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ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.∆

ΘΕΜΑ: Όροι εισαγωγής στην Κοινότητα ορισµένων προϊόντων µε βάση το κρέας τα οποία προορίζονται για
ανθρώπινη κατανάλωση, καθώς και επεξεργασµένων στοµαχιών, ουροδόχων κύστεων και εντέρων .
ΣΧΕΤ.: 1. Η µε αρ. πρωτ. 261439/07-09-2009 εγκύκλιός µας
2. Η µε αρ. πρωτ. 240908/12-04-2010 εγκύκλιός µας
3. Η µε αρ. πρωτ. 240933/23-04-2010 εγκύκλιός µας
4. Η µε αρ. πρωτ. 241287/18-10-2010 εγκύκλιός µας
5. Η µε αρ. πρωτ. 132907/16-05-2011 εγκύκλιός µας
6. Η µε αρ. πρωτ. 132962/02-06-2011 εγκύκλιός µας
7. Η µε αρ. πρωτ. 133260/08-11-2011 εγκύκλιός µας
8. Η µε αρ. πρωτ. 133360/23-12-2011 εγκύκλιός µας
9. Η µε αρ. πρωτ. 768/19538/17-02-2012 εγκύκλιός µας
10. Η µε αρ. πρωτ. 2163/61536/28 -05-2012 εγκύκλιός µας
11. Η µε αρ. πρωτ. 2859/78938/17-07-2012 εγκύκλιός µας
12. Η µε αρ. πρωτ. 3263/87334/20-08-2012εγκύκλιός µας
13. Η µε αρ. πρωτ. 4593/123679/06-12-2012 εγκύκλιός µας
14. Η µε αρ. πρωτ. 4716/126465/13-12-2012 εγκύκλιός µας
15. Η µε αρ. πρωτ. 460/13498/01-02-2013 εγκύκλιός µας
16. Η µε αρ. πρωτ. 914/28075/5-03-2013 εγκύκλιός µας
17. Η µε αρ. πρωτ. 934/28800/06-03-2013 εγκύκλιός µας
17. Η µε αρ. πρωτ. 1941/57871/15-05-2013 εγκύκλιός µας
18. Η µε αρ. πρωτ. 2511/75490/18-06-2013 εγκύκλιός µας
19. Η µε αρ. πρωτ. 3332/102188/22-08-2013 εγκύκλιός µας
20. Η µε αρ. πρωτ. 1078/45652/04-04-2014 εγκύκλιός µας
21. Η µε αρ. πρωτ. 6321/144280/14-11-2014 εγκύκλιός µας
22. Η µε αρ. πρωτ. 690/20586/19-02-2015 εγκύκλιός µας
23. Η µε αρ. πρωτ. 741/22895/26-02-2015 εγκύκλιός µας
24. Η µε αρ. πρωτ. 825/25034/03-03-2015 εγκύκλιός µας
25. Η µε αρ. πρωτ. 853/25913/05-03-2015 εγκύκλιός µας
26. Η µε αρ. πρωτ. 1244/39123/06-04-2015 εγκύκλιός µας
27. Η µε αρ. πρωτ. 2290/67814/18-06-2015 εγκύκλιός µας
28. Η µε αρ. πρωτ. 2968/87870/07-08-2015 εγκύκλιός µας
29. Η µε αρ. πρωτ. 248/9390/22-01-2016 εγκύκλιός µας
30. Η µε αρ. πρωτ. 1747/67086/09-06-2016 εγκύκλιός µας
31. Η µε αρ. πρωτ. 2732/97782/06-09-2016 εγκύκλιός µας
32. Η µε αρ. πρωτ. 3114/111394/07-10-2016 εγκύκλιός µας
33. Η µε αρ. πρωτ. 3391/118354/24-10-2016 εγκύκλιός µας
34. Η µε αρ. πρωτ. 446/13926/07-02-2017 εγκύκλιός µας

35. Η µε αρ. πρωτ. 1156/37702/03-04-2017 εγκύκλιός µας
36. Η µε αρ. πρωτ. 2550/87494/17-08-2017 εγκύκλιός µας

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών εγκυκλίων µας, σας ενηµερώνουµε ότι στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηµοσιεύτηκε προς εφαρµογή η Εκτελεστική Απόφαση της
Επιτροπής (ΕΕ) 2019/1095 , για την τροποποίηση του παραρτήµατος II της απόφασης
2007/777/ΕΚ όσον αφορά τις εγγραφές για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και τη Ρωσία στον κατάλογο
τρίτων χωρών ή περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπεται η εισαγωγή στην Ένωση προϊόντων µε
βάση το κρέας και επεξεργασµένων στοµαχιών, ουροδόχων κύστεων και εντέρων.
Συγκεκριµένα, το παράρτηµα II της απόφασης 2007/777/ΕΚ τροποποιείται σύµφωνα µε το
παράρτηµα της παρούσας.
Ο σύνδεσµος για την παραπάνω Εκτελεστική Απόφαση είναι ο εξής:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1095&from=EL

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Χρυσούλα ∆ηλέ

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
Α. Για ενέργεια
1. ΣΥ.Κ.Ε. – Έδρες τους.
2. Περιφέρειες και Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας.
– ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής – έδρες τους.
– ∆ιευθύνσεις Κτηνιατρικής – έδρες τους. (πρώην Ν.Α. – ∆/νσεις Κτηνιατρικής).
3. Κέντρα Κτηνιατρικών Ιδρυµάτων - Έδρες τους.
4. Κτηνιατρικά Εργαστήρια - Έδρες τους.
Β. Για κοινοποίηση
1.

Aνεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων
Γενική ∆/νση Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. ∆/νση Τελωνειακών ∆ιαδικασιών.
Καραγιώργη Σερβίας 10, Τ.Κ.10184, Αθήνα.

2.

Εµπορικά και Βιοµηχανικά Επιµελητήρια
α. Αθηνών, Ακαδηµίας 7-9, Τ.Κ. 10671.
β. Πειραιά, Πλ. Ρούσβελτ, Τ.Κ. 18531.
γ. Θεσσαλονίκης, Τσιµισκή 29, Τ.Κ. 54624.

3.

Σύλλογος Εκτελωνιστών Αθηνών – Πειραιά.
Τσαµαδού 38, Τ.Κ. 18531. Πειραιάς.

4.

Σύνδεσµος Εµπόρων Εισαγωγής, Εξαγωγής και Εµπορίας Κατεψυγµένων Τροφίµων.
Πειραιώς 226, Τ.Κ. 17778. Ταύρος.

5.

Σ.Π.Ε.Ε. Μενάνδρου 54, Τ.Κ. 10431, Αθήνα.

6.

Πτηνοτροφική. Αγ. Κωνσταντίνου 12, Τ.Κ. 10431, Αθήνα.

7.

Σύλλογος Πτηνοτρόφων Ανατολικής Αττικής.
Παλαιοπαναγιά Παιανίας, Τ.Θ. 137, Τ.Κ. 19002.

8.

Πανελλήνιος Σύλλογος Παραγωγών Ζώντων Ορνιθίων Κρεοπαραγωγής.
Φιλίππου 10, Τ.Κ. 34600, Ν. Αρτάκη.

9.

Πανελλήνιος Σύλλογος Εφοδιαστών Πλοίων.
Λουδοβίκου 1, Τ.Κ. 18531. Πειραιάς.

10. Πανελλήνιος Σύλλογος Ναυτικών Πρακτόρων.
Ακτή Μιαούλη 17-29, Τ.Κ. 18538. Πειραιάς.

Γ. Εσωτερική διανοµή
1. ∆ιεύθυνση Υγείας των Ζώων.
2. ∆ιεύθυνση Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίµων Ζ.Π.
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/1095 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 25ης Ιουνίου 2019
για την τροποποίηση του παραρτήματος II της απόφασης 2007/777/ΕΚ όσον αφορά τις εγγραφές για τη
Βοσνία-Ερζεγοβίνη και τη Ρωσία στον κατάλογο τρίτων χωρών ή περιοχών τους από τις οποίες
επιτρέπεται η εισαγωγή στην Ένωση προϊόντων με βάση το κρέας και επεξεργασμένων στομαχιών,
ουροδόχων κύστεων και εντέρων
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2019) 4285]
(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 την εισαγωγική φράση του άρθρου 8, το άρθρο 8 σημείο 1 πρώτο εδάφιο, το άρθρο 8 σημείο 4 και
το άρθρο 9 παράγραφος 4 στοιχείο γ),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η απόφαση 2007/777/ΕΚ της Επιτροπής (2) καθορίζει, μεταξύ άλλων ζητημάτων, τους όρους υγείας των ζώων και τους
όρους δημόσιας υγείας για την εισαγωγή στην Ένωση φορτίων ορισμένων προϊόντων με βάση το κρέας και επεξεργα
σμένων στομαχιών, ουροδόχων κύστεων και εντέρων που έχουν υποβληθεί σε μία από τις επεξεργασίες που ορίζονται
στο μέρος 4 του παραρτήματος II του εν λόγω κανονισμού («τα εμπορεύματα»).

(2)

Στο μέρος 2 του παραρτήματος II της απόφασης 2007/777/ΕΚ περιλαμβάνεται κατάλογος τρίτων χωρών ή περιοχών
τους από τις οποίες επιτρέπεται η εισαγωγή των εμπορευμάτων στην Ένωση, υπό την προϋπόθεση ότι τα εμπορεύματα
έχουν υποβληθεί σε μία από τις επεξεργασίες που αναφέρονται στο εν λόγω μέρος. Στο μέρος 4 του εν λόγω
παραρτήματος παρουσιάζεται μια μη ειδική επεξεργασία «A» και ορισμένες ειδικές επεξεργασίες, «B» έως «F», οι οποίες
καταχωρίζονται κατά φθίνουσα σειρά σοβαρότητας του κινδύνου για την υγεία των ζώων τον οποίο προορίζονται να
εξαλείψουν.

(3)

Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη ζήτησε να συμπεριληφθεί στο μέρος 2 του παραρτήματος II της απόφασης 2007/777/ΕΚ ως τρίτη
χώρα από την οποία επιτρέπεται η εισαγωγή στην Ένωση εμπορευμάτων που έχουν παραχθεί από πουλερικά και
εκτρεφόμενα πτερωτά θηράματα (εκτός των στρουθιονιδών).

(4)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 798/2008 της Επιτροπής (3) καθορίζει, μεταξύ άλλων, κατάλογο τρίτων χωρών, εδαφών, ζωνών
ή διαμερισμάτων από τα οποία επιτρέπεται να εισαχθούν και να διαμετακομισθούν μέσω της Ένωσης φορτία πουλερικών
και ορισμένων προϊόντων πουλερικών. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 798/2008, όπως τροποποιήθηκε πρόσφατα με τον
εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2019/298 της Επιτροπής (4), επιτρέπει την εισαγωγή και τη διαμετακόμιση μέσω της
Ένωσης κρέατος πουλερικών από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, με βάση το ευνοϊκό αποτέλεσμα του ελέγχου της Επιτροπής για
την αξιολόγηση των υγειονομικών ελέγχων που εφαρμόζονται στο κρέας των πουλερικών που προορίζεται για την
Ένωση. Ο εν λόγω έλεγχος αξιολόγησε επίσης τους υγειονομικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στα προϊόντα κρέατος
από πουλερικά και εκτρεφόμενα πτερωτά θηράματα (εκτός των στρουθιονιδών), με ευνοϊκό αποτέλεσμα. Ως εκ τούτου, η
απόφαση 2007/777/ΕΚ θα πρέπει επίσης να επιτρέπει την εισαγωγή στην Ένωση εμπορευμάτων που προέρχονται από
πουλερικά και εκτρεφόμενα πτερωτά θηράματα (εκτός των στρουθιονιδών) που έχουν υποβληθεί σε μη ειδική
επεξεργασία «A» και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη θα πρέπει να περιληφθεί στο μέρος 2 του παραρτήματος II της απόφασης
2007/777/ΕΚ για τον σκοπό αυτό. Επιπλέον, η τρέχουσα καταχώρισης για την εν λόγω τρίτη χώρα στο εν λόγω
παράρτημα πρέπει να αναπροσαρμοστεί για να καλύψει τη νέα αυτή άδεια. Επομένως, η καταχώριση για τη ΒοσνίαΕρζεγοβίνη στο εν λόγω παράρτημα θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(5)

Η απόφαση 2007/777/ΕΚ επιτρέπει επί του παρόντος την εισαγωγή στην Ένωση εμπορευμάτων που προέρχονται από
πουλερικά και εκτρεφόμενα πτερωτά θηράματα (εκτός των στρουθιονιδών) από τη Ρωσία υπό την προϋπόθεση ότι τα εν
λόγω εμπορεύματα έχουν υποβληθεί σε μη ειδική επεξεργασία «A» και η Ρωσία περιλαμβάνεται δεόντως στο μέρος 2 του
παραρτήματος II της απόφασης 2007/777/ΕΚ για τον σκοπό αυτό.

(1) ΕΕ L 18 της 23.1.2003, σ. 11.
(2) 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).
(3) 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).
(4) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/298 της Επιτροπής, της 20ής Φεβρουαρίου 2019, για την τροποποίηση του παραρτήματος I του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 όσον αφορά τις καταχωρίσεις της Λευκορωσίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και της Ιαπωνίας στον κατάλογο
τρίτων χωρών, εδαφών, ζωνών ή διαμερισμάτων από τα οποία επιτρέπεται να εισαχθούν ή να διαμετακομιστούν μέσω της Ένωσης ορισμένα βασικά
προϊόντα πουλερικών (ΕΕ L 50 της 21.2.2019, σ. 20).
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(6)

Στις 17 Νοεμβρίου 2016 η Ρωσία επιβεβαίωσε την παρουσία HPAI του υποτύπου H5N8 στο έδαφός της. Από τον
Νοέμβριο του 2016 και μετά η Ρωσία επιβεβαίωσε διάφορες εστίες HPAI σε εκμεταλλεύσεις πουλερικών στο έδαφός
της. Λόγω των εστιών αυτών, από τον Νοέμβριο 2016 και μετά, η Ρωσία δεν μπορεί να θεωρηθεί απαλλαγμένη από την
εν λόγω νόσο. Συνεπώς, για την πρόληψη της εισαγωγής στην Ένωση του ιού της HPAI, η εισαγωγή στην Ένωση
εμπορευμάτων που προέρχονται από πουλερικά και εκτρεφόμενα πτερωτά θηράματα (εκτός των στρουθιονίδων) από τη
Ρωσία θα πρέπει να εγκριθεί, αλλά με την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω εμπορεύματα έχουν υποβληθεί στην ειδική
επεξεργασία «D», όπως ορίζεται στο μέρος 4 του παραρτήματος II της απόφασης 2007/777/ΕΚ. Ως εκ τούτου, η
καταχώριση στο μέρος 2 παράρτημα II της απόφασης 2007/777/ΕΚ όσον αφορά τη Ρωσία θα πρέπει να τροποποιηθεί
αναλόγως.

(7)

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
Το παράρτημα II της απόφασης 2007/777/ΕΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 25 Ιουνίου 2019.
Για την Επιτροπή
Vytenis ANDRIUKAITIS

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το μέρος 2 του παραρτήματος II της απόφασης 2007/777/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
1) η καταχώριση για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη αντικαθίσταται από τα ακόλουθο κείμενο:

«BA

ΒοσνίαΕρζεγοβίνη

A (3)

XXX

XXX

XXX

A

XXX

Άγρια δίχηλα
θηράματα
(εκτός των
χοίρων)

Αγριό
χοιροι

Άγρια
μόνοπλα

Άγριοι λεπο
ρίδες (αγριο
κούνελα και
λαγοί)

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Κατοικίδια
κουνέλια και
εκτρεφόμενοι
λεπορίδες

Άγρια δίχηλα
θηράματα
(εκτός των
χοίρων)

Αγριό
χοιροι

Άγρια
μόνοπλα

Άγριοι λεπο
ρίδες (αγριο
κούνελα και
λαγοί)

Άγρια χερσαία
Άγρια
θηλαστικά (εκτός
πτερωτά
οπληφόρων, μονό
θηρά
πλων και κονι
ματα
κλοειδών)

XXX

XXX»

2) η καταχώριση για τη Ρωσία αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:
1. Κατοικίδιοι χοί
1. Κατοικίδια
1. Πουλερικά
Εκτρε
βοοειδή
2. Εκτρεφόμενα
ροι
Κατοικίδια
Κωδικ Χώρα καταγω
Κατοικίδια
φόμενοι
2. Εκτρεφόμενα δί αιγοπρό 2. Εκτρεφόμενα δί
πτερωτά θηράματα
ός ISO γής ή μέρος της
μόνοπλα
στρου
(εκτός των στρου
χηλα θηράματα
βατα
χηλα θηράματα (χοί
θιονίδες
(εκτός των χοίρων)
ροι)
θιονιδών)

Ρωσία
Ρωσία (3)
«RU

RU-1
Ρωσία
RU-2

Άγρια χερσαία
Άγρια
θηλαστικά (εκτός
πτερωτά
οπληφόρων, μονό
θηρά
πλων και κονι
ματα
κλοειδών)

XXX

XXX

XXX

XXX

Δ

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

A

C

C

C

B

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

C ή D1

C ή D1

C

B

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX»

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κατοικίδια
κουνέλια και
εκτρεφόμενοι
λεπορίδες

EL

1. Κατοικίδιοι χοί
1. Κατοικίδια
1. Πουλερικά
Εκτρε
Κατοικίδια
ροι
βοοειδή
2. Εκτρεφόμενα
Κωδικ Χώρα καταγω
Κατοικίδια
φόμενοι
2. Εκτρεφόμενα δί αιγοπρό 2. Εκτρεφόμενα δί
πτερωτά θηράματα
ός ISO γής ή μέρος της
μόνοπλα
στρου
χηλα θηράματα
βατα
χηλα θηράματα (χοί
(εκτός των στρου
θιονίδες
(εκτός των χοίρων)
ροι)
θιονιδών)
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