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ΘΕΜΑ: Θέσπιση κανόνων των ελέγχων εγγράφων, ταυτότητας και φυσικών ελέγχων σε ζώα και αγαθά  

              που υπόκεινται σε επίσημους ελέγχους σε συνοριακούς σταθμούς ελέγχου και τροποποίηση   

              του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625. 

ΣΧΕΤ: 1.Το με αριθμ. πρωτ. 3542/337011/24-12-2019 έγγραφό μας 

 

Σας αποστέλλεται συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 

2021/2141 της Επιτροπής  , για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2129 όσον 

αφορά τη συχνότητα των φυσικών ελέγχων ορισμένων σύνθετων προϊόντων που εισέρχονται στην 

Ένωση. 

Τα σύνθετα προϊόντα που εμπίπτουν στο άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κατ’ εξουσιοδότηση 

κανονισμού (ΕΕ) 2019/625 παρουσιάζουν τον χαμηλότερο κίνδυνο μεταξύ των διάφορων κατηγοριών 

σύνθετων προϊόντων που εμπίπτουν στο άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως γ) του εν λόγω 

κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού. Επιπλέον, ο αριθμός περιπτώσεων μη συμμόρφωσης που 

παρατηρήθηκαν και καταγράφηκαν στο σύστημα διαχείρισης πληροφοριών για τους επίσημους 

ελέγχους κατά τη διάρκεια συνοριακών ελέγχων για την εν λόγω κατηγορία σύνθετων προϊόντων από 

την ημερομηνία εφαρμογής του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/625 και μετά ήταν 

χαμηλός. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο διοικητικός φόρτος για τα κράτη μέλη είναι ανάλογος 

προς τον κίνδυνο που παρουσιάζουν τα αγαθά που εισέρχονται στην Ένωση, είναι σκόπιμο να μειωθεί 

στο 5 % η βασική συχνότητα των φυσικών ελέγχων για τη συγκεκριμένη κατηγορία σύνθετων 

προϊόντων. 

Επομένως, το παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2129 αντικαθίσταται από το 

κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού , ο οποίος  αρχίζει να ισχύει την εικοστή 

ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήτοι από 26-

12-2021. 

 

                                                                                                  H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

                                                                                                    

  

 Χρυσούλα Δηλέ 
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ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

 

 

 

Α. Για Ενέργεια 

 

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

 

 

Β. Για κοινοποίηση 

 

1. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 

α) Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.K. – Δ/νση  Τελ. Διαδικασιών. 

Καρ. Σερβίας 10, 10184, Αθήνα. 

2. Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια: 

α) Αθηνών. Ακαδημίας 7-9, 10671, Αθήνα. 

β) Πειραιά. Πλατεία Ρούσβελτ, 18531, Πειραιάς. 

γ) Θεσσαλονίκης – Τσιμισκή 29, 54624, Θεσσαλονίκη. 

 

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

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

Κτηνιατρικής αυτών – Έδρες τους. 

 

5. Κτηνιατρικά εργαστήρια. – Έδρες τους. 

6. Κέντρα κτηνιατρικών ιδρυμάτων. – Έδρες τους. 

 

 

 

 

Γ. Εσωτερική Διανομή 

  

1.    Διεύθυνση Υγείας των Ζώων  

2.    Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας 



ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/2141 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 3ης Δεκεμβρίου 2021

για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2129 όσον αφορά τη συχνότητα των 
φυσικών ελέγχων ορισμένων σύνθετων προϊόντων που εισέρχονται στην Ένωση 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (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) (1), και ιδίως το 
άρθρο 54 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) και γ),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Βάσει του άρθρου 54 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να ορίζει κανόνες για την 
ομοιόμορφη εφαρμογή της κατάλληλης συχνότητας των ελέγχων ταυτότητας και των φυσικών ελέγχων στα φορτία ζώων 
και αγαθών των κατηγοριών του άρθρου 47 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β) του εν λόγω κανονισμού.

(2) Το παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2129 της Επιτροπής (2) καθορίζει κριτήρια αναφοράς για τον 
καθορισμό της βασικής συχνότητας για τους ελέγχους ταυτότητας και τους φυσικούς ελέγχους των φορτίων ζώων, 
προϊόντων ζωικής προέλευσης, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού, ζωικών υποπροϊόντων, παράγωγων προϊόντων, σανού και 
άχυρου και σύνθετων προϊόντων που εισέρχονται στην Ένωση, λαμβάνοντας υπόψη τις διαθέσιμες επιστημονικές 
αξιολογήσεις και κάθε άλλη πληροφορία σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με τις κατηγορίες ζώων ή αγαθών.

(3) Ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/625 της Επιτροπής (3) εφαρμόζεται από τις 21 Απριλίου 2021 και καθορίζει 
νέες απαιτήσεις για τα φορτία σύνθετων προϊόντων που εισέρχονται στην Ένωση. Το άρθρο 12 παράγραφος 2 του εν λόγω 
κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού κάνει διάκριση μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών σύνθετων προϊόντων. Οι κατηγορίες 
αυτές βασίζονται στις φυσικοχημικές ιδιότητες των μεταποιημένων προϊόντων ζωικής προέλευσης που περιλαμβάνονται σε 
κάθε κατηγορία σύνθετων προϊόντων και στους κινδύνους που συνδέονται με τα εν λόγω μεταποιημένα προϊόντα.

(4) Τα σύνθετα προϊόντα που εμπίπτουν στο άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 
2019/625 παρουσιάζουν τον χαμηλότερο κίνδυνο μεταξύ των διάφορων κατηγοριών σύνθετων προϊόντων που εμπίπτουν 
στο άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως γ) του εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού. Επιπλέον, ο αριθμός 
περιπτώσεων μη συμμόρφωσης που παρατηρήθηκαν και καταγράφηκαν στο σύστημα διαχείρισης πληροφοριών για τους 
επίσημους ελέγχους κατά τη διάρκεια συνοριακών ελέγχων για την εν λόγω κατηγορία σύνθετων προϊόντων από την 
ημερομηνία εφαρμογής του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/625 και μετά ήταν χαμηλός. Προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι ο διοικητικός φόρτος για τα κράτη μέλη είναι ανάλογος προς τον κίνδυνο που παρουσιάζουν τα αγαθά 
που εισέρχονται στην Ένωση, είναι σκόπιμο να μειωθεί στο 5 % η βασική συχνότητα των φυσικών ελέγχων για τη 
συγκεκριμένη κατηγορία σύνθετων προϊόντων.

(1) ΕΕ L 95 της 7.4.2017, σ. 1.
(2) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/2129 της Επιτροπής, της 25ης Νοεμβρίου 2019, για τον καθορισμό κανόνων για την ομοιόμορφη 

εφαρμογή της συχνότητας ελέγχων ταυτότητας και των φυσικών ελέγχων σε ορισμένα φορτία ζώων και αγαθών που εισέρχονται στην Ένωση 
(ΕΕ L 321 της 12.12.2019, σ. 122).

(3) 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 (ΕΕ L 131 της 17.5.2019, σ. 18).
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(5) Επομένως, το παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2129 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

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

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2019/2129 αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος 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, 3 Δεκεμβρίου 2021.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κριτήρια αναφοράς για τον καθορισμό της βασικής συχνότητας για τους ελέγχους ταυτότητας και τους 
φυσικούς ελέγχους των φορτίων ζώων, προϊόντων ζωικής προέλευσης, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού, 

ζωικών υποπροϊόντων, παράγωγων προϊόντων, σανού και άχυρου και σύνθετων προϊόντων

Κριτήρια αναφοράς για τον καθορισμό της βασικής συχνότητας για τους ελέγχους ταυτότητας και τους φυσικούς 
ελέγχους

Βασική συχνότητα που 
ισχύει για τους

Κατηγορία 
κινδύνου Κατηγορία ζώων ή αγαθών (*)

ελέγχους 
ταυτότη-

τας

φυσικούς 
ελέγχους

I Ζώα 100 % 100 %

II — Κιμάδες, μηχανικώς διαχωρισμένο κρέας και παρασκευάσματα κρέατος για ανθρώπινη 
κατανάλωση (AK)

— Κρέας πουλερικών για ΑΚ
— Κρέας κουνελιών, κρέας θηραμάτων και προϊόντα τέτοιου κρέατος για ΑΚ
— Αυγά για ΑΚ
— Προϊόντα αυγών για ΑΚ που διατηρούνται σε θερμοκρασίες κατάψυξης ή ψύξης
— Γάλα για ΑΚ
— Γαλακτοκομικά προϊόντα και προϊόντα με βάση το πρωτόγαλα για ΑΚ που διατηρούνται 

σε θερμοκρασίες κατάψυξης ή ψύξης
— Αλιευτικά προϊόντα υδατοκαλλιέργειας και δίθυρα μαλάκια για ΑΚ, τα οποία δεν βρί

σκονται μέσα σε ερμητικά σφραγισμένα δοχεία που προορίζονται να τα σταθεροποιή
σουν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος

— Ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα για τη σίτιση εκτρεφόμενων ζώων

100 % 30 %

III — Κρέας εκτός από το κρέας που αναφέρεται στην κατηγορία κινδύνου II, και προϊόντα 
τέτοιου κρέατος, για ΑΚ

— Τετηγμένο ζωικό λίπος και κατάλοιπα τήξης λιπών για ΑΚ
— Προϊόντα με βάση το κρέας πουλερικών για ΑΚ
— Προϊόντα αυγών για ΑΚ πλην εκείνων που αναφέρονται στην κατηγορία κινδύνου II
— Γαλακτοκομικά προϊόντα και προϊόντα με βάση το πρωτόγαλα για ΑΚ πλην εκείνων που 

αναφέρονται στην κατηγορία κινδύνου II
— Αλιευτικά προϊόντα πλην εκείνων που αναφέρονται στην κατηγορία κινδύνου II
— Μέλι και άλλα προϊόντα μελισσοκομίας για ΑΚ
— Σύνθετα προϊόντα πλην εκείνων που αναφέρονται στην κατηγορία κινδύνου IV
— Αυγά για επώαση
— Οργανικά λιπάσματα και βελτιωτικά εδάφους προερχόμενα από ζωικά υποπροϊόντα
— Βατραχοπόδαρα και σαλιγκάρια για ΑΚ
— Έντομα για ΑΚ

100 % 15 %

IV — Ζελατίνη και κολλαγόνο για ΑΚ
— Έντερα αλλαντοποιίας
— Σπέρμα και έμβρυα
— Ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα πλην εκείνων που αναφέρονται στις κατηγο

ρίες κινδύνου II και III
— Σύνθετα προϊόντα που εμπίπτουν στο άρθρο 12 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κατ’ εξου

σιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/625

100 % 5 %

V — Ιδιαιτέρως εξευγενισμένα προϊόντα για ΑΚ
— Σανός και άχυρα
— Άλλα αγαθά πλην εκείνων που αναφέρονται στις κατηγορίες κινδύνου II, III και IV

100 % 1 %

(*) Η συχνότητα για τους φυσικούς ελέγχους των φορτίων εμπορικών δειγμάτων καθορίζεται με βάση την περιγραφή των κατηγοριών αγαθών που 
προβλέπονται στο παρόν παράρτημα.»

.
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