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ΘΕΜΑ: Επανεισαγωγή φορτίων στην Ένωση 

 
Σας αποστέλλονται συνηµµένα για ενηµέρωση και εφαρµογή : 
 
1.Ο κατ΄εξουσιοδότηση  Κανονισµός  (ΕΕ) αριθ. 2019/2074 της Επιτροπής της Ε.Ε. για τη 
συµπλήρωση του κανονισµού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, όσον 
αφορά τους κανόνες σχετικά µε τη διενέργεια ειδικών επίσηµων ελέγχων στα φορτία ορισµένων ζώων 
και αγαθών που προέρχονται από την Ένωση και επιστρέφουν στην Ένωση ύστερα από άρνηση τρίτης 
χώρας να τους επιτρέψει την είσοδο και ο οποίος εφαρµόζεται από τις 14 ∆εκεµβρίου 2019  
 
2.Η Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) αριθ. 2019/2098 της Επιτροπής της Ε.Ε. για τις προσωρινές 
απαιτήσεις υγείας των ζώων για φορτία προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο και τα οποία προέρχονται από την Ένωση και επιστρέφουν στην Ένωση 
ύστερα από άρνηση τρίτης χώρας να τους επιτρέψει την είσοδο και η οποία εφαρµόζεται από τις 14 
∆εκεµβρίου 2019 έως την 21η Απριλίου 2021. 
 
3. Ο κατ΄εξουσιοδότηση  Κανονισµός  (ΕΕ) αριθ. 2019/1666 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου όσον αφορά τους όρους για την παρακολούθηση της µεταφοράς και της άφιξης φορτίων 
ορισµένων αγαθών από τον συνοριακό σταθµό ελέγχου άφιξης στην εγκατάσταση στον τόπο 
προορισµού στην Ένωση και ο οποίος εφαρµόζεται από τις 14 ∆εκεµβρίου 2019. 

 
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η αρµόδια αρχή στον συνοριακό σταθµό ελέγχου άφιξης στην Ένωση 
διενεργεί ελέγχους εγγράφων και ταυτότητας  στο 100% των επανεισαγόµενων φορτίων καθώς και  
φυσικούς ελέγχους, στο 100% των φορτίων εφόσον πρόκειται για φορτία ζώντων ζώων ή, εφόσον 
πρόκειται για φορτία αγαθών, µόνο στην περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες για µη συµµόρφωση αυτών 
προς τους ενωσιακούς κανόνες.  
 
Η αρµόδια αρχή στον συνοριακό σταθµό ελέγχου άφιξης στην Ένωση ενηµερώνει την αρµόδια ∆ΑΟΚ 
στον τόπο προορισµού, µέσω του συστήµατος διαχείρισης πληροφοριών για τους επισήµους ελέγχους 
(IMSOC), σχετικά µε το γεγονός ότι το φορτίο έγινε αποδεκτό για να εισέλθει στην Ένωση µε 
συγκεκριµένο τόπο προορισµού που αναφέρεται στο ΚΥΕΕ (κοινό υγειονοµικό έγγραφο εισόδου).. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Η αρµόδια ∆ΑΟΚ που είναι υπεύθυνη για τη διενέργεια των επισήµων ελέγχων στην εγκατάσταση στον 
τόπο προορισµού κοινοποιεί εντός 15 ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης του ΚΥΕΕ, µέσω του 
συστήµατος IMSOC, στην αρµόδια αρχή του συνοριακού σταθµού ελέγχου άφιξης, την άφιξη του 
φορτίου, συµπληρώνοντας το µέρος ΙΙΙ του ΚΥΕΕ (κοινό υγειονοµικό έγγραφο εισόδου). 
Αν, εντός 15 ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης του ΚΥΕΕ, η αρµόδια αρχή στον συνοριακό σταθµό 
ελέγχου άφιξης δεν έχει ενηµερωθεί για την άφιξη του φορτίου στην εγκατάσταση προορισµού, 
επικοινωνεί εγγράφως µε την αρµόδια ∆ΑΟΚ προς διερεύνηση της τύχης του φορτίου. 
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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. 

 
 
Β. Για κοινοποίηση 
1.  Aνεξάρτητη 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,   106 71 Αθήνα 
    β) Πειραιά, Πλατεία Ρούσβελτ,   185 31 Πειραιάς 
    γ) Θεσ/νίκης, Τσιµισκή  29,     546 40  Θεσ/νίκη 
 

 
 
 
  Γ. Εσωτερική διανοµή  

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

 



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/2074 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 23ης Σεπτεμβρίου 2019 

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
όσον αφορά τους κανόνες σχετικά με τη διενέργεια ειδικών επίσημων ελέγχων στα φορτία ορισμένων 
ζώων και αγαθών που προέρχονται από την Ένωση και επιστρέφουν στην Ένωση ύστερα από άρνηση 

τρίτης χώρας να τους επιτρέψει την είσοδο 

(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 77 
παράγραφος 1 στοιχείο η), 

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 

(1) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625, η Επιτροπή οφείλει να θεσπίσει κανόνες για τη διενέργεια ειδικών επίσημων 
ελέγχων στα φορτία ζώων και αγαθών τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) και τα 
οποία προέρχονται από την Ένωση και επιστρέφουν στην Ένωση ύστερα από άρνηση τρίτης χώρας να τους επιτρέψει την 
είσοδο. 

(2) Τα ζώα και τα αγαθά που προέρχονται από την Ένωση και επιστρέφουν σ’ αυτή ύστερα από άρνηση τρίτης χώρας να τους 
επιτρέψει την είσοδο θα πρέπει να υποβάλλονται σε ελέγχους εγγράφων, ελέγχους ταυτότητας και, εάν είναι αναγκαίο, 
φυσικούς ελέγχους στον συνοριακό σταθμό ελέγχου άφιξης στην Ένωση, ώστε να εξασφαλίζεται ότι πληρούν τις 
απαιτήσεις που επιβάλλει η ενωσιακή νομοθεσία. Ειδικότερα, οι έλεγχοι αυτοί θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα ζώα είναι 
κατάλληλα για περαιτέρω μεταφορά στον τόπο προορισμού τους και ότι τηρούνται οι απαιτήσεις για την καλή μεταχείριση 
των ζώων. 

(3) Το άρθρο 15 της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου (2) θεσπίζει κανόνες σχετικά με τους κτηνιατρικούς ελέγχους που 
πρέπει να διενεργούνται ώστε να επιτρέπεται η επανεισαγωγή φορτίων προϊόντων ενωσιακής καταγωγής που επιστρέφουν 
στην Ένωση ύστερα από άρνηση τρίτης χώρας να τους επιτρέψει την είσοδο. Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 καταργεί και 
αντικαθιστά την οδηγία 97/78/ΕΚ με ισχύ από τις 14 Δεκεμβρίου 2019. 

(4) Για να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας των ζώων και της δημόσιας υγείας, οι απαιτήσεις που ορίζονται 
στο άρθρο 15 της οδηγίας 97/78/ΕΚ θα πρέπει να διατηρηθούν με ορισμένες προσαρμογές, με βάση την πείρα που 
αποκτήθηκε κατά την εφαρμογή των απαιτήσεων που ορίζονται στο εν λόγω άρθρο και το νέο νομικό πλαίσιο που 
θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625. 

(5) Ειδικότερα, για να εξασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εισαγωγής και εξάπλωσης στην Ένωση νόσων των ζώων ή 
επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα φορτία 
ενωσιακής καταγωγής που επιστρέφουν στην Ένωση συμμορφώνονται με τις σχετικές απαιτήσεις για την επανείσοδο στην 
Ένωση των εν λόγω φορτίων, όπως ορίζονται στους κανόνες για την υγεία των ζώων, τα ζωικά υποπροϊόντα ή την υγεία 
των φυτών, κατά περίπτωση. 

(1) ΕΕ L 95 της 7.4.2017, σ. 1. 
(2) Οδηγία 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1997, για καθορισμό των αρχών οργανώσεως των κτηνιατρικών ελέγχων των 

προϊόντων που εισάγονται στην Κοινότητα από τρίτες χώρες (ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 9). 

EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 316/6                                                                                                                                           6.12.2019   



(6) Τα φορτία προϊόντων ζωικής προέλευσης και σύνθετων προϊόντων που προέρχονται από την Ένωση και επιστρέφουν στην 
Ένωση, ύστερα από άρνηση τρίτης χώρας να τους επιτρέψει την είσοδο, ενδέχεται να παρουσιάζουν κίνδυνο για τη δημόσια 
υγεία. Για να εξασφαλίζεται ότι τα εν λόγω φορτία συμμορφώνονται με τους κανόνες των τροφίμων και της ασφάλειας των 
τροφίμων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, είναι σκόπιμο να 
ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές των συνοριακών σταθμών ελέγχου άφιξης στην Ένωση να επιτρέπουν την επανείσοδο των 
προϊόντων ζωικής προέλευσης που απαριθμούνται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/2007 της Επιτροπής (3) και των 
σύνθετων προϊόντων που υπόκεινται σε κτηνιατρικούς ελέγχους στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου σύμφωνα με την 
απόφαση 2007/275/ΕΚ της Επιτροπής (4), υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω προϊόντα συμμορφώνονται με πρόσθετες 
ειδικές απαιτήσεις. 

(7) Είναι αναγκαίο να διασφαλίζεται ότι τα φορτία προϊόντων ζωικής προέλευσης και σύνθετων προϊόντων που προέρχονται από 
την Ένωση και επιστρέφουν στην Ένωση, ύστερα από άρνηση τρίτης χώρας να τους επιτρέψει την είσοδο, φθάνουν στον 
τόπο προορισμού τους. Ως εκ τούτου, οι διαδικαστικές απαιτήσεις που καθορίζονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό 
(ΕΕ) 2019/1666 της Επιτροπής (5) θα πρέπει να εφαρμόζονται για την παρακολούθηση της μεταφοράς και της άφιξης 
φορτίων αγαθών, από τον συνοριακό σταθμό ελέγχου άφιξης στην Ένωση στην εγκατάσταση στον τόπο προορισμού. 

(8) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 εφαρμόζεται από τις 14 Δεκεμβρίου 2019. Κατά συνέπεια, οι κανόνες που ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει επίσης να εφαρμόζονται από την ημερομηνία αυτή, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής 

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες για τη διενέργεια ειδικών επίσημων ελέγχων σε συνοριακούς σταθμούς ελέγχου σε φορτία 
των κατηγοριών ζώων και αγαθών που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) 
2017/625 τα οποία προέρχονται από την Ένωση και επιστρέφουν στην Ένωση ύστερα από άρνηση τρίτης χώρας να τους 
επιτρέψει την είσοδο. 

Άρθρο 2 

Ειδικοί επίσημοι έλεγχοι σε φορτία ζώων και αγαθών που προέρχονται από την Ένωση και επιστρέφουν στην Ένωση 
ύστερα άρνηση τρίτης χώρας να τους επιτρέψει την είσοδο 

1. Η αρμόδια αρχή στον συνοριακό σταθμό ελέγχου άφιξης στην Ένωση διενεργεί ελέγχους εγγράφων και ταυτότητας στα 
φορτία ζώων και αγαθών που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 τα 
οποία προέρχονται από την Ένωση και επιστρέφουν στην Ένωση ύστερα από άρνηση τρίτης χώρας να τους επιτρέψει την είσοδο. 

2. Η αρμόδια αρχή στον συνοριακό σταθμό ελέγχου άφιξης στην Ένωση διενεργεί φυσικούς ελέγχους στα ακόλουθα φορτία 
ζώων που προέρχονται από την Ένωση και επιστρέφουν στην Ένωση ύστερα από άρνηση τρίτης χώρας να τους επιτρέψει την 
είσοδο: 

α) φορτία ζώων που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625· 

β) φορτία αγαθών που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, όταν 
υπάρχουν υπόνοιες ότι τα εν λόγω αγαθά δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, ούτως ώστε να επιβεβαιωθούν ή να εξαλειφθούν αυτές οι υπόνοιες. 

(3) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/2007 της Επιτροπής, της 18ης Νοεμβρίου 2019, για τον καθορισμό κανόνων εφαρμογής του κανονισμού 
(ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους καταλόγους ζώων, προϊόντων ζωικής προέλευσης, 
ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων και σανού και άχυρου που υπόκεινται σε επίσημους 
ελέγχους σε συνοριακούς σταθμούς ελέγχου και για την τροποποίηση της απόφασης 2007/275/ΕΚ (ΕΕ L 312 της 3.12.2019, σ. 1). 

(4) Απόφαση 2007/275/ΕΚ της Επιτροπής, της 17ης Απριλίου 2007, σχετικά με τους καταλόγους ζώων και προϊόντων που πρέπει να 
υποβάλλονται σε ελέγχους στους συνοριακούς σταθμούς επιθεώρησης σύμφωνα με τις οδηγίες του Συμβουλίου 91/496/ΕΟΚ και 97/78/ΕΚ 
(ΕΕ L 116 της 4.5.2007, σ. 9.) 

(5) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/1666 της Επιτροπής, της 24ης Ιουνίου 2019, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους για την παρακολούθηση της μεταφοράς και της άφιξης φορτίων 
ορισμένων αγαθών από τον συνοριακό σταθμό ελέγχου άφιξης στην εγκατάσταση στον τόπο προορισμού στην Ένωση (ΕΕ L 255 της 
4.10.2019, σ. 1). 
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3. Η αρμόδια αρχή στον συνοριακό σταθμό ελέγχου άφιξης στην Ένωση επαληθεύει τη συμμόρφωση των φορτίων ζώων και 
αγαθών με τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

α) για τα ζώα που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 και για το ζωικό 
αναπαραγωγικό υλικό που αναφέρεται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, με τις 
απαιτήσεις για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, ανάλογα με την περίπτωση, οι οποίες καθορίζονται στους 
κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία δ) και στ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625· 

β) για τα προϊόντα ζωικής προέλευσης και τα σύνθετα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχείο β) 
του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625: 

i) με τις απαιτήσεις για την υγεία των ζώων οι οποίες καθορίζονται στους κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625· 

ii) με τους πρόσθετους κανόνες που προβλέπονται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού· 

γ) για τα ζωικά υποπροϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 
και για τα παράγωγα προϊόντα, με τις απαιτήσεις οι οποίες καθορίζονται στους κανόνες που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 στοιχείο ε) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625· 

δ) για τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του 
κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, με τις απαιτήσεις για την υγεία των φυτών οι οποίες καθορίζονται στους κανόνες που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625. 

4. Η αρμόδια αρχή στον συνοριακό σταθμό ελέγχου άφιξης στην Ένωση ενημερώνει την αρμόδια αρχή στον τόπο προορισμού 
μέσω του συστήματος διαχείρισης πληροφοριών για τους επίσημους ελέγχους, που αναφέρεται στο άρθρο 131 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2017/625 («IMSOC»), σχετικά με το γεγονός ότι το φορτίο έγινε αποδεκτό για να εισέλθει στην Ένωση με συγκεκριμένο 
τόπο προορισμού που αναφέρεται στο κοινό υγειονομικό έγγραφο εισόδου (ΚΥΕΕ). 

Άρθρο 3 

Πρόσθετοι κανόνες σχετικά με τους ειδικούς επίσημους ελέγχους σε φορτία προϊόντων ζωικής προέλευσης και 
σύνθετων προϊόντων 

1. Η αρμόδια αρχή στον συνοριακό σταθμό ελέγχου άφιξης στην Ένωση επιτρέπει την είσοδο στην Ένωση των ακόλουθων 
φορτίων προϊόντων που προέρχονται από την Ένωση και επιστρέφουν στην Ένωση ύστερα από άρνηση τρίτης χώρας να τους 
επιτρέψει την είσοδο, υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2: 

α) φορτία προϊόντων ζωικής προέλευσης τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 
2019/2007· 

β) φορτία σύνθετων προϊόντων τα οποία απαριθμούνται στα κεφάλαια 16 έως 22 του παραρτήματος I της απόφασης 
2007/275/ΕΚ και υπόκεινται σε κτηνιατρικούς ελέγχους στους συνοριακούς σταθμούς ελέγχου άφιξης στην Ένωση 
σύμφωνα με το άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης. 

2. Τα φορτία προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 συνοδεύονται από τα ακόλουθα έγγραφα: 

α) το πρωτότυπο του επίσημου πιστοποιητικού που εξέδωσε η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους από το οποίο 
προέρχονται τα αγαθά και απεστάλησαν σε τρίτη χώρα («κράτος μέλος προέλευσης») ή το ισοδύναμο ηλεκτρονικό 
έγγραφο που υποβλήθηκε στο IMSOC ή επικυρωμένο αντίγραφο του πρωτοτύπου· 

β) την επίσημη δήλωση της αρμόδιας αρχής ή άλλων δημόσιων αρχών της τρίτης χώρας στην οποία αναφέρεται ο λόγος της 
άρνησης εισόδου, ο τόπος και η ημερομηνία εκφόρτωσης και επαναφόρτωσης στην τρίτη χώρα και με την οποία 
βεβαιώνεται ότι: 

i) το φορτίο δεν υποβλήθηκε σε κανέναν άλλο χειρισμό εκτός από την εκφόρτωση, την αποθήκευση και την 
επαναφόρτωση· 

ii) η εκφόρτωση και η επαναφόρτωση των προϊόντων ζωικής προέλευσης και των σύνθετων προϊόντων 
πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής, ώστε να αποφευχθεί η διασταυρούμενη μόλυνση· 

iii) τα προϊόντα ζωικής προέλευσης και τα σύνθετα προϊόντα αποθηκεύτηκαν υπό όρους υγιεινής και στην απαιτούμενη 
θερμοκρασία για τους σχετικούς τύπους αγαθών· 

γ) τη δήλωση της αρμόδιας αρχής του τόπου προορισμού στην Ένωση ότι δέχεται να παραλάβει το φορτίο· ωστόσο, η 
δήλωση αυτή δεν απαιτείται όταν το φορτίο επιστρέφει στην εγκατάσταση προέλευσης του φορτίου η οποία βρίσκεται 
στο ίδιο κράτος μέλος με τον συνοριακό σταθμό ελέγχου άφιξης στην Ένωση. 
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3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 στοιχείο α), όταν δεν είναι δυνατόν να υποβληθούν τα έγγραφα που αναφέρονται 
στην εν λόγω διάταξη, η προέλευση του φορτίου μπορεί να επικυρωθεί με άλλον τρόπο βάσει τεκμηριωμένων στοιχείων που 
υποβάλλει ο υπεύθυνος επιχείρησης ο οποίος είναι αρμόδιος για το φορτίο. 

4. H αρμόδια αρχή στον συνοριακό σταθμό ελέγχου άφιξης στην Ένωση μπορεί να χορηγεί εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στην παράγραφο 2 στοιχείο β) για σφραγισμένα φορτία, με άθικτη σφραγίδα προέλευσης, υπό τον όρο ότι ο υπεύθυνος 
επιχείρησης που είναι αρμόδιος για το φορτίο υποβάλλει δήλωση στην οποία αναφέρει τον λόγο της άρνησης τρίτης χώρας να 
επιτρέψει την είσοδο και επιβεβαιώνει ότι η μεταφορά πραγματοποιήθηκε υπό κατάλληλους όρους για τους σχετικούς τύπους 
προϊόντων ζωικής προέλευσης και σύνθετων προϊόντων. 

5. Η αρμόδια αρχή στον συνοριακό σταθμό ελέγχου άφιξης παρακολουθεί τη μεταφορά και την άφιξη του φορτίου στον τόπο 
προορισμού του σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/1666, όταν η αρμόδια αρχή του τόπου προορισμού 
έχει εκδώσει τη δήλωση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο γ). 

Άρθρο 4 

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, 23 Σεπτεμβρίου 2019.  

Για την Επιτροπή 
Ο Πρόεδρος 

Jean-Claude JUNCKER     
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (EE) 2019/2098 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 28ης Νοεμβρίου 2019 

για τις προσωρινές απαιτήσεις υγείας των ζώων για φορτία προϊόντων ζωικής προέλευσης που 
προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τα οποία προέρχονται από την Ένωση και 

επιστρέφουν στην Ένωση ύστερα από άρνηση τρίτης χώρας να τους επιτρέψει την είσοδο 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2019) 8092] 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη την 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 (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 5 τρίτη περίπτωση, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) H οδηγία 2002/99/ΕΚ καθορίζει τους γενικούς κανόνες για την υγεία των ζώων που διέπουν την εισαγωγή στην Ένωση 
προϊόντων ζωικής προέλευσης από τρίτες χώρες τα οποία προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Ειδικότερα, 
προβλέπει τη θέσπιση από την Επιτροπή κανόνων για ορισμένα είδη εισαγωγής των εν λόγω προϊόντων. Οι κανόνες για την 
υγεία των ζώων που προβλέπονται στην εν λόγω οδηγία δεν θίγουν τους κανόνες για τους κτηνιατρικούς ελέγχους που 
προβλέπονται στην οδηγία 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου (2) και εφαρμόζονται παράλληλα με αυτούς. 

(2) Η οδηγία 97/78/ΕΚ καθορίζει τους κανόνες που διέπουν την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων στα φορτία προϊόντων 
ζωικής προέλευσης που εισέρχονται στην Ένωση από τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2002/99/ΕΚ. Το άρθρο 15 της οδηγίας 97/78/ΕΚ προβλέπει ότι, σε περίπτωση που μια 
τρίτη χώρα δεν έχει επιτρέψει στο έδαφός της την εισαγωγή προϊόντων, τα κράτη μέλη πρέπει να εγκρίνουν την 
επανεισαγωγή τέτοιων προϊόντων, υπό ορισμένους όρους. Στους όρους αυτούς περιλαμβάνονται απαιτήσεις πιστοποίησης 
και σκοπός των όρων αυτών είναι η προστασία της δημόσιας υγείας και της υγείας των ζώων. 

(3) Με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) καταργήθηκε η οδηγία 97/78/ΕΚ 
με ισχύ από τις 14 Δεκεμβρίου 2019. O εν λόγω κανονισμός θέσπισε ένα νέο νομικό πλαίσιο για τους επίσημους ελέγχους 
και άλλες επίσημες δραστηριότητες για να εξακριβώνεται αν εφαρμόζεται σωστά η ενωσιακή νομοθεσία για την 
αγροδιατροφική αλυσίδα. Ο κανονισμός θεσπίζει κανόνες που αφορούν, μεταξύ άλλων, τους επίσημους ελέγχους σε 
φορτία προϊόντων ζωικής προέλευσης που εισέρχονται στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων. Επιπροσθέτως, 
με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) καταργείται η οδηγία 2002/99/ 
ΕΚ με ισχύ από τις 21 Απριλίου 2021. Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/429 καθορίζει τους κανόνες για την πρόληψη των νόσων 
των ζώων, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για την είσοδο στην Ένωση προϊόντων ζωικής προέλευσης. Οι κανόνες που 
προβλέπονται στους δύο αυτούς κανονισμούς εφαρμόζονται παράλληλα, αλλά ενώ οι κανόνες που προβλέπονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) 2017/625 είναι οριζόντιοι, εκείνοι που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/429 είναι ειδικοί ανά 
τομέα αφού αφορούν την υγεία των ζώων. 

(4) Συμπληρωματικοί κανόνες έχουν θεσπιστεί τώρα με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/2074 της Επιτροπής (5), 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, σχετικά με τη διενέργεια επίσημων ελέγχων στα φορτία ζώων και αγαθών που 
προέρχονται από την Ένωση και επιστρέφουν στην Ένωση ύστερα από άρνηση τρίτης χώρας να τους επιτρέψει την είσοδο. 

(1) ΕΕ L 18 της 23.1.2003, σ. 11. 
(2) Οδηγία 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1997, για καθορισμό των αρχών οργανώσεως των κτηνιατρικών ελέγχων των 

προϊόντων που εισάγονται στην Κοινότητα από τρίτες χώρες (ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 9). 
(3) Κανονισμός (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). 

(4) Κανονισμός (ΕΕ) 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). 

(5) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/… της Επιτροπής, της 23ης Σεπτεμβρίου 2019, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 
2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τους κανόνες σχετικά με τη διενέργεια ειδικών επίσημων ελέγχων 
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Αυτοί οι συμπληρωματικοί κανόνες έχουν ως στόχο την εξακρίβωση της συμμόρφωσης των επιστρεφόμενων φορτίων, 
μεταξύ άλλων με τις απαιτήσεις υγείας των ζώων και αναφέρονται στις απαιτήσεις εκείνες όπως έχουν τεθεί στους κανόνες 
της Ένωσης για την υγεία των ζώων. Ο εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός εφαρμόζεται από τις 14 Δεκεμβρίου 
2019, σύμφωνα με την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625. 

(5) Οι πράξεις της Επιτροπής για την εφαρμογή της οδηγίας 2002/99/ΕΚ δεν καθορίζουν επί του παρόντος ειδικές απαιτήσεις 
υγείας των ζώων για την επανείσοδο στην Ένωση προϊόντων ζωικής προέλευσης, τα οποία εξήχθησαν από την Ένωση και δεν 
τους επιτράπηκε η είσοδος από τρίτη χώρα. Συνεπώς, θα πρέπει να καθοριστούν οι απαιτήσεις υγείας των ζώων που 
αφορούν ειδικά την επανείσοδο στην Ένωση φορτίων προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση 
από τον άνθρωπο, τα οποία εξήχθησαν από την Ένωση αλλά δεν τους επιτράπηκε η είσοδος από τρίτες χώρες, ώστε να 
υπάρξει ασφάλεια δικαίου όσον αφορά τις απαιτήσεις υγείας των ζώων που εφαρμόζονται στα εν λόγω φορτία και να 
μετριαστούν οι δυνητικοί κίνδυνοι για την υγεία των ζώων μετά τις 14 Δεκεμβρίου 2019, ύστερα από την κατάργηση της 
οδηγίας 97/78/ΕΚ. 

(6) Ειδικότερα, η εκφόρτωση, η αποθήκευση και η επαναφόρτωση των προϊόντων αυτών σε τρίτες χώρες δεν θα πρέπει να οδηγεί 
σε κινδύνους ως προς την εξάπλωση και την εισαγωγή στην Ένωση παθογόνων παραγόντων ορισμένων καταγεγραμμένων 
νόσων των ζώων που αναφέρονται στο παράρτημα I της οδηγίας 2002/99/ΕΚ. 

(7) Επιπλέον των πρωτότυπων εγγράφων που εξέδωσε η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους εξαγωγής, θα πρέπει επίσης να 
επιτρέπεται η επαλήθευση της καταγωγής των φορτίων προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από 
τον άνθρωπο βάσει του ηλεκτρονικού ισοδύναμου του πρωτότυπου επίσημου πιστοποιητικού που έχει υποβληθεί στο σύστημα 
διαχείρισης πληροφοριών για τους επίσημους ελέγχους το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 131 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 
(κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους) και θεσπίστηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/1715 της Επιτροπής (6). 

(8) Θα πρέπει να επιτρέπεται η μεταφορά σ’ έναν τόπο προορισμού στην Ένωση ενός φορτίου προϊόντων ζωικής προέλευσης 
που προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και το οποίο επιστρέφεται στην Ένωση ύστερα από άρνηση τρίτης 
χώρας να του επιτρέψει την είσοδο, αν η αρμόδια αρχή του τόπου προορισμού στην Ένωση έχει συμφωνήσει να δεχτεί το 
φορτίο αυτό. 

(9) Είναι αναγκαίο να διασφαλίζεται ότι τα φορτία προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο και τα οποία επιστρέφουν στην Ένωση ύστερα από άρνηση τρίτης χώρας να τους επιτρέψει την είσοδο, φθάνουν στον 
τόπο προορισμού τους στην Ένωση. Συνεπώς, οι διαδικαστικές απαιτήσεις που καθορίζονται στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό 
(ΕΕ) 2019/1666 της Επιτροπής (7) θα πρέπει να εφαρμόζονται στην παρακολούθηση της μεταφοράς και της άφιξης των εν λόγω 
φορτίων, από τον συνοριακό σταθμό ελέγχου της άφιξης στην Ένωση έως την εγκατάσταση στον τόπο προορισμού. 

(10) Οι απαιτήσεις υγείας των ζώων που καθορίζονται στην παρούσα εκτελεστική απόφαση θα πρέπει να εφαρμόζονται έως την 
21η Απριλίου 2021, δεδομένου ότι από την ίδια ημερομηνία εφαρμόζονται ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/429 και ο κατ’ 
εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής για τις απαιτήσεις υγείας των ζώων σε ό,τι αφορά την είσοδο στην Ένωση, τις 
μετακινήσεις και τον χειρισμό μετά την είσοδο ορισμένων ζώων, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και προϊόντων ζωικής 
προέλευσης από τρίτες χώρες ή εδάφη. 

(11) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, 
τροφίμων και ζωοτροφών, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Άρθρο 1 

1. Όταν ικανοποιούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις, η αρμόδια αρχή στον συνοριακό σταθμό ελέγχου επιτρέπει την είσοδο στην 
Ένωση φορτίων προϊόντων ζωικής προέλευσης όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 4 της οδηγίας 2002/99/ΕΚ του 
Συμβουλίου που προέρχονται από την Ένωση και επιστρέφουν στην Ένωση ύστερα από άρνηση τρίτης χώρας να τους 
επιτρέψει την είσοδο: 

α) το φορτίο συνοδεύεται από το πρωτότυπο επίσημο πιστοποιητικό ή έγγραφο που έχει εκδώσει η αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους εξαγωγής ή από το ηλεκτρονικό ισοδύναμό του που έχει υποβληθεί στο σύστημα διαχείρισης 
πληροφοριών για τους επίσημους ελέγχους το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 131 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 
(κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους) και θεσπίστηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/1715 ή από 
επικυρωμένο αντίγραφό τους· 

στα φορτία ορισμένων ζώων και αγαθών που προέρχονται από την Ένωση και επιστρέφουν στην Ένωση ύστερα από άρνηση τρίτης χώρας να 
τους επιτρέψει την είσοδο (ΕΕ L 316 της 6.12.2019, σ. 6). 

(6) 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). 

(7) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/1666 της Επιτροπής, της 24ης Ιουνίου 2019, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους για την παρακολούθηση της μεταφοράς και της άφιξης φορτίων 
ορισμένων αγαθών από τον συνοριακό σταθμό ελέγχου άφιξης στην εγκατάσταση στον τόπο προορισμού στην Ένωση (ΕΕ L 255 της 
4.10.2019, σ. 1). 

EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 317/112                                                                                                                                       9.12.2019   



β) το φορτίο συνοδεύεται από δήλωση της αρμόδιας αρχής του τόπου προορισμού στην Ένωση με την οποία η αρμόδια 
αρχή επιβεβαιώνει ότι συμφωνεί να παραλάβει το φορτίο και υποδεικνύει τον τόπο προορισμού για την επιστροφή του 
στην Ένωση· 

γ) το φορτίο συνοδεύεται από ένα από τα ακόλουθα έγγραφα όπου αναφέρεται ο λόγος της άρνησης εισόδου από την 
τρίτη χώρα, κατά περίπτωση ο τόπος και η ημερομηνία εκφόρτωσης, αποθήκευσης και επαναφόρτωσης στην τρίτη χώρα 
και οι ακόλουθες πληροφορίες: 

i) στην περίπτωση εμπορευματοκιβωτίων ή συσκευασιών με άθικτη πρωτότυπη σφραγίδα, δήλωση από τον υπεύθυνο 
επιχείρησης που έχει την ευθύνη για το φορτίο, με την οποία επιβεβαιώνεται ότι η μεταφορά πραγματοποιήθηκε 
βάσει των όρων που διέπουν το είδος προϊόντων ζωικής προέλευσης και ότι το περιεχόμενο του φορτίου δεν 
αλλοιώθηκε κατά τη μεταφορά· ή 

ii) επίσημη δήλωση της αρμόδιας αρχής ή άλλης δημόσιας αρχής της τρίτης χώρας με την οποία επιβεβαιώνεται ότι 
ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του στοιχείου δ)· 

δ) όταν τα προϊόντα ζωικής προέλευσης εκφορτώθηκαν σε τρίτη χώρα, η αρμόδια αρχή ή άλλη δημόσια αρχή της τρίτης 
χώρας βεβαιώνει ότι: 

i) τα προϊόντα ζωικής προέλευσης δεν υποβλήθηκαν σε κανένα άλλο χειρισμό πλην της εκφόρτωσης, της αποθήκευσης 
και της επαναφόρτωσης στην τρίτη χώρα· 

ii) εφαρμόστηκαν αποτελεσματικά μέτρα για να αποφευχθεί η μόλυνση των προϊόντων ζωικής προέλευσης με 
νοσογόνους παράγοντες που προκαλούν τις μεταδοτικές νόσους των ζώων που είναι καταγεγραμμένες στο 
παράρτημα I της οδηγίας 2002/99/ΕΚ κατά την εκφόρτωση, την αποθήκευση και την επαναφόρτωση στην τρίτη 
χώρα· 

iii) ο τόπος της εκφόρτωσης, της αποθήκευσης και της επαναφόρτωσης στην τρίτη χώρα δεν υπόκεινταν σε 
περιορισμούς μετακινήσεων για ζωοϋγειονομικούς λόγους λόγω μεταδοτικών νόσων των ζώων που είναι 
καταγεγραμμένες στο παράρτημα I της οδηγίας 2002/99/ΕΚ κατά την εκφόρτωση, την αποθήκευση και την 
επαναφόρτωση στην τρίτη χώρα. 

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 στοιχείο α), στις περιπτώσεις όπου τα έγγραφα που αναφέρονται στην εν λόγω 
διάταξη δεν είχαν εκδοθεί από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους εξαγωγής, η καταγωγή του φορτίου πιστοποιείται με 
άλλον τρόπο βάσει τεκμηρίων που υποβάλλονται από τον υπεύθυνο επιχείρησης που είναι υπεύθυνος για το φορτίο. 

3. Η αρμόδια αρχή στον συνοριακό σταθμό ελέγχου παρακολουθεί τη μεταφορά προς τον τόπο προορισμού και την άφιξη σ’ 
αυτόν του φορτίου των προϊόντων ζωικής προέλευσης σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού 
(ΕΕ) 2019/1666 της Επιτροπής. 

Άρθρο 2 

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από τις 14 Δεκεμβρίου 2019 έως την 21η Απριλίου 2021. 

Άρθρο 3 

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη. 

Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2019.  

Για την Επιτροπή 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Μέλος της Επιτροπής     
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II 

(Μη νομοθετικές πράξεις) 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1666 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 24ης Ιουνίου 2019 

για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
όσον αφορά τους όρους για την παρακολούθηση της μεταφοράς και της άφιξης φορτίων ορισμένων 
αγαθών από τον συνοριακό σταθμό ελέγχου άφιξης στην εγκατάσταση στον τόπο προορισμού 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 77 
παράγραφος 2, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 θεσπίζει κανόνες για τη διενέργεια επίσημων ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές των κρατών 
μελών σε αγαθά που εισέρχονται στην Ένωση με σκοπό τη διαπίστωση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της Ένωσης για 
την αγροδιατροφική αλυσίδα. 

(2) Το άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 ορίζει τις κατηγορίες αγαθών που υπόκεινται σε 
επίσημους ελέγχους στον συνοριακό σταθμό ελέγχου της πρώτης άφιξής τους στην Ένωση. Στα αγαθά αυτά 
περιλαμβάνονται προϊόντα ζωικής προέλευσης, ζωικό αναπαραγωγικό υλικό, ζωικά υποπροϊόντα και τρόφιμα που 
περιέχουν τόσο προϊόντα φυτικής προέλευσης όσο και μεταποιημένα προϊόντα ζωικής προέλευσης (σύνθετα προϊόντα). 

(3) Όταν τα φορτία ορισμένων αγαθών που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 
2017/625 εισάγονται στην Ένωση, σε ορισμένες περιπτώσεις, η νομοθεσία της Ένωσης προβλέπει ότι η μεταφορά τους 
από τον συνοριακό σταθμό ελέγχου άφιξης στην εγκατάσταση στον τόπο προορισμού και η άφιξή τους στον τόπο 
προορισμού τους στην Ένωση πρέπει να παρακολουθείται, ώστε να προλαμβάνονται τυχόν κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία 
και την υγεία των ζώων. 

(4) Η οδηγία 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου (2) καθορίζει τους κανόνες που διέπουν την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των 
προϊόντων που εισάγονται στην Ένωση από τρίτες χώρες και τους όρους σχετικά με τη μεταφορά των προϊόντων που πρέπει 
να παρακολουθούνται σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης από τον συνοριακό σταθμό ελέγχου άφιξης στην εγκατάσταση 
στον τόπο προορισμού. Οι εν λόγω κανόνες προβλέπουν, μεταξύ άλλων, ότι τα φορτία των εν λόγω προϊόντων πρέπει να 
αποστέλλονται από τον συνοριακό σταθμό ελέγχου άφιξης στην εγκατάσταση στον τόπο προορισμού, υπό την επίβλεψη 
της αρμόδιας αρχής, σε στεγανά οχήματα ή περιέκτες που σφραγίζονται από την αρμόδια αρχή. 

(1) ΕΕ L 95 της 7.4.2017, σ. 1. 
(2) Οδηγία 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1997, για καθορισμό των αρχών οργανώσεως των κτηνιατρικών ελέγχων των 

προϊόντων που εισάγονται στην Κοινότητα από τρίτες χώρες (ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 9). 
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(5) Επιπλέον, για ορισμένα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, ο κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 142/2011 της Επιτροπής (3) απαιτεί να εκτελείται η μεταφορά των φορτίων αυτών των υποπροϊόντων σύμφωνα με 
τους κανόνες της οδηγίας 97/78/ΕΚ. Στα εν λόγω ζωικά υποπροϊόντα περιλαμβάνονται το αίμα και τα προϊόντα αίματος, 
οι τροφές για ζώα συντροφιάς, εκτός από τις πρώτες ύλες τροφών για ζώα συντροφιάς, τα τετηγμένα λίπη που εισάγονται 
για σκοπούς εκτός της αλυσίδας ζωοτροφών για εκτρεφόμενα ζώα, τα κέρατα και τα προϊόντα με βάση τα κέρατα, εκτός 
από το κερατάλευρο, και οι χηλές και τα προϊόντα με βάση τις χηλές, εκτός από το χηλάλευρο, που προορίζονται για 
παραγωγή οργανικών λιπασμάτων ή βελτιωτικών του εδάφους. 

(6) Η ενωσιακή νομοθεσία προβλέπει επίσης την παρακολούθηση φορτίων άγριων τριχωτών θηραμάτων που δεν έχουν υποστεί 
εκδορά σύμφωνα με τους κανόνες για τη διενέργεια ειδικών επίσημων ελέγχων που προβλέπονται σύμφωνα με το άρθρο 77 
παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 και σύμφωνα με κανόνες για τους πρόσθετους υγειονομικούς 
όρους για προϊόντα ζωικής προέλευσης και τρόφιμα που περιέχουν τόσο προϊόντα φυτικής προέλευσης όσο και 
μεταποιημένα προϊόντα ζωικής προέλευσης («σύνθετα προϊόντα»), τα οποία προέρχονται από την Ένωση και επιστρέφουν 
στην Ένωση ύστερα από άρνηση τρίτης χώρας να επιτρέψει την είσοδο, σύμφωνα με κανόνες που προβλέπονται στο άρθρο 
77 παράγραφος 1 στοιχείο η) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625. 

(7) Η οδηγία 97/78/ΕΚ καταργήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625 με ισχύ από τις 14 Δεκεμβρίου 2019. Ως εκ τούτου, 
είναι σκόπιμο να θεσπιστούν κανόνες για την παρακολούθηση της μεταφοράς και της άφιξης φορτίων ορισμένων αγαθών 
που αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 από τον συνοριακό σταθμό 
ελέγχου άφιξης στην εγκατάσταση στον τόπο προορισμού. Οι κανόνες αυτοί θα πρέπει να εφαρμόζονται όταν η μεταφορά 
από τον συνοριακό σταθμό ελέγχου άφιξης στην εγκατάσταση στον τόπο προορισμού στην Ένωση και η άφιξη στην 
εγκατάσταση προορισμού πρέπει να παρακολουθείται σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία. 

(8) Για την αποτελεσματική παρακολούθηση της μεταφοράς και της άφιξης φορτίων από τον συνοριακό σταθμό ελέγχου άφιξης 
μέχρι την άφιξή τους στην εγκατάσταση στον τόπο προορισμού τους, τα αγαθά θα πρέπει να μεταφέρονται απευθείας στην 
εγκατάσταση στον τόπο προορισμού που αναφέρεται στο κοινό υγειονομικό έγγραφο εισόδου (ΚΥΕΕ). 

(9) Για να προληφθούν τυχόν κίνδυνοι για την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία, θα πρέπει να παρακολουθείται η άφιξη των 
αγαθών στην εγκατάσταση στον τόπο προορισμού που αναφέρεται στο ΚΥΕΕ (‘τόπος προορισμού’). Η αρμόδια αρχή του 
συνοριακού σταθμού ελέγχου άφιξης θα πρέπει να δηλώνει στην αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για τη διενέργεια των 
επίσημων ελέγχων στην εγκατάσταση στον τόπο προορισμού ότι τα αγαθά έχουν εγκαταλείψει τον συνοριακό σταθμό 
ελέγχου και βρίσκονται καθ’ οδόν προς την εγκατάσταση στον τόπο προορισμού που αναφέρεται στο ΚΥΕΕ. Εάν τα αγαθά 
δεν φθάσουν στην εγκατάσταση στον τόπο προορισμού, η αρμόδια αρχή του συνοριακού σταθμού ελέγχου άφιξης και η 
αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για την εγκατάσταση στον τόπο προορισμού θα πρέπει να προβούν στις κατάλληλες 
ενέργειες παρακολούθησης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/625 όσον αφορά τον υπεύθυνο επιχείρησης που φέρει 
την ευθύνη για το φορτίο. 

(10) Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4) σχετικά με την τελωνειακή 
επιτήρηση. 

(11) Ο κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1182/71 του Συμβουλίου (5) καθορίζει τους γενικούς κανόνες που εφαρμόζονται στις 
προθεσμίες, ημερομηνίες και διορίες για τη διασφάλιση της ομοιόμορφης εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης. Ως εκ 
τούτου, οι κανόνες που καθορίζονται στον εν λόγω κανονισμό θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των 
διοριών που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. 

(12) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/625 εφαρμόζεται από την 14η Δεκεμβρίου 2019. Κατά συνέπεια, οι κανόνες που ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει επίσης να εφαρμόζονται από την ημερομηνία αυτή, 

(3) 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). 

(4) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση του 
ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1). 

(5) Κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1182/71 του Συμβουλίου, της 3ης Ιουνίου 1971, περί καθορισμού των κανόνων που εφαρμόζονται στις 
προθεσμίες, ημερομηνίες και διορίες (ΕΕ L 124 της 8.6.1971, σ. 1). 
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ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής 

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες για την παρακολούθηση της μεταφοράς και της άφιξης των φορτίων αγαθών που 
αναφέρονται στο άρθρο 47 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625, τα οποία προορίζονται για διάθεση στην 
αγορά της Ένωσης, όταν η μεταφορά των εν λόγω αγαθών από τον συνοριακό σταθμό ελέγχου άφιξης στην εγκατάσταση στον 
τόπο προορισμού στην Ένωση πρέπει να παρακολουθείται σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία (το φορτίο). 

Άρθρο 2 

Όροι για την παρακολούθηση της μεταφοράς φορτίων από τον συνοριακό σταθμό ελέγχου άφιξης στην Ένωση στην 
εγκατάσταση στον τόπο προορισμού 

1. Η αρμόδια αρχή στον συνοριακό σταθμό ελέγχου άφιξης στην Ένωση επιτρέπει τη μεταφορά του φορτίου στην εγκατάσταση 
στον τόπο προορισμού που αναγράφεται στο κοινό υγειονομικό έγγραφο εισόδου το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 56 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 (ΚΥΕΕ), μόνο αν το αποτέλεσμα των επίσημων ελέγχων της στον συνοριακό σταθμό ελέγχου άφιξης 
είναι ευνοϊκό. 

2. Το φορτίο για το οποίο έχει χορηγηθεί άδεια σύμφωνα με την παράγραφο 1: 

α) σφραγίζεται από την αρμόδια αρχή του συνοριακού σταθμού ελέγχου άφιξης· 

β) μεταφέρεται χωρίς εκφόρτωση ή κατάτμηση· 

γ) μεταφέρεται απευθείας στην εγκατάσταση στον τόπο προορισμού που αναγράφεται στο ΚΥΕΕ. 

3. Η αρμόδια αρχή του συνοριακού σταθμού ελέγχου άφιξης, αμέσως μετά τη χορήγηση της άδειας, κοινοποιεί, μέσω του 
συστήματος διαχείρισης πληροφοριών για τους επίσημους ελέγχους που αναφέρεται στο άρθρο 131 του κανονισμού (ΕΕ) 
2017/625 («IMSOC»), την αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για τη διενέργεια των επίσημων ελέγχων στην εγκατάσταση στον 
τόπο προορισμού που αναγράφεται στο ΚΥΕΕ («τόπος προορισμού»), ότι μετά τους επίσημους ελέγχους στον συνοριακό σταθμό 
ελέγχου άφιξης, επετράπη η μεταφορά του φορτίου στην εγκατάσταση στον τόπο προορισμού. 

Άρθρο 3 

Όροι για την παρακολούθηση της άφιξης φορτίων στον τόπο προορισμού 

1. Ο υπεύθυνος επιχείρησης στην εκμετάλλευση στον τόπο προορισμού, εντός μίας ημέρας από την άφιξη του φορτίου, 
ενημερώνει την αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για τη διενέργεια των επίσημων ελέγχων στην εγκατάσταση στον τόπο 
προορισμού, σχετικά με την άφιξη του φορτίου στην εν λόγω εγκατάσταση. 

2. Η αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για τη διενέργεια των επίσημων ελέγχων στην εγκατάσταση στον τόπο προορισμού 
κοινοποιεί, μέσω του IMSOC, την αρμόδια αρχή του συνοριακού σταθμού ελέγχου άφιξης, τη λήψη των πληροφοριών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, συμπληρώνοντας το μέρος III του ΚΥΕΕ. 

3. Η αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για τη διενέργεια των επίσημων ελέγχων στην εγκατάσταση στον τόπο προορισμού 
διενεργεί επίσημους ελέγχους στην εν λόγω εγκατάσταση, με σκοπό να διασφαλίσει ότι τα φορτία έχουν φθάσει στην εγκατάσταση 
στον τόπο προορισμού, ελέγχοντας, ιδίως, τα μητρώα εισόδου της εν λόγω εγκατάστασης. 

4. Αν, εντός 15 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία επετράπη η μεταφορά του φορτίου σύμφωνα με το άρθρο 2 
παράγραφος 1, η αρμόδια αρχή στον συνοριακό σταθμό ελέγχου άφιξης δεν έχει ενημερωθεί για την άφιξη του φορτίου στην 
εγκατάσταση στον τόπο προορισμού από την αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για τη διενέργεια των επίσημων ελέγχων στην 
εγκατάσταση στον τόπο προορισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2, οι αρμόδιες αρχές διενεργούν περαιτέρω έρευνες με σκοπό 
τον προσδιορισμό της πραγματικής τοποθεσίας που βρίσκεται το φορτίο. 

5. Όταν η αποστολή, μετά τις έρευνες που αναφέρονται στην παράγραφο 4, δεν φθάσει στην εγκατάσταση στον τόπο 
προορισμού, η αρμόδια αρχή του συνοριακού σταθμού ελέγχου άφιξης και η αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη για τη διενέργεια 
των επίσημων ελέγχων στην εν λόγω εγκατάσταση λαμβάνουν κάθε μέτρο επιβολής του νόμου που κρίνουν κατάλληλο κατά του 
υπευθύνου της επιχείρησης που είναι υπεύθυνος για το φορτίο σύμφωνα με τα άρθρα 138 και 139 του κανονισμού (ΕΕ) 
2017/625. 
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Άρθρο 4 

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, 24 Ιουνίου 2019.  

Για την Επιτροπή 
Πρόεδρος 

Jean-Claude JUNCKER     

EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 255/4                                                                                                                                           4.10.2019   


	2019-2074 και 2019-2098   2019-1666 ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΡΤΊΩΝσωστο_signed
	2019-2074
	Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/2074 της Επιτροπής της 23ης Σεπτεμβρίου 2019 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τους κανόνες σχετικά με τη διενέργεια ειδικών επίσημων ελέγχων στα φορτία ορισμένων ζώων και αγαθών που προέρχονται από την Ένωση και επιστρέφουν στην Ένωση ύστερα από άρνηση τρίτης χώρας να τους επιτρέψει την είσοδο (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

	2019-2098
	Εκτελεστική απόφαση (EE) 2019/2098 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2019 για τις προσωρινές απαιτήσεις υγείας των ζώων για φορτία προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τα οποία προέρχονται από την Ένωση και επιστρέφουν στην Ένωση ύστερα από άρνηση τρίτης χώρας να τους επιτρέψει την είσοδο [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2019) 8092] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

	2019-1666
	Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/1666 της Επιτροπής της 24ης Ιουνίου 2019 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους για την παρακολούθηση της μεταφοράς και της άφιξης φορτίων ορισμένων αγαθών από τον συνοριακό σταθμό ελέγχου άφιξης στην εγκατάσταση στον τόπο προορισμού στην Ένωση (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 




