνα µε το τµήµα XI του παραρτήµατος III του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 853/2004 
11. Κατάλογος τρίτων χωρών ή περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση 
τετηγµένων ζωικών λιπών και ινωδών καταλοίπων ξυγκών 
12. Κατάλογος τρίτων χωρών ή περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση 
ζελατίνης και κολλαγόνου 
13. Κατάλογος τρίτων χωρών ή περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση 
πρώτων υλών για την παραγωγή ζελατίνης και κολλαγόνου 
14. Κατάλογος τρίτων χωρών ή περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση 
επεξεργασµένων πρώτων υλών για την παραγωγή ζελατίνης και κολλαγόνου 
15. Κατάλογος τρίτων χωρών από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση µελιού και άλλων 
προϊόντων µελισσοκοµίας 
16. Κατάλογος τρίτων χωρών ή περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση 
ορισµένων ιδιαιτέρως εξευγενισµένων προϊόντων 
17. Κατάλογος τρίτων χωρών από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση κρέατος ερπετών 
18. Τρίτες χώρες ή περιοχές τους από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση εντόµων 
19. Κατάλογος τρίτων χωρών ή περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση άλλων 
προϊόντων ζωικής προέλευσης 
 

Επισηµαίνεται ότι : 

1. η απόφαση 2006/766/ΕΚ καταργείται. Οι αναφορές στην απόφαση 2006/766/ΕΚ 

ερµηνεύονται ως αναφορές στον παρόντα κανονισµό και διαβάζονται σύµφωνα µε τον πίνακα 

αντιστοιχίας του παραρτήµατος IV του παρόντος κανονισµού. 

2. Κατάλογοι τρίτων χωρών ή περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση 

φορτίων εντέρων για παρασκευή αλλαντικών θα καταρτιστούν µόνον από την 21η Απριλίου 

2021 σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) 2016/429.Συνεπώς, έως τις 20 Απριλίου 2021, τα 

κράτη µέλη συνεχίζουν να επιτρέπουν την είσοδο στο έδαφός τους φορτίων εντέρων για 

παρασκευή αλλαντικών που αναφέρονται στο άρθρο 7 από τις τρίτες χώρες ή περιοχές τους 

που έχουν εγκριθεί για την εισαγωγή τέτοιων φορτίων στην Ένωση σύµφωνα µε το άρθρο 

1 της απόφασης 2003/779/ΕΚ. 

 

Ο παρών Κανονισµός εφαρµόζεται από τη 14η ∆εκεµβρίου 2019. 

                                                                     H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

 Χρυσούλα ∆ηλέ 

 
 
 



ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
 
 
 

Α. Για Ενέργεια 
 

1. Περιφέρειες της χώρας. Γενικές ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής. ∆ιευθύνσεις 
Κτηνιατρικής αυτών – Έδρες τους. 

2. Περιφερειακές Ενότητες της χώρας. ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής. Τµήµατα 
Κτηνιατρικής αυτών – Έδρες τους. 

3. Σταθµοί Υγειονοµικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ). – Έδρες τους. 
4. Κτηνιατρικά εργαστήρια. – Έδρες τους. 
5. Κέντρα κτηνιατρικών ιδρυµάτων. – 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 Ρούσβελτ, 18531, Πειραιάς. 
γ) Θεσσαλονίκης – Τσιµισκή 29, 54624, Θεσσαλονίκη. 
 
 

 
Γ. Εσωτερική ∆ιανοµή 

  
1.    ∆ιεύθυνση Υγείας των Ζώων  
2.    ∆ιεύθυνση Κτηνιατρικής ∆ηµόσιας Υγείας 



ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/626 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 5ης Μαρτίου 2019 

σχετικά με τους καταλόγους τρίτων χωρών ή περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση ορισμένων ζώων και αγαθών που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, 

o οποίος τροποποιεί τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/759 όσον αφορά τους εν λόγω καταλόγους 

(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 
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) (1), και ιδίως το άρθρο 127 παράγραφος 2, 

Αφού ζήτησε τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1)  Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 θεσπίζει κανόνες για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες ελεγκτικές δραστηριότητες 
που διενεργούνται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, ώστε να εξακριβώνεται ότι θέματα, όπως, μεταξύ άλλων, η 
ασφάλεια των τροφίμων, συμμορφώνονται με τη νομοθεσία της Ένωσης σε όλα τα στάδια της διαδικασίας παραγωγής, 
μεταποίησης και διανομής. Ειδικότερα, προβλέπει ότι ορισμένα ζώα και αγαθά επιτρέπεται να εισέρχονται στην Ένωση 
μόνον από τρίτη χώρα ή τμήμα τρίτης χώρας που εμφανίζεται στον κατάλογο τον οποίο καταρτίζει η Επιτροπή για τον 
σκοπό αυτό. 

(2)  Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/625 (2) της Επιτροπής συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625 όσον 
αφορά τις προϋποθέσεις για την είσοδο την Ένωση φορτίων ορισμένων ζώων και αγαθών που προορίζονται για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο από τρίτες χώρες ή περιοχές, ώστε να εξασφαλιστεί ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις 
που έχουν θεσπιστεί στους κανόνες του άρθρου 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 (ασφάλεια 
των τροφίμων) ή με τις απαιτήσεις που αναγνωρίζονται ως τουλάχιστον ισοδύναμες. Οι εν λόγω προϋποθέσεις περιλαμ
βάνουν την ταυτοποίηση των ζώων και των αγαθών που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, στα οποία 
εφαρμόζεται η απαίτηση να προέρχονται από τρίτη χώρα ή περιοχή της που περιλαμβάνονται σε κατάλογο σύμφωνα με 
το άρθρο 126 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625. 

(3)  Οι κατάλογοι τρίτων χωρών ή περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση φορτίων ορισμένων ζώων 
και αγαθών που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο καταρτίζονται για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με 
τις απαιτήσεις ασφάλειας των τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), ο οποίος θα καταργηθεί στις 14 Δεκεμβρίου 2019 με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2017/625, καθώς και με τις απαιτήσεις για την υγεία των ζώων σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 
της οδηγίας 2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου (4). Στις περιπτώσεις που κρίθηκε αναγκαία η συμμόρφωση τόσο με τις 

17.5.2019 L 131/31 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    

(1) ΕΕ L 95 της 7.4.2017, σ. 1. 
(2) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/625 της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις για την είσοδο στην Ένωση φορτίων ορισμένων ζώων και αγαθών 
που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (Βλέπε σελίδα 18 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας). 

(3) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών 
διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο 
(ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 206). 

(4) Οδηγία 2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για τους κανόνες υγειονομικού ελέγχου που διέπουν την παραγωγή, 
μεταποίηση, διανομή και εισαγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (ΕΕ L 18 της 23.1.2003, σ. 11). 



απαιτήσεις για την υγεία του ανθρώπου όσο και με τις απαιτήσεις για την υγεία των ζώων, καταρτίστηκαν κοινοί 
κατάλογοι που καλύπτουν και τις δύο πτυχές με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/759 της Επιτροπής (5), τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 206/2010 της Επιτροπής (6), τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 119/2009 της Επιτροπής (7), την απόφαση 
2007/777/ΕΚ της Επιτροπής (8), την απόφαση 2003/779/ΕΚ της Επιτροπής (9) και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 605/2010 
της Επιτροπής (10). 

(4)  Με την απόφαση 2006/766/ΕΚ της Επιτροπής (11), που εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004, καταρτίστηκαν πρόσθετοι κατάλογοι τρίτων χωρών ή περιοχών τους από τις οποίες 
επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση, για λόγους δημόσιας υγείας, δίθυρων μαλακίων, εχινοδέρμων, χιτωνόζωων, 
θαλάσσιων γαστερόποδων και αλιευτικών προϊόντων. 

(5)  Επειδή ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 854/2004 καταργείται με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625 με ισχύ από τις 
14 Δεκεμβρίου 2019 και, για να υπάρξει μία και μόνον νομική πράξη που να συγκεντρώνει όλες τις τρίτες χώρες ή 
περιοχές τους για τις οποίες υπάρχει η απαίτηση να περιέχονται σε κατάλογο ώστε να επιτρέπεται η είσοδος στην αγορά 
της Ένωσης ορισμένων ζώων και αγαθών από τη σκοπιά των τροφίμων και της ασφάλειας των τροφίμων, είναι σκόπιμο 
να καταρτιστούν κατάλογοι για τα εν λόγω ζώα και αγαθά στον παρόντα κανονισμό. 

(6)  Επειδή, στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, συνεχίζονται οι συζητήσεις (12) σχετικά τις απαιτήσεις για τη συμπερίληψη σε καταλόγους των τρίτων 
χωρών ή περιοχών προκειμένου να επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση ορισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης για 
λόγους υγείας των ζώων, είναι επίσης σκόπιμο να υπάρχουν κατάλογοι για τα εν λόγω προϊόντα ζωικής προέλευσης με 
διασταυρούμενες παραπομπές στους υπάρχοντες καταλόγους για λόγους υγείας των ζώων, ώστε να αποφευχθεί η διπλή 
κατάρτιση καταλόγων. Οι κατάλογοι αυτοί καταρτίστηκαν με βάση τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και την οδηγία 
2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου κατόπιν αιτήματος των ενδιαφερόμενων τρίτων χωρών. Για να συμπεριληφθούν στους 
καταλόγους, οι αρμόδιες αρχές των τρίτων χωρών παρείχαν τις κατάλληλες εγγυήσεις, ιδίως όσον αφορά τη 
συμμόρφωση ή την ισοδυναμία με την ενωσιακή νομοθεσία για τα τρόφιμα και την οργάνωση των αρμόδιων αρχών της 
τρίτης χώρας. Συνεπώς, η επαναξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις αυτές σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2017/625 δεν είναι αναγκαία. 

(7)  Είναι σκόπιμο να διατηρηθούν οι κοινοί κατάλογοι για τον σκοπό του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 ως προς τα τρόφιμα 
και την ασφάλεια των τροφίμων και οι υπάρχοντες κατάλογοι που έχουν καταρτιστεί για λόγους υγείας των ζώων και να 
υπάρξει συντονισμένη προσέγγιση ως προς τη συμπερίληψη τρίτων χωρών και περιοχών τους, στις περιπτώσεις που έχει 
εγκριθεί πρόγραμμα ελέγχου των καταλοίπων σύμφωνα με την οδηγία 96/23/ΕΚ του Συμβουλίου (13), ανάλογα με την 
περίπτωση. 

(8)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (14) θεσπίζει απαιτήσεις για 
τους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίμων που εισάγουν προϊόντα ζωικής προέλευσης και σύνθετα προϊόντα. Ειδικότερα, 
προβλέπει ότι οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων που εισάγουν προϊόντα ζωικής προέλευσης από τρίτες χώρες ή 
περιοχές τους πρέπει να εξασφαλίζουν ότι η τρίτη χώρα αποστολής περιλαμβάνεται σε κατάλογο τρίτων χωρών από τις 
οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές τέτοιων προϊόντων. 
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(5) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/759 της Επιτροπής, της 28ης Απριλίου 2016, σχετικά με την κατάρτιση των καταλόγων τρίτων χωρών, 
τμημάτων τρίτων χωρών και εδαφών από όπου τα κράτη μέλη επιτρέπουν την εισαγωγή στην Ένωση ορισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης 
που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και σχετικά με τον καθορισμό των απαιτήσεων πιστοποιητικών, την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2074/2005 και την κατάργηση της απόφασης 2003/812/ΕΚ (ΕΕ L 126 της 14.5.2016, σ. 13). 

(6) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 206/2010 της Επιτροπής, της 12ης Μαρτίου 2010, για τον καθορισμό καταλόγων τρίτων χωρών, περιοχών ή τμημάτων 
τους από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση ορισμένων ζώων και νωπού κρέατος, καθώς και των απαιτήσεων 
κτηνιατρικής πιστοποίησης (ΕΕ L 73 της 20.3.2010, σ. 1). 

(7) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 119/2009 της Επιτροπής, της 9ης Φεβρουαρίου 2009, για την κατάρτιση καταλόγου τρίτων χωρών ή μερών αυτών από 
τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές εντός, ή η διαμετακόμιση διαμέσου, της Κοινότητας κρέατος αγρίων κονικλοειδών, ορισμένων αγρίων 
χερσαίων θηλαστικών και εκτρεφόμενων κουνελιών, καθώς και για τις απαιτήσεις κτηνιατρικής πιστοποίησης (ΕΕ L 39 της 10.2.2009, σ. 12). 

(8) Απόφαση 2007/777/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2007, για τον καθορισμό όρων υγείας των ζώων, όρων δημόσιας υγείας και 
υποδειγμάτων πιστοποιητικών όσον αφορά ορισμένα προϊόντα με βάση το κρέας και επεξεργασμένα στομάχια, ουροδόχους κύστεις και έντερα 
για κατανάλωση από τον άνθρωπο, που εισάγονται από τρίτες χώρες, και για την κατάργηση της απόφασης 2005/432/ΕΚ (ΕΕ L 312 της 
30.11.2007, σ. 49). 

(9) Απόφαση 2003/779/ΕΚ της Επιτροπής, της 31ης Οκτωβρίου 2003, για τον καθορισμό υγειονομικών προϋποθέσεων και κτηνιατρικού 
πιστοποιητικού κατά τις εισαγωγές ζωικών εντέρων από τρίτες χώρες (ΕΕ L 285 της 1.11.2003, σ. 38). 

(10) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 605/2010 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 2010, σχετικά με τον καθορισμό όρων για την υγεία των ζώων, τη δημόσια 
υγεία και την κτηνιατρική πιστοποίηση όσον αφορά την εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση νωπού γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων, 
πρωτογάλακτος και προϊόντων με βάση το πρωτόγαλα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση που προορίζονται για ανθρώπινη 
κατανάλωση (ΕΕ L 175 της 10.7.2010, σ. 1). 

(11) Απόφαση 2006/766/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Νοεμβρίου 2006, για την κατάρτιση των καταλόγων τρίτων χωρών και εδαφών από τα οποία 
επιτρέπονται οι εισαγωγές δίθυρων μαλακίων, εχινοδέρμων, χιτωνόζωων, θαλάσσιων γαστερόποδων και αλιευτικών προϊόντων (ΕΕ L 320 της 
18.11.2006, σ. 53). 

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

(13) Οδηγία 96/23/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 1996, περί της λήψης μέτρων ελέγχου για ορισμένες ουσίες και τα κατάλοιπά τους σε 
ζώντα ζώα και στα προϊόντα τους και κατάργησης των οδηγιών 85/358/ΕΟΚ και 86/469/ΕΟΚ και των αποφάσεων 89/187/ΕΟΚ και 
91/664/ΕΟΚ (ΕΕ L 125 της 23.5.1996, σ. 10). 

(14) 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). 



(9)  Μεταβατικά μέτρα για παρεκκλίσεις από τους όρους για τις εισαγωγές που επιβάλλει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 
και τα οποία εφαρμόζονται σε ορισμένα προϊόντα ζωικής προέλευσης προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/185 της 
Επιτροπής (15) και εφαρμόζονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. 

(10)  Συνεπώς, πρέπει να καταρτιστούν πρόσθετοι κατάλογοι τρίτων χωρών ή περιοχών τους το αργότερο προτού εκπνεύσουν 
τα μεταβατικά μέτρα που θεσπίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/185, ώστε να αποφευχθεί διακοπή της εισόδου στην 
Ένωση φορτίων των εν λόγω προϊόντων ζωικής προέλευσης. Θα πρέπει να καταρτιστούν κατάλογοι ιδίως για τα 
τετηγμένα ζωικά λίπη και τα ινώδη κατάλοιπα ξυγκών, το κρέας ερπετών, τα έντομα και τα έντερα για παρασκευή 
αλλαντικών. 

(11)  Τα τρόφιμα που αποτελούνται, απομονώνονται ή παράγονται από έντομα ή τα μέρη τους, συμπεριλαμβανομένων των 
ζώντων εντόμων, υπόκεινται σε έγκριση για νέα τρόφιμα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (16). Είναι σκόπιμο να καταρτιστεί κατάλογος για τις εν λόγω ομάδες προϊόντων. 

(12)  Είναι ανάγκη να καταρτιστεί με τον παρόντα κανονισμό, πριν από τη λήξη των μεταβατικών μέτρων που προβλέπονται 
στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/185, ένας κατάλογος με προϊόντα ζωικής προέλευσης άλλα από αυτά για τα οποία έχουν 
καταρτιστεί ειδικοί κατάλογοι, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η είσοδος στην Ένωση των εισαγόμενων σήμερα προϊόντων 
ζωικής προέλευσης, που είναι πολύ σημαντικά για τους Ευρωπαίους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίμων. 

(13)  Τα μεταβατικά μέτρα του κανονισμού (ΕΕ) 2017/185 για ορισμένα προϊόντα ζωικής προέλευσης και σύνθετα προϊόντα 
θεσπίστηκαν, επειδή αντιπροσωπεύουν μικρό κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου λόγω των πολύ μικρών ποσοτήτων 
που καταναλώνονται από τα τρόφιμα αυτά ή λόγω του τρόπου παρασκευής τους που αποκλείει σε μεγάλο βαθμό τον 
κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου. Συνεπώς, είναι δυσανάλογο να ζητηθούν όλα τα στοιχεία και οι εγγυήσεις από τις 
τρίτες χώρες σύμφωνα με το άρθρο 127 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 και το άρθρο 4 του κατ' 
εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/625. 

(14)  Οι κατάλογοι θα πρέπει να καταρτιστούν με τον παρόντα κανονισμό και να απαλειφθούν από τον εκτελεστικό κανονισμό 
(ΕΕ) 2016/759 και την απόφαση 2006/766/ΕΚ. Επομένως, ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/759 θα πρέπει να τροποποιηθεί 
αναλόγως και η απόφαση 2006/766/ΕΚ θα πρέπει να καταργηθεί. 

(15)  Δεδομένου ότι ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 εφαρμόζεται από τις 14 Δεκεμβρίου 2019, ο παρών κανονισμός θα πρέπει 
επίσης να αρχίσει να εφαρμόζεται από την ίδια ημερομηνία. 

(16)  Κατάλογοι τρίτων χωρών ή περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπεται, βάσει της κατάστασης της υγείας των ζώων, η 
είσοδος στην Ένωση φορτίων εντέρων για παρασκευή αλλαντικών θα καταρτιστούν μόνον από την 21η Απριλίου 2021 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/429. Είναι σκόπιμο ο κατάλογος τρίτων χωρών ή περιοχών τους από τις οποίες 
θα επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση φορτίων εντέρων για παρασκευή αλλαντικών για κατανάλωση από τον άνθρωπο να 
ισχύει μόνον από την ίδια ημερομηνία. Κατά συνέπεια, τα μεταβατικά μέτρα που προβλέπουν παρεκκλίσεις ως προς τις 
απαιτήσεις για τη δημόσια υγεία για την είσοδο στην Ένωση φορτίων εντέρων για παρασκευή αλλαντικών θα πρέπει να 
παραταθούν έως τις 20 Απριλίου 2021. 

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

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής 

Ο παρών κανονισμός αφορά τους καταλόγους τρίτων χωρών ή περιοχών τους από τις οποίες φορτία ορισμένων ζώων και 
αγαθών που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο επιτρέπεται να εισέρχονται στην Ένωση από τη σκοπιά της 
ασφάλειας των τροφίμων σύμφωνα με το άρθρο 126 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625. 
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(15) Κανονισμός (ΕΕ) 2017/185 της Επιτροπής, της 2ας Φεβρουαρίου 2017, σχετικά με τη θέσπιση μεταβατικών μέτρων για την εφαρμογή 
ορισμένων διατάξεων των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
(ΕΕ L 29 της 3.2.2017, σ. 21). 

(16) Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τα νέα τρόφιμα, την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1852/2001 της Επιτροπής (ΕΕ L 327 της 
11.12.2015, σ. 1). 



Άρθρο 2 

Ορισμοί 

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:  

1) «νωπό κρέας»: νωπό κρέας, όπως ορίζεται στο σημείο 1.10 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004·  

2) «παρασκευάσματα κρέατος»: παρασκευάσματα κρέατος, όπως ορίζονται στο σημείο 1.15 του παραρτήματος I του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004·  

3) «κρέας»: κρέας, όπως ορίζεται στο σημείο 1.1 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004·  

4) «πουλερικά»: πουλερικά, όπως ορίζονται στο σημείο 1.3 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004·  

5) «άγρια θηράµατα»: μικρά άγρια θηράµατα, όπως ορίζονται στο σημείο 1.5 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
853/2004·  

6) «αυγά»: αυγά, όπως ορίζονται στο σημείο 5.1 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004·  

7) «προϊόντα αυγών»: προϊόντα αυγών, όπως ορίζονται στο σημείο 7.3 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
853/2004·  

8) «προϊόντα με βάση το κρέας»: προϊόντα με βάση το κρέας, όπως ορίζονται στο σημείο 7.1 του παραρτήματος I του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004·  

9) «επεξεργασμένα στομάχια, ουροδόχοι κύστες και έντερα»: επεξεργασμένα στομάχια, ουροδόχοι κύστες και έντερα όπως 
ορίζονται στο σημείο 7.9 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004·  

10) «δίθυρα μαλάκια»: τα δίθυρα μαλάκια, όπως ορίζονται στο σημείο 2.1 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
853/2004·  

11) «αλιευτικά προϊόντα»: τα αλιευτικά προϊόντα, όπως ορίζονται στο σημείο 3.1 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 853/2004·  

12) «νωπό γάλα»: το νωπό γάλα, όπως ορίζεται στο σημείο 4.1 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004·  

13) «γαλακτοκομικά προϊόντα»: τα γαλακτοκομικά προϊόντα, όπως ορίζονται στο σημείο 7.2 του παραρτήματος I του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004·  

14) «πρωτόγαλα»: το πρωτόγαλα, όπως ορίζεται στο σημείο 1 του τμήματος IX του παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 853/2004·  

15) «προϊόντα με βάση το πρωτόγαλα»: προϊόντα με βάση το πρωτόγαλα, όπως ορίζονται στο σημείο 2 του τμήματος IX του 
παραρτήματος III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004·  

16) «βατραχοπόδαρα»: τα βατραχοπόδαρα, όπως ορίζονται στο σημείο 6.1 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
853/2004·  

17) «σαλιγκάρια»: τα σαλιγκάρια, όπως ορίζονται στο σημείο 6.2 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004·  

18) «τετηγμένο ζωικό λίπος»: το τετηγμένο ζωικό λίπος, όπως ορίζεται στο σημείο 7.5 του παραρτήματος I του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 853/2004·  

19) «ινώδη κατάλοιπα ξυγκών»: τα ινώδη κατάλοιπα ξυγκών, όπως ορίζονται στο σημείο 7.6 του παραρτήματος I του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004·  

20) «ζελατίνη»: η ζελατίνη, όπως ορίζεται στο σημείο 7.7 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004·  

21) «κολλαγόνο»: το κολλαγόνο, όπως ορίζεται στο σημείο 7.8 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004·  

22) «μέλι»: το μέλι, όπως ορίζεται στο σημείο 1 του μέρους IX του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (17)·  

23) «προϊόντα μελισσοκομίας»: τα προϊόντα μελισσοκομίας, όπως ορίζονται στο σημείο 2 του μέρους IX του παραρτήματος II 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013·  

24) «κρέας ερπετών»: το κρέας ερπετών, όπως ορίζεται στο σημείο 16 του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/625·  

25) «έντομα»: τα έντομα, όπως ορίζονται στο σημείο 17 του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2019/625. 
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(17) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής 
οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 
1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου. (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671). 



Άρθρο 3 

Κατάλογος τρίτων χωρών ή περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση νωπού 
κρέατος και παρασκευασμάτων κρέατος οπληφόρων 

Η είσοδος στην Ένωση φορτίων νωπού κρέατος και παρασκευασμάτων κρέατος οπληφόρων που προορίζονται για κατανάλωση 
από τον άνθρωπο επιτρέπεται μόνον αν προέρχονται από τις τρίτες χώρες ή περιοχές τους οι οποίες έχουν εγκριθεί για την 
εισαγωγή στην Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 14 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 206/2010. 

Άρθρο 4 

Κατάλογος τρίτων χωρών ή περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση κρέατος 
πουλερικών, στρουθιονιδών και άγριων πτερωτών θηραμάτων, παρασκευασμάτων κρέατος πουλερικών, 

αυγών και προϊόντων αυγών 

Η είσοδος στην Ένωση φορτίων κρέατος πουλερικών, στρουθιονιδών και άγριων πτερωτών θηραμάτων, παρασκευασμάτων 
κρέατος πουλερικών, αυγών και προϊόντων αυγών που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο επιτρέπεται μόνον αν 
προέρχονται από τις τρίτες χώρες ή περιοχές τους οι οποίες έχουν εγκριθεί για την εισαγωγή στην Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 
3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 (18). 

Άρθρο 5 

Κατάλογος τρίτων χωρών ή περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση κρέατος 
άγριων κονικλοειδών, άγριων χερσαίων θηλαστικών πλην οπληφόρων και κονικλοειδών, και 

εκτρεφόμενων κουνελιών 

Η είσοδος στην Ένωση φορτίων κρέατος άγριων κονικλοειδών, άγριων χερσαίων θηλαστικών πλην οπληφόρων και κονικλοειδών, 
και εκτρεφόμενων κουνελιών που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο επιτρέπεται μόνον αν προέρχονται από τις 
τρίτες χώρες ή περιοχές τους οι οποίες έχουν εγκριθεί για εισαγωγή στην Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 119/2009. 

Άρθρο 6 

Κατάλογος τρίτων χωρών ή περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση προϊόντων 
με βάση το κρέας και επεξεργασμένων στομαχιών, ουροδόχων κύστεων και εντέρων πλην των εντέρων 

για την παρασκευή αλλαντικών 

Η είσοδος στην Ένωση φορτίων προϊόντων με βάση το κρέας και επεξεργασμένων στομαχιών, ουροδόχων κύστεων και εντέρων, 
πλην των εντέρων για παρασκευή αλλαντικών, που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο επιτρέπεται μόνον αν 
προέρχονται από τις τρίτες χώρες ή περιοχές τους οι οποίες έχουν εγκριθεί για την εισαγωγή στην Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 
3 στοιχείο β) της απόφασης 2007/777/ΕΚ. 

Ωστόσο, η είσοδος στην Ένωση φορτίων τεμαχίων προϊόντων με βάση το κρέας που έχουν αποξηρανθεί («biltong/jerky») και 
παστεριωμένων προϊόντων με βάση το κρέας, τα οποία προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, επιτρέπεται, αν 
προέρχονται από τις τρίτες χώρες ή περιοχές τους οι οποίες έχουν εγκριθεί για την εισαγωγή στην Ένωση σύμφωνα με το μέρος 
3 του παραρτήματος II της απόφασης 2007/777/ΕΚ. 

Άρθρο 7 

Τρίτες χώρες ή περιοχές τους από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση εντέρων για παρασκευή 
αλλαντικών 

Η είσοδος στην Ένωση φορτίων εντέρων για παρασκευή αλλαντικών που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο 
επιτρέπεται μόνον αν προέρχονται από τις τρίτες χώρες ή περιοχές τους οι οποίες έχουν εγκριθεί για την εισαγωγή στην Ένωση 
σύμφωνα με το άρθρο 1 της απόφασης 2003/779/ΕΚ. 
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(18) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 798/2008 της Επιτροπής, της 8ης Αυγούστου 2008, για την κατάρτιση καταλόγου τρίτων χωρών, εδαφών, ζωνών ή 
διαμερισμάτων από τα οποία επιτρέπεται να εισαχθούν και να διαμετακομισθούν μέσω της Κοινότητας πουλερικά και κρέας πουλερικών και για 
καθορισμό των απαιτήσεων κτηνιατρικής πιστοποίησης (ΕΕ L 226 της 23.8.2008, σ. 1). 



Άρθρο 8 

Κατάλογος τρίτων χωρών ή περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση ζώντων, 
διατηρημένων με απλή ψύξη, κατεψυγμένων ή μεταποιημένων δίθυρων μαλακίων, εχινοδέρμων, 

χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστερόποδων 

Η είσοδος στην Ένωση φορτίων ζώντων, διατηρημένων με απλή ψύξη, κατεψυγμένων ή μεταποιημένων δίθυρων μαλακίων, 
εχινοδέρμων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστερόποδων που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο επιτρέπεται μόνον 
αν προέρχονται από τρίτες χώρες ή περιοχές τους που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I. Ωστόσο, η είσοδος στην Ένωση 
προσαγωγών μυών χτενιών της οικογένειας Pectinidae που δεν προέρχονται από υδατοκαλλιέργεια, οι οποίοι έχουν αποχωριστεί 
πλήρως από τα σπλάχνα και τους γεννητικούς αδένες, επιτρέπεται και από τις τρίτες χώρες που δεν περιλαμβάνονται σε τέτοιο 
κατάλογο. 

Άρθρο 9 

Κατάλογος τρίτων χωρών ή περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση αλιευτικών 
προϊόντων πλην αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 8 

Η είσοδος στην Ένωση φορτίων αλιευτικών προϊόντων πλην αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 8, που προορίζονται για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο, επιτρέπεται μόνον αν προέρχονται από τρίτες χώρες ή περιοχές τους οι οποίες περιλαμβάνονται 
στο παράρτημα II. 

Άρθρο 10 

Κατάλογος τρίτων χωρών ή περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση φορτίων 
νωπού γάλακτος, πρωτογάλακτος, γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων με βάση το πρωτόγαλα 

Η είσοδος στην Ένωση φορτίων νωπού γάλακτος, πρωτογάλακτος, γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων με βάση το 
πρωτόγαλα που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο επιτρέπεται μόνον αν προέρχονται από τις τρίτες χώρες ή 
περιοχές τους οι οποίες έχουν εγκριθεί για την εισαγωγή στην Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
605/2010. 

Άρθρο 11 

Κατάλογος τρίτων χωρών ή περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση βατραχο
πόδαρων 

Η είσοδος στην Ένωση φορτίων βατραχοπόδαρων που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο επιτρέπεται μόνον αν 
προέρχονται από τρίτες χώρες ή περιοχές τους οι οποίες περιλαμβάνονται στο παράρτημα III. 

Άρθρο 12 

Κατάλογος τρίτων χωρών ή περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση 
σαλιγκαριών, που παρασκευάζονται σύμφωνα με το τμήμα XI του παραρτήματος III του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 853/2004 

Η είσοδος στην Ένωση φορτίων σαλιγκαριών, που παρασκευάζονται σύμφωνα με το τμήμα XI του παραρτήματος III του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, επιτρέπεται μόνον αν προέρχονται από 
τρίτες χώρες ή περιοχές τους που περιλαμβάνονται στο παράρτημα III του παρόντος κανονισμού. 

Άρθρο 13 

Κατάλογος τρίτων χωρών ή περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση τετηγμένων 
ζωικών λιπών και ινωδών καταλοίπων ξυγκών 

Η είσοδος στην Ένωση φορτίων τετηγμένων ζωικών λιπών και ινωδών καταλοίπων ξυγκών που προορίζονται για κατανάλωση 
από τον άνθρωπο επιτρέπεται μόνον αν προέρχονται από τις τρίτες χώρες ή περιοχές τους οι οποίες έχουν εγκριθεί για την 
εισαγωγή προϊόντων με βάση το κρέας στην Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 3 στοιχείο β) σημείο i) της απόφασης 2007/777/ΕΚ. 

17.5.2019 L 131/36 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



Άρθρο 14 

Κατάλογος τρίτων χωρών ή περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση ζελατίνης 
και κολλαγόνου 

1. Η είσοδος στην Ένωση φορτίων ζελατίνης και κολλαγόνου από βοοειδή, αιγοπρόβατα, χοίρους και ιπποειδή, που 
προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, επιτρέπεται μόνον αν προέρχονται από τις τρίτες χώρες ή περιοχές τους οι 
οποίες έχουν εγκριθεί για την εισαγωγή φορτίων νωπού κρέατος των συγκεκριμένων οπληφόρων στην Ένωση σύμφωνα με το 
άρθρο 14 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 206/2010 ή από τη Νότια Κορέα, τη Μαλαισία, το Πακιστάν ή την Ταϊβάν. 

2. Η είσοδος στην Ένωση φορτίων ζελατίνης και κολλαγόνου από πουλερικά που προορίζονται για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο επιτρέπεται μόνον αν προέρχονται από τις τρίτες χώρες ή περιοχές τους που περιλαμβάνονται στη στήλη 1 του πίνακα 
του μέρους 1 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 για τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές κρέατος 
πουλερικών των αντίστοιχων ειδών, όπως ορίζεται στο συγκεκριμένο μέρος του εν λόγω παραρτήματος ή από την Ταϊβάν. 

3. Η είσοδος στην Ένωση φορτίων ζελατίνης και κολλαγόνου από αλιευτικά προϊόντα που προορίζονται για κατανάλωση 
από τον άνθρωπο επιτρέπεται μόνον αν προέρχονται από τις τρίτες χώρες ή περιοχές τους που περιλαμβάνονται στο παράρτημα 
II. 

4. Η είσοδος στην Ένωση φορτίων ζελατίνης και κολλαγόνου από κονικλοειδή και άγρια χερσαία θηλαστικά πλην των 
οπληφόρων, που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο επιτρέπεται μόνον αν προέρχονται από τις τρίτες χώρες ή 
περιοχές τους που περιλαμβάνονται στη στήλη 1 του πίνακα του μέρους 1 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
119/2009. 

Άρθρο 15 

Κατάλογος τρίτων χωρών ή περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση πρώτων 
υλών για την παραγωγή ζελατίνης και κολλαγόνου 

1. Η είσοδος στην Ένωση φορτίων πρώτων υλών για την παραγωγή ζελατίνης και κολλαγόνου από βοοειδή, αιγοπρόβατα, 
χοίρους και ιπποειδή, που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, επιτρέπεται μόνον αν προέρχονται από τις τρίτες 
χώρες ή περιοχές τους οι οποίες έχουν εγκριθεί για την εισαγωγή φορτίων νωπού κρέατος των συγκεκριμένων οπληφόρων στην 
Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 14 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 206/2010. 

2. Η είσοδος στην Ένωση φορτίων πρώτων υλών για την παραγωγή ζελατίνης και κολλαγόνου από πουλερικά που 
προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο επιτρέπεται μόνον αν προέρχονται από τρίτες χώρες ή περιοχές τους που 
περιλαμβάνονται στο μέρος 1 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 για τις οποίες επιτρέπονται οι 
εισαγωγές κρέατος πουλερικών των αντίστοιχων ειδών όπως ορίζεται στο συγκεκριμένο μέρος του εν λόγω παραρτήματος. 

3. Η είσοδος στην Ένωση φορτίων πρώτων υλών για την παραγωγή ζελατίνης και κολλαγόνου που προέρχονται από 
αλιευτικά προϊόντα που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο επιτρέπεται μόνον αν προέρχονται από τις τρίτες χώρες 
ή περιοχές τους που περιλαμβάνονται στο παράρτημα II. 

4. Η είσοδος στην Ένωση φορτίων πρώτων υλών για την παραγωγή ζελατίνης και κολλαγόνου που προέρχονται από 
κονικλοειδή και από άγρια χερσαία θηλαστικά πλην των οπληφόρων, που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, 
επιτρέπεται μόνον αν προέρχονται από τις τρίτες χώρες ή περιοχές τους που περιλαμβάνονται στη στήλη 1 του πίνακα του 
μέρους 1 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 119/2009. 

Άρθρο 16 

Κατάλογος τρίτων χωρών ή περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση επεξεργα
σμένων πρώτων υλών για την παραγωγή ζελατίνης και κολλαγόνου 

1. Η είσοδος στην Ένωση φορτίων επεξεργασμένων πρώτων υλών για την παραγωγή ζελατίνης και κολλαγόνου από βοοειδή, 
αιγοπρόβατα, χοίρους και ιπποειδή που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο επιτρέπεται μόνον αν προέρχονται από 
τις τρίτες χώρες ή περιοχές τους οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στη στήλη 1 του πίνακα του μέρους 1 του παραρτήματος II 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 206/2010 ή από τη Νότια Κορέα, τη Μαλαισία, το Πακιστάν ή την Ταϊβάν. 
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2. Η είσοδος στην Ένωση φορτίων επεξεργασμένων πρώτων υλών για την παραγωγή ζελατίνης και κολλαγόνου από 
πουλερικά που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο επιτρέπεται αν προέρχονται από τις τρίτες χώρες ή περιοχές 
τους που περιλαμβάνονται στη στήλη 1 του πίνακα του μέρους 1 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 ή 
από την Ταϊβάν. 

3. Η είσοδος στην Ένωση επεξεργασμένων πρώτων υλών για την παραγωγή ζελατίνης και κολλαγόνου από αλιευτικά 
προϊόντα που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο επιτρέπεται μόνον αν προέρχονται από τις τρίτες χώρες ή 
περιοχές τους που περιλαμβάνονται στο παράρτημα II. 

4. Η είσοδος στην Ένωση φορτίων επεξεργασμένων πρώτων υλών για την παραγωγή ζελατίνης και κολλαγόνου από 
κονικλοειδή και από άγρια χερσαία θηλαστικά πλην των οπληφόρων, που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, 
επιτρέπεται μόνον αν προέρχονται από τις τρίτες χώρες ή περιοχές τους που περιλαμβάνονται στη στήλη 1 του πίνακα του 
μέρους 1 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 119/2009. 

5. Η είσοδος στην Ένωση φορτίων επεξεργασμένων πρώτων υλών για την παραγωγή ζελατίνης και κολλαγόνου που 
αναφέρονται στο σημείο 4 στοιχείο β) σημείο iii) του κεφαλαίου Ι του τμήματος XIV του παραρτήματος III του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 853/2004 επιτρέπεται μόνον αν προέρχονται από τις τρίτες χώρες ή περιοχές τους από τις οποίες επιτρέπεται η 
είσοδος στην Ένωση πρώτων υλών που προέρχονται από τα εν λόγω προϊόντα σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος 
κανονισμού. 

Άρθρο 17 

Κατάλογος τρίτων χωρών από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση μελιού και άλλων 
προϊόντων μελισσοκομίας 

Η είσοδος στην Ένωση φορτίων μελιού και άλλων προϊόντων μελισσοκομίας που προορίζονται για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο επιτρέπεται μόνον αν προέρχονται από τις τρίτες χώρες που περιλαμβάνονται στη στήλη «Χώρα» στο παράρτημα της 
απόφασης 2011/163/ΕΕ της Επιτροπής (19) και φέρουν το σήμα «Χ» στη στήλη «Μέλι» στο εν λόγω παράρτημα. 

Άρθρο 18 

Κατάλογος τρίτων χωρών ή περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση ορισμένων 
ιδιαιτέρως εξευγενισμένων προϊόντων 

Η είσοδος στην Ένωση φορτίων θειικής χονδροϊτίνης, υαλουρονικού οξέος, άλλων υδρολυμένων προϊόντων χόνδρου, χιτοζάνης, 
γλυκοζαμίνης, πυτιάς, αμινοξέων και ιχθυόκολλας ιδιαιτέρως εξευγενισμένων που προορίζονται για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο επιτρέπεται μόνον αν προέρχονται από τις ακόλουθες τρίτες χώρες ή περιοχές τους:  

1. στην περίπτωση πρώτων υλών που προέρχονται από οπληφόρα, από τις τρίτες χώρες που περιέχονται στη στήλη 1 του 
πίνακα του μέρους 1 του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 206/2010 ή από τη Νότια Κορέα, τη Μαλαισία, το 
Πακιστάν ή την Ταϊβάν·  

2. στην περίπτωση πρώτων υλών που προέρχονται από αλιευτικά προϊόντα, απ' όλες τις τρίτες χώρες ή περιοχές τους που 
απαριθμούνται στο παράρτημα II·  

3. στην περίπτωση πρώτων υλών που προέρχονται από πουλερικά, από τις τρίτες χώρες και/ή τα εδάφη που απαριθμούνται στη 
στήλη 1 του πίνακα του μέρους 1 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008. 

Άρθρο 19 

Κατάλογος τρίτων χωρών από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση κρέατος ερπετών 

Η είσοδος στην Ένωση φορτίων με κρέας ερπετών που προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο επιτρέπεται μόνον αν 
προέρχονται από την Ελβετία (20), τη Μποτσουάνα, το Βιετνάμ, τη Νότια Αφρική ή τη Ζιμπάμπουε. 
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(19) Απόφαση 2011/163/ΕΕ της Επιτροπής, της 16ης Μαρτίου 2011, για την έγκριση σχεδίων που υποβλήθηκαν από τρίτες χώρες σύμφωνα με το 
άρθρο 29 της οδηγίας 96/23/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 70 της 17.3.2011, σ. 40). 

(20) Βάσει της συμφωνίας της 21ης Ιουνίου 1999 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τις συναλλαγές 
γεωργικών προϊόντων (ΕΕ L 114 της 30.4.2002, σ. 132). 



Άρθρο 20 

Τρίτες χώρες ή περιοχές τους από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση εντόμων 

Η είσοδος στην Ένωση φορτίων εντόμων που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο επιτρέπεται μόνον αν τα τρόφιμα 
αυτά προέρχονται και αποστέλλονται από τρίτη χώρα ή περιοχή της από τις οποίες τα έντομα έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και περιλαμβάνονται στον εκτελεστικό 
κανονισμό (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής (21). 

Άρθρο 21 

Κατάλογος τρίτων χωρών ή περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση άλλων 
προϊόντων ζωικής προέλευσης 

Η είσοδος στην Ένωση φορτίων προϊόντων ζωικής προέλευσης πλην αυτών που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 20, τα οποία 
προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, επιτρέπεται μόνον αν προέρχονται από τις ακόλουθες τρίτες χώρες ή περιοχές 
τους:  

1. αν προέρχονται από οπληφόρα, από τις τρίτες χώρες που περιλαμβάνονται στη στήλη 1 του πίνακα του μέρους 1 του 
παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 206/2010 ή από τη Νότια Κορέα, τη Μαλαισία, το Πακιστάν ή την Ταϊβάν·  

2. αν προέρχονται από πουλερικά, από τις τρίτες χώρες που περιλαμβάνονται στη στήλη 1 του πίνακα του μέρους 1 του 
παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 ή από την Ταϊβάν·  

3. αν προέρχονται από αλιευτικά προϊόντα, από τις τρίτες χώρες ή περιοχές τους που απαριθμούνται στο παράρτημα II·  

4. αν προέρχονται από κονικλοειδή και από άγρια χερσαία θηλαστικά πλην των οπληφόρων, από τις τρίτες χώρες ή περιοχές 
τους που απαριθμούνται στη στήλη 1 του πίνακα του μέρους 1 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 119/2009·  

5. αν προέρχονται από διαφορετικά είδη, από τις τρίτες χώρες ή περιοχές τους που απαριθμούνται στα σημεία 1 έως 4 του 
παρόντος άρθρου για κάθε προϊόν ζωικής προέλευσης. 

Άρθρο 22 

Τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/759 

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/759 τροποποιείται ως εξής:  

1. το άρθρο 1 απαλείφεται·  

2. το παράρτημα I απαλείφεται. 

Άρθρο 23 

Κατάργηση 

Η απόφαση 2006/766/ΕΚ καταργείται. Οι αναφορές στην απόφαση 2006/766/ΕΚ ερμηνεύονται ως αναφορές στον παρόντα 
κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος IV του παρόντος κανονισμού. 

Άρθρο 24 

Μεταβατικές διατάξεις 

Έως τις 20 Απριλίου 2021, τα κράτη μέλη συνεχίζουν να επιτρέπουν την είσοδο στο έδαφός τους φορτίων εντέρων για 
παρασκευή αλλαντικών που αναφέρονται στο άρθρο 7 από τις τρίτες χώρες ή περιοχές τους που έχουν εγκριθεί για την 
εισαγωγή τέτοιων φορτίων στην Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 1 της απόφασης 2003/779/ΕΚ. 
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(21) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/2470 της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2017, για την κατάρτιση ενωσιακού καταλόγου νέων τροφίμων 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα νέα τρόφιμα (ΕΕ L 351 της 
30.12.2017, σ. 72). 



Άρθρο 25 

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή 

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

Εφαρμόζεται από τη 14η Δεκεμβρίου 2019. 

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

Βρυξέλλες, 5 Μαρτίου 2019. 

Για την Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος 
Jean-Claude JUNCKER  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Η ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ 
ΖΩΝΤΩΝ, ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΠΛΗ ΨΥΞΗ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ Η ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΙΘΥΡΩΝ ΜΑΛΑΚΙΩΝ, 
ΕΧΙΝΟΔΕΡΜΩΝ, ΧΙΤΩΝΟΖΩΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΓΑΣΤΕΡΟΠΟΔΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ (1) 

ΚΩΔΙΚΟΣ ISO 
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ Ή ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

AU Αυστραλία  

CA Καναδάς  

CH Ελβετία (2)  

CL Χιλή  

GL Γροιλανδία  

JM Τζαμάικα Μόνον θαλάσσια γαστερόποδα 

JP Ιαπωνία Μόνον κατεψυγμένα ή μεταποιημένα δίθυρα μαλάκια, εχινόδερμα, χιτωνόζωα 
και θαλάσσια γαστερόποδα 

KR Νότια Κορέα Μόνον κατεψυγμένα ή μεταποιημένα δίθυρα μαλάκια, εχινόδερμα, χιτωνόζωα 
και θαλάσσια γαστερόποδα 

MA Μαρόκο Τα μεταποιημένα δίθυρα μαλάκια που ανήκουν στο είδος Acanthocardia tu
berculatum πρέπει να συνοδεύονται από: α) πρόσθετη βεβαίωση υγείας σύμ
φωνα με το υπόδειγμα που ορίζεται στο μέρος Β του προσαρτήματος V του 
παραρτήματος VI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2074/2005 της Επιτροπής (ΕΕ 
L 338 της 22.12.2005, σ. 27)· και β) αναλυτικά αποτελέσματα των δοκιμών 
που αποδεικνύουν ότι τα μαλάκια δεν περιέχουν παραλυτική τοξίνη των μαλα
κίων (PSP) σε επίπεδα ανιχνεύσιμα με τη μέθοδο της βιολογικής δοκιμασίας. 

NZ Νέα Ζηλανδία  

PE Περού Μόνον εκσπλαχνισμένα Pectinidae (χτένια) υδατοκαλλιέργειας 

TH Ταϊλάνδη Μόνον κατεψυγμένα ή μεταποιημένα δίθυρα μαλάκια, εχινόδερμα, χιτωνόζωα 
και θαλάσσια γαστερόποδα 

TN Τυνησία  

TR Τουρκία  

US Ηνωμένες Πολιτείες της 
Αμερικής 

Πολιτεία Ουάσινγκτον και Μασαχουσέτη 

UY Ουρουγουάη  

VN Βιετνάμ Μόνον κατεψυγμένα ή μεταποιημένα δίθυρα μαλάκια, εχινόδερμα, χιτωνόζωα 
και θαλάσσια γαστερόποδα 

(1)  Συμπεριλαμβανομένων αυτών που καλύπτονται από τον ορισμό «αλιευτικά προϊόντα» στο σημείο 3.1 του παραρτήματος I του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 55). 

(2) Βάσει της συμφωνίας της 21ης Ιουνίου 1999 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τις συναλ
λαγές γεωργικών προϊόντων (ΕΕ L 114 της 30.4.2002, σ. 132).   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Η ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ 
ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΛΗΝ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

ΚΩΔΙΚΟΣ ISO 
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ Ή ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

AE Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα  

AG Αντίγκουα και Μπαρμπούντα Μόνον ζωντανοί αστακοί 

AL Αλβανία  

AM Αρμενία Μόνο ζωντανές άγριες ποταμοκαραβίδες, μη εκτρεφόμενες ποτα
μοκαραβίδες που έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία και μη εκ
τρεφόμενες ποταμοκαραβίδες που έχουν καταψυχθεί 

AO Ανγκόλα  

AR Αργεντινή  

AU Αυστραλία  

AZ Αζερμπαϊτζάν Μόνον χαβιάρι 

BA Βοσνία-Ερζεγοβίνη  

BD Μπανγκλαντές  

BJ Μπενίν  

BN Μπρουνέι Αφορά αποκλειστικά προϊόντα υδατοκαλλιέργειας 

BR Βραζιλία  

BQ Μπονέρ, Άγιος Ευστάθιος και Σάμπα  

BS Μπαχάμες  

BY Λευκορωσία  

BZ Μπελίζε  

CA Καναδάς  

CG Κονγκό Μόνον αλιευτικά προϊόντα αλιευμένα, εκσπλαχνισμένα (κατά περί
πτωση), κατεψυγμένα και συσκευασμένα στην τελική τους συ
σκευασία στη θάλασσα 

CH Ελβετία (1)  

CI Ακτή Ελεφαντοστού  

CL Χιλή  

CN Κίνα  

CO Κολομβία  

CR Κόστα Ρίκα  

CU Κούβα  

CV Πράσινο Ακρωτήριο  
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ΚΩΔΙΚΟΣ ISO 
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ Ή ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

CW Κουρασάο  

DZ Αλγερία  

EC Ισημερινός  

EG Αίγυπτος  

ER Ερυθραία  

FJ Φίτζι  

FK Νήσοι Φόκλαντ  

GA Γκαμπόν  

GD Γρενάδα  

GE Γεωργία  

GH Γκάνα  

GL Γροιλανδία  

GM Γκάμπια  

GN Γουινέα Μόνον ιχθύες που δεν έχουν υποστεί καμία άλλη προετοιμασία ή 
μεταποίηση εκτός από αφαίρεση της κεφαλής, εκσπλαχνισμό, 
ψύξη ή κατάψυξη. Δεν εφαρμόζεται η μειωμένη συχνότητα των 
φυσικών ελέγχων, η οποία προβλέπεται από την απόφαση 
94/360/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 158 της 25.6.1994, σ. 41). 

GT Γουατεμάλα  

GY Γουιάνα  

HK Χονγκ Κονγκ  

HN Ονδούρα  

ID Ινδονησία  

IL Ισραήλ  

IN Ινδία  

IR Ιράν  

JM Τζαμάικα  

JP Ιαπωνία  

KE Κένυα  

KI Δημοκρατία του Κιριμπάτι  

KR Νότια Κορέα  

KZ Καζαχστάν  
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ΚΩΔΙΚΟΣ ISO 
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ Ή ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

LK Σρι Λάνκα  

MA Μαρόκο  

MD Δημοκρατία της Μολδαβίας Μόνον χαβιάρι 

ME Μαυροβούνιο  

MG Μαδαγασκάρη  

MK Βόρεια Μακεδονία  

MM Μιανμάρ/Βιρμανία  

MR Μαυριτανία  

MU Μαυρίκιος  

MV Μαλδίβες  

MX Μεξικό  

MY Μαλαισία  

MZ Μοζαμβίκη  

NA Ναμίμπια  

NC Νέα Καληδονία  

NG Νιγηρία  

NI Νικαράγουα  

NZ Νέα Ζηλανδία  

OM Ομάν  

PA Παναμάς  

PE Περού  

PF Γαλλική Πολυνησία  

PG Παπουασία-Νέα Γουινέα  

PH Φιλιππίνες  

PM Σεν Πιερ και Μικελόν  

PK Πακιστάν  

RS Σερβία 

Πλην του Κοσσυφοπεδίου, όπως ορίζε
ται στο ψήφισμα 1244 του Συμβουλίου 
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 
10ης Ιουνίου 1999  

RU Ρωσία  
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ΚΩΔΙΚΟΣ ISO 
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ Ή ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

SA Σαουδική Αραβία  

SB Νήσοι Σολομώντος  

SC Σεϋχέλλες  

SG Σινγκαπούρη  

SH Αγία Ελένη 

Πλην των νήσων Τριστάν ντα Κούνα και 
Ασενσιόν  

Τριστάν ντα Κούνα 

Πλην των νήσων Αγία Ελένη και Ασεν
σιόν 

Μόνον αστακοί (νωποί ή κατεψυγμένοι) 

SN Σενεγάλη  

SR Σουρινάμ  

SV Ελ Σαλβαδόρ  

SX Άγιος Μαρτίνος  

TG Τόγκο  

TH Ταϊλάνδη  

TN Τυνησία  

TR Τουρκία  

TW Ταϊβάν  

TZ Τανζανία  

UA Ουκρανία  

UG Ουγκάντα  

US Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής  

UY Ουρουγουάη  

VE Βενεζουέλα  

VN Βιετνάμ  

YE Υεμένη  

ZA Νότια Αφρική  

ZW Ζιμπάμπουε  

(1) Βάσει της συμφωνίας της 21ης Ιουνίου 1999 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τις συναλ
λαγές γεωργικών προϊόντων (ΕΕ L 114 της 30.4.2002, σ. 132).   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Η ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ 
ΒΑΤΡΑΧΟΠΟΔΑΡΩΝ ΚΑΙ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ, ΠΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ XI ΤΟΥ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 853/2004 ΚΑΙ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ISO 
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ Ή ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

AE Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα  

AL Αλβανία  

AO Ανγκόλα  

AR Αργεντινή  

AU Αυστραλία  

AZ Αζερμπαϊτζάν  

BA Βοσνία-Ερζεγοβίνη  

BD Μπανγκλαντές  

BJ Μπενίν  

BR Βραζιλία  

BQ Μπονέρ, Άγιος Ευστάθιος και Σάμπα  

BS Μπαχάμες  

BY Λευκορωσία  

BZ Μπελίζε  

CA Καναδάς  

CH Ελβετία (1)  

CI Ακτή Ελεφαντοστού  

CL Χιλή  

CN Κίνα  

CO Κολομβία  

CR Κόστα Ρίκα  

CU Κούβα  

CV Πράσινο Ακρωτήριο  

CW Κουρασάο  

DZ Αλγερία  

EC Ισημερινός  

EG Αίγυπτος  
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ΚΩΔΙΚΟΣ ISO 
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ Ή ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

ER Ερυθραία  

FJ Φίτζι  

FK Νήσοι Φόκλαντ  

GA Γκαμπόν  

GD Γρενάδα  

GE Γεωργία  

GH Γκάνα  

GL Γροιλανδία  

GM Γκάμπια  

GT Γουατεμάλα  

GY Γουιάνα  

HK Χονγκ Κονγκ  

HN Ονδούρα  

ID Ινδονησία  

IL Ισραήλ  

IN Ινδία  

IR Ιράν  

JM Τζαμάικα  

JP Ιαπωνία  

KE Κένυα  

KI Δημοκρατία του Κιριμπάτι  

KR Νότια Κορέα  

KZ Καζαχστάν  

LK Σρι Λάνκα  

MA Μαρόκο  

MD Δημοκρατία της Μολδαβίας Μόνον σαλιγκάρια 

ME Μαυροβούνιο  

MG Μαδαγασκάρη  

MK Βόρεια Μακεδονία  

MM Μιανμάρ  

MR Μαυριτανία  
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ΚΩΔΙΚΟΣ ISO 
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ Ή ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

MU Μαυρίκιος  

MV Μαλδίβες  

MX Μεξικό  

MY Μαλαισία  

MZ Μοζαμβίκη  

NA Ναμίμπια  

NC Νέα Καληδονία  

NG Νιγηρία  

NI Νικαράγουα  

NZ Νέα Ζηλανδία  

OM Ομάν  

PA Παναμάς  

PE Περού  

PF Γαλλική Πολυνησία  

PG Παπουασία-Νέα Γουινέα  

PH Φιλιππίνες  

PM Σεν Πιερ και Μικελόν  

PK Πακιστάν  

RS Σερβία 

Πλην του Κοσσυφοπεδίου, όπως ορίζεται στο ψήφι
σμα 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμέ
νων Εθνών της 10ης Ιουνίου 1999  

RU Ρωσία  

SA Σαουδική Αραβία  

SB Νήσοι Σολομώντος  

SC Σεϋχέλλες  

SG Σινγκαπούρη  

SH Αγία Ελένη 

Πλην των νήσων Τριστάν ντα Κούνα και Ασενσιόν  

SN Σενεγάλη  

SR Σουρινάμ  

SV Ελ Σαλβαδόρ  

17.5.2019 L 131/48 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



ΚΩΔΙΚΟΣ ISO 
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ Ή ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

SX Άγιος Μαρτίνος  

SY Συρία Μόνον σαλιγκάρια 

TG Τόγκο  

TH Ταϊλάνδη  

TN Τυνησία  

TR Τουρκία  

TW Ταϊβάν  

TZ Τανζανία  

UA Ουκρανία  

UG Ουγκάντα  

US Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής  

UY Ουρουγουάη  

VE Βενεζουέλα  

VN Βιετνάμ  

YE Υεμένη  

ZA Νότια Αφρική  

ZW Ζιμπάμπουε  

(1) Βάσει της συμφωνίας της 21ης Ιουνίου 1999 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τις συναλ
λαγές γεωργικών προϊόντων (ΕΕ L 114 της 30.4.2002, σ. 132).   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 23 

Απόφαση 2006/766/ΕΚ Παρών κανονισμός 

Άρθρο 1 Άρθρο 8 

Άρθρο 2 Άρθρο 9 

Άρθρο 3 — 

Άρθρο 4 — 

Παράρτημα I Παράρτημα I 

Παράρτημα II Παράρτημα II   
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