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ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2001 ΚΑΙ 2003 

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 7 

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας με τίτλο-. 

«Οδηγία 92/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 

1992 για τον καθορισμό των όρων υγειονομικού ελέγχου 

καθώς και των υγειονομικών όρων που διέπουν το εμπόριο 

και τις εισαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων που δεν 

υπόκεινται, όσον αφορά τους προαναφερόμενους όρους, στις 

ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο Κεφάλαιο Ι 

του Παραρτήματος Α της Οδηγίας 89/662/ΕΟΚ και, όσον 

αφορά τους παθογόνους παράγοντες, της Οδηγίας 

90/425/ΕΟΚ», (ΕΕ L 62 της 15/03/1993, σ.49) όπως 

τροποποιήθηκε μέχρι και τον Κανονισμό (ΕΚ) 445/2004 της 

Επιτροπής (EEL 72 της 11.03.2004, σ.60), 

Το Υπουργικό Συμβούλιο ασκώντας τις εξουσίες που του 

109(1) του 2001. χορηγούνται με το, άρθρο 7 του περί της Υγείας των Ζώων Νόμου 

82(1) του 2003 τ ο υ 2001 εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα: 

Συνοπτικός τίτλος. 

ΜΕΡΟΣ Ι-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρονται ως το περί της Υγείας των 

Ζώων (Υγειονομικοί Όροι που διέπουν το Εμπόριο Ορισμένων 

Ζωικών Προϊόντων) (Ειδικό) Διάταγμα του 2004. 

Ερμηνεία. 2.-(1) Στο παρόν Διάταγμα, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει 

διαφορετική έννοια -

«ενδοκοινοτικό εμπόριο» σημαίνει τις εμπορικές συναλλαγές ζώων 

και ζωικών προϊόντων μεταξύ των κρατών μελών, 
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•. συμπεριλαμβανομένης της Δημοκρατίας και περιλαμβάνει την 

διάθεση τους στην εγχώρια αγορά, συμπεριλαμβανομένου του 

λιανεμπορίου-

«εμπορικό δείγμα» σημαίνει ένα δείγμα χωρίς εμπορική αξία το 

οποίο λαμβάνεται εξ ονόματος του ιδιοκτήτη ή του υπεύθυνου μιας 

εγκατάστασης, το οποίο . είναι αντιπροσωπευτικό μιας 

συγκεκριμένης παραγωγής ζωικών προϊόντων της εγκατάστασης 

αυτής ή που αποτελεί πρότυπο για ένα προϊόν ζωικής προέλευσης 

του οποίου σχεδιάζεται η παραγωγή και το οποίο, για τη μετέπειτα 

εξέταση, πρέπει να φέρει ένδειξη του τύπου προϊόντος, της 

σύνθεσης του και του ζωϊκού είδους από το οποίο προέρχεται· 

«Επιτροπή» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή· 

«Κανονισμός (ΕΚ) 1774/2002» σημαίνει πγν πράξη της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό 

υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωϊκά υποπροϊόντα που δεν 

προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο», όπως εκάστοτε 

τροποποιείται· 

«κοινοτική κτηνιατρική νομοθεσία» σημαίνει το σύνολο των 

πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, οι οποίες, με τη μορφή 

κανονισμών, οδηγιών. και αποφάσεων, ρυθμίζουν θέματα 

κτηνιατρικής φύσης, στοχεύουν στην προστασία της υγείας και 

ευημερίας των ζώων και της δημόσιας υγείας στην εσωτερική 

. αγορά και είναι δεσμευτικές για όλα τα κράτη μέλη· 

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

«κτηνιατρική νομοθεσία» σημαίνει το σύνολο της εκάστοτε σε ισχύ 

στη Δημοκρατία, εναρμονιστικής και μη, πρωτογενούς και 
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δευτερογενούς, νομοθεσίας που ρυθμίζει ειδικά θέματα κτηνιατρικής . 

φύσης και στοχεύει στην προστασία της υγείας και ευημερίας των 

ζώων καί της δημόσιας υγείας, καθώς ml· την οργάνωση των 

κτηνιατρικών ελέγχων και τις εξουσίες και αρμοδιότητες των 

Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, να επιλαμβάνονται ζητημάτων 

κτηνιατρικής φύσης· 

«μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες για τη διατροφή του ανθρώπου» 

σημαίνει τα ινώδη κατάλοιπα ξυγκιών, το κρεατάλευρο και η σκόνη 

δερμάτων χοίρου όπως προβλέπεται στην εκάστοτε ισχύουσα 

νομοθεσία που στοχεύει στην εναρμόνιση με την Οδηγία 

77/99/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1976 περί 

υγειονομικών προβλημάτων στον τομέα των ενδοκοινοτικών' 

συναλλαγών προϊόντων με βάση το κρέας· 

«Οδηγία 64/433/ΕΟΚ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας με τίτλο Όδηγία 64/433/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης 

Ιουνίου 1964 περί υγειονομικών προβλημάτων στον τομέα των 

ενδοκοινοτικών συναλλαγών νωπών κρεάτων", όπως εκάστοτε 

τροποποιείται-

«Οδηγία 71/118/ΕΟΚ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 71/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15
ης 

Φεβρουαρίου 1971 περί υγειονομικών προβλημάτων στον τομέα 

των συναλλαγών νωπών κρεάτων πουλερικών», όπως εκάστοτε 

τροποποιείται· 

«Οδηγία 72/462/ΕΟΚ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας με Τίτλο Όδηγία 72/462/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης 

Δεκεμβρίου 1972 περί των υγειονομικών προβλημάτων και των 

υγειονομικών μέτρων κατά τις εισαγωγές ζώων του βοείου και 

χοιρείου είδους και νωπών κρεάτων προελεύσεως τρίτων χωρών", 

όπως εκάστοτε τροποποιείται· 
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«Οδηγία 77/99/ΕΟΚ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας με τίτλο "Οδηγία 77/99/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21 ης 

Δεκεμβρίου 1976 περί υγειονομικών προβλημάτων στον τομέα των 

ενδοκοινοτικών συναλλαγών προϊόντων με βάση το κρέας", όπως 

εκάστοτε τροποποιείται· 

«Οδηγία 89/662/ΕΟΚ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας με τίτλο "Οδηγία 89/662/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 11ης 

Δεκεμβρίου 1989 σχετικά με τους κτηνιατρικούς ελέγχους που 

εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο με προοπτική την 

υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς", όπως εκάστοτε τροποποιείται-

«Οδηγία 90/425/ΕΟΚ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας με τίτλο "Οδηγία 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης 

Ιουνίου 1.990 σχετικά με τους κτηνιατρικούς και ζωοτεχνικούς 

ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο ορισμένων 

ζώντων ζώων και προϊόντων με προοπτική την υλοττοίηση της 

εσωτερικής αγοράς", όπως εκάστοτε τροποποιείται· 

«Οδηγία 92/118/ΕΟΚ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας με τίτλο Όδηγία 92/118/ΕΟΚ, του Συμβουλίου της 17ης 

Δεκεμβρίου 1992 για τον καθορισμό των όρων υγειονομικού 

ελέγχου καθώς και των υγειονομικών όρων που διέπουν το εμπόριο 

και τις εισαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων που δεν υπόκεινται, 

όσον αφορά τους. προαναφερόμενους όρους, στις ειδικές κοινοτικές 

ρυθμίσεις που αναφέρονται στο Κεφάλαιο Ι του Παραρτήματος Α 

της Οδηγίας 89/662/ΕΟΚ και, όσον αφορά τους παθογόνους 

παράγοντες, . της Οδηγίας 90/425/ΕΟΚ", όπως εκάστοτε 

τροποποιείται· 

«Οδηγία 97/78/ΕΚ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας με τίτλο "Οδηγία 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης 
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Δεκεμβρίου 1997 για καθορισμό των αρχών οργάνωσης των 

κτηνιατρικών ελέγχων των προϊόντων που εισάγονται στην 

Κοινότητα από τρίτες χώρες", όπως εκάστοτε τροποποιείται· 

116(1) του 2001. 

«παθογόνοι παράγοντες» σημαίνει κάθε συγκέντρωση ή 

καλλιέργεια οργανισμών ή οποιοδήποτε παράγωγο τους, είτε μόνο 

του, είτε σε συνδυασμό με μια τέτοια συγκέντρωση ή καλλιέργεια 

οργανισμών, που μπορεί να προκαλέσει ασθένεια σε οποιοδήποτε 

ζώντα οργανισμό (πλην του ανθρώπου), και κάθε τροποποιημένο 

παράγωγο των οργανισμών αυτών το οποίο μπορεί να φέρει ή να 

μεταδώσει ένα ζωικό παθογόνο, ή ο ιστός, η κυτταροκαλλιέργεια, οι 

εκκρίσεις ή τα περιττώματα από τα οποία ή μέσω των οποίων είναι 

δυνατόν να φέρεται ή να μεταδίδεται ένα ζωικό παθογόνο και δεν 

περιλαμβάνει τα ανοσολογικά κτηνιατρικά φάρμακα των οποίων η 

χρήση επιτρέπεται σύμφωνα με τον περί Κτηνιατρικών 

Φαρμακευτικών Προϊόντων (Έλεγχος Ποιότητας, Εγγραφή, 

Κυκλοφορία, Παρασκευή, Χορήγηση και Χρήση) Νόμο του 2001· 

Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο(Ι): 
26.4.2002. 

98(1) του 2002. 

«σοβαρές μεταδοτικές ασθένειες» σημαίνει τις ασθένειες που 

προβλέπονται στις διατάξεις των περί της Υγείας των Ζώων 

(Κοινοποίηση Ασθενειών των Ζώων) Κανονισμών του 2002· 

(2) Όροι που χρησιμοποιούνται και δεν ερμηνεύονται στο παρόν 

Διάταγμα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στον περί 

Κτηνιατρικών Ελέγχων κατά το Ενδοκοινοτικό Εμπόριο και τις 

Εισαγωγές από Τρίτες Χώρες Ζώων και Ζωικών Προϊόντων καθώς 

και Άλλα Συναφή Θέματα Νόμο του 2002. 

Πεδίο εφαρμογής. 3.-(1) Οι παρόντες Κανονισμοί θεσπίζουν τις υγειονομικές 

απαιτήσεις για την προστασία της υγείας των ζώων και της 

δημόσιας υγείας που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην 

Δημοκρατία ή - την Κοινότητα ζωικών προϊόντων, 
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Υποχρεώσεις της 
Αρμόδιας Αρχής. 

συμπεριλαμβανομένων και των εμπορικών δειγμάτων που. 
λαμβάνονται από αυτά και τα οποία δεν υπόκεινται, όσον αφορά 
τους εν λόγω όρους, στις ειδικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στην 
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που στοχεύει στην εναρμόνιση με 
την Οδηγία 89/662/ΕΟΚ και όσον αφορά τους παθογόνους 
παράγοντες με την Οδηγία 90/425/ΕΟΚ. 

(2) Οι διατάξεις του παρόντος Διατάγματος εφαρμόζονται με 
την επιφύλαξη της θέσπισης λεπτομερέστερων απαιτήσεων για την 
υγεία των ζώων στο πλαίσιο των προαναφερόμενων ειδικών 
ρυθμίσεων και της διατήρησης περιορισμών του εμπορίου ή των 
εισαγωγών προϊόντων που καλύπτονται από τις ειδικές ρυθμίσεις 
που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (1) για λόγους δημόσιας 
υγείας. · 

4. Η Αρμόδια Αρχή διασφαλίζει-

(α) να μην απαγορεύεται ή να παρεμποδίζεται το εμπόριο και οι 
εισαγωγές · των προϊόντων ζωικής προέλευσης που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3 για λόγους υγείας των ζώων 
ή δημόσιας υγείας, εκτός από εκείνους που προκύπτουν από 
την εφαρμογή των παρόντων Κανονισμών, της κτηνιατρικής 
νομοθεσίας καθώς και της κοινοτικής κτηνιατρικής 
νομοθεσίας και ιδίως των λαμβανόμενων μέτρων 
διασφάλισης· 

(β) νέο ζωικό προϊόν προοριζόμενο για ανθρώπινη κατανάλωση, 
το οποίο δύναται να κυκλοφορεί ελεύθερα στην επικράτεια 
της Δημοκρατίας, να μην δύναται να αποτελέσει αντικείμενο 
εμπορίου με κράτη μελή και εισαγωγών.από τρίτες χώρες 
πριν ληφθεί σχετική απόφαση της Επιτροπής η οποία να 
καθορίζει τους σχετικούς υγειονομικούς όρους εμπορίου· 
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(γ) το εμπόριο ή οι εισαγωγές από τρίτες χώρες, των λοιπών 
προϊόντων ζωικής προέλευσης που αναφέρονται στις 
διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας που στοχεύει 
στην εναρμόνιση με το στοιχείο (β), του άρθρου 2, της 
Οδηγίας 77799/ΕΟΚ, να διενεργούνται μόνον εφόσον τα 
προϊόντα αυτά πληρούν τις απαιτήσεις της εν λόγω 
νομοθεσίας και του παρόντος Διατάγματος. 

ΜΕΡΟΣ II - ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

Εμπόριο 5.-(1) Η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε, για την 
προϊόντων ζωικής εφαρμογή των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας που 

στοχεύουν στην εναρμόνιση με την παράγραφο (1), του άρθρου 4, 
της Οδηγίας 89/662/ΕΟΚ και το στοιχείο (α), της παραγράφου (1), 
του άρθρο 4 της Οδηγίας 90/425/ΕΟΚ και με την" επιφύλαξη των 
ειδικών διατάξεων που θεσπίζονται κατ' εφαρμογή της 
υποπαραγράφου (2), της παραγράφου 10 και της παραγράφου 11, 
να επιτρέπεται το εμπόριο των προϊόντων ζωικής προέλευσης που 
αναφέρονται στα Παραρτήματα Ι και II καθώς και στα σημεία (β) και 
(Υ). τΠζ παραγράφου 4, μόνον εφόσον ανταποκρίνονται στις 
ακόλουθες απαιτήσεις: 

(α) ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της παραγράφου 6 και στις 
ειδικές απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι όσον αφορά τα θέματα 
υγείας των ζώων και του Παρατήματος II όσον αφορά τα 
θέματα δημόσιας υγείας-

(β) προέρχονται από εγκαταστάσεις, οι οποίες σε συνάρτηση με 
τις ειδικές απαιτήσεις του Παρατήματος Ι και II για τα προϊόντα 
που προέρχονται από την εγκατάσταση, μεριμνούν ώστε-

(ί) να τηρούνται οι όροι παραγωγής που καθορίζονται στο 
παρόν Διάταγμα, 

προέλευσης. 

Παραρτήματα 
Ι και II. 
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_ (ϋ) να εισάγονται και να διατηρούνται μέθοδοι εποπτείας και, 

ελέγχου των κρίσιμων σημείων; ανάλογα με τις 

χρησιμοποιούμενες μεθόδους, 

(iii) ανάλογα με τα προϊόντα, να λαμβάνονται δείγματα προς 

ανάλυση σε εργαστήριο αναγνωρισμένο από την 

Αρμόδια Αρχή, προκειμένου να ελέγχεται η τήρηση των 

προδιαγραφών του παρόντος Διατάγματος, 

(Ίν) να διατηρούνται, γραπτώς ή με άλλο τρόπο 

καταχώρησης, τα στοιχεία που συλλέγονται κατ' 

εφαρμογή των προηγούμενων περιπτώσεων, 

προκειμένου να υποβληθούν στην Αρμόδια Αρχή και τα 

αποτελέσματα, ιδίως, των διαφόρων ελέγχων και 

δοκιμασιών πρέπει να διατηρούνται επί δύο τουλάχιστον 

έτη, 

(ν) να λαμβάνονται όλα τα μέτρα ώστε γα διασφαλίζεται η 

προσεκτική διαχείριση των σημάτων και της σήμανσης 

της εγκατάστασης, 

(νί) εάν από τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων 

ή από οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που διαθέτουν 

προκύπτει η ύπαρξη σοβαρού κινδύνου για την υγεία των 

ζώων ή τη δημόσια υγεία, να ενημερώνεται πάραυτα η 

Αρμόδια Αρχή, 

(νΐί) να διατίθενται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο μόνο προϊόντα 

τα οποία συνοδεύονται από εμπορικό έγγραφο στο οποίο 

αναφέρεται η φύση του προϊόντος, το όνομα και ο 

αριθμός έγκρισης της εγκατάστασης, 

(Ίχ) έχουν καταγραφεί από την Αρμόδια βάσει των 
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εγγυήσεων που παρέχει η εγκατάσταση όσον αφορά την 

τήρηση των απαιτήσεων του παρόντος Διατάγματος. 

. (2) Η Αρμόδια Αρχή επιβλέπει τις εγκαταστάσεις προκειμένου να 

εξασφαλίζεται ότι ο ιδιοκτήτης ή ο υπεύθυνος της εγκατάστασης 

τηρούν τις απαιτήσεις του παρόντος Διατάγματος. 

Απαγόρευση · 
διάθεσης ζωικών 
προϊόντων. 

Παραρτήματα 
Ι και Ι!. 

6.-(1) Η Αρμόδια Αρχή μεριμνά ώστε να λαμβάνονται όλα τα 

αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζεται ότι δεν διατίθενται στο 

ενδοκοινοτικό εμπόριο τα προΤόντα ζωικής προέλευσης που 

αναφέρονται στα Παραρτήματα Ι και II και τα οποία προέρχονται 

από εκμετάλλευση η οποία ευρίσκεται σε ζώνη για την οποία 

ισχύουν περιοριστικά μέτρα λόγω της εμφάνισης μιας ασθένειας 

στην οποία είναι ευαίσθητο το είδος από το οποίο προέρχεται το 

συγκεκριμένο προϊόν ή από εγκατάσταση ή ζώνη στην οποία οι 

μετακινήσεις ή το εμπόριο θα συνιστούσαν κίνδυνο για το 

υγειονομικό καθεστώς των κρατών μελών και της Δημοκρατίας: 

Νοείται ότι, από τις πιο πάνω διατάξεις εξαιρούνται 

προϊόντα που έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της ισχύουσας κτηνιατρικής νομοθεσίας και της κοινοτικής 

κτηνιατρικής νομοθεσίας. \ 

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της υποπαραγράφου (1), 

εφαρμόζονται οι ειδικές εγγυήσεις, οι οποίες επιτρέπουν τη 

διακίνηση ορισμένων από τα προαναφερόμενα προϊόντα όπως 

αυτές θεσπίζονται από την Επιτροπή. 

Εμπόριο 
παθογόνων 
παραγόντων. 

7. Το εμπόριο παθογόνων παραγόντων υπόκειται σε όρους που 

καθορίζονται" εκάστοτε από την Επιτροπή με απόφαση της. 

Ελλείψει τέτοιων όρων, ο Διευθυντής δύναται να καθορίζει τους 

όρους εμπορίας παθογόνων παραγόντων με γνωστοποίηση η 

οποία εκδίδεται σύμφωνα με την υποπαράγραφο (ϋ), της 
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παραγράφου (γ), του άρθρου 30 του περί Κτηνιατρικών Ελέγχων 
98(1) του 2002. κατά το Ενδοκοινοτικό Εμπόριο και την Εισαγωγή από Τρίτες 

Χώρες Ζώων και Ζωικών Προϊόντων καθώς και για Άλλα Συναφή 
Θέματα Νόμου του 2002. 

' ' · · . ■ \ 

Έλεγχοι. 8.-(1) Στα προϊόντα που αναφέρονται στο παρόνχ Διάταγμα 
εφαρμόζονται οι κανόνες ελέγχου για το ενδοκοινοπκό εμπόριο που 

98(1) του 2002. καθορίζονται στον περί . Κτηνιατρικών Ελέγχων κατά το 
Ενδοκοινοτικό Εμπόριο και την Εισαγωγή από Τρίτες Χώρες Ζώων 
και Ζωικών Προϊόντων καθώς και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμο 
του 2002, ιδίως όσον αφορά την οργάνωση και την 
παρακολούθηση των ελέγχων που πρέπει να διενεργούνται. 

(2) Στα προϊόντα που αναφέρονται στο παρόν Διάταγμα, 
εφαρμόζονται οι διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας που 
στοχεύει στην εναρμόνιση με το άρθρο 10 της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ 

(3) Για σκοπούς εμπορίου εφαρμόζονται οι διατάξεις της 
εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας που στοχεύουν στην εναρμόνιση 
με το άρθρο 12 της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ, στις εγκαταστάσεις που 
προμηθεύουν προϊόντα ζωικής προέλευσης που καλύπτονται από 
το παρόν Διάταγμα. 

(4) Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του παρόντος 
Διατάγματος, η Αρμόδια Αρχή διενεργεί όλους τους ελέγχους που 
κρίνει κατάλληλους, σε περίπτωση υποψίας για μη τήρηση των 
διατάξεων του. ' 

(5) Σε περίπτωση μη τήρησης των διατάξεων του παρόντος 
Διατάγματος εφαρμόζονται οι πρόνοιες του άρθρου 8, 9 και 13 του 
Νόμου και ιδίως, όταν διαπιστώνεται ότι τα εκδιδόμενα 
πιστοποιητικά ή έγγραφα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική 

Παραρτήματα ; .., , ' „ 
κατάσταση των προϊόντων που αναφέρονται στα Παραρτήματα Ι 

Ι και II. 
και II ή ότι τα προϊόντα αυτά δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
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και Η ή ότι τα προϊόντα αυτά δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις, 

του παρόντος Διατάγματος ή ότι δεν έχουν υποβληθεί στους 

ελέγχους που προβλέπονται από αυτούς. 

ΜΕΡΟΣ III- ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ 

Εισαγωγή 
προϊόντων στη 
Δημοκρατία από 
τρίτες χώρες. 

9. Απαγορεύεται η εισαγωγή προϊόντων στη Δημοκρατία, τα οποία 

δεν πληρούν τους όρους ή δεν προσφέρουν τις εγγυήσεις που 

προβλέπονται στο Μέρος \\ του παρόντος Διατάγματος 

συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων που καθορίζονται κατ' 

εφαρμογή της παραγράφου 7, καθώς και τις εγγυήσεις που 

προβλέπονται στα σημεία (β) και (γ), της παραγράφου 4. 

Ειδικοί όροι 
εισαγωγής 
προϊόντων 
από τρίτες χώρες. 
Παραρτήματα 
1 και II. . 

10. -(1) Απαγορεύεται η εισαγωγή των προϊόντων που αναφέρονται 

στο Παράρτημα Ι και II και στα σημεία (β) και (γ), της παραγράφου 

4, εκτός αν ανταποκρίνονται στις ακόλουθες απαιτήσεις:. 

(α) με την επιφύλαξη αντίθετων ειδικών διατάξεων των 

Παραρτημάτων Ι και II, προέρχονται από τρίτη χώρα ή τμήμα 

τρίτης χώρας, που περιλαμβάνεται σε σχετικό κατάλογο, 

όπως αυτός καταρτίζεται και τροποποιείται από την 

Επιτροπή-

(β) με π]ν επιφύλαξη αντίθετων διατάξεων του Παρατήματος II, 

τα προϊόντα προέρχονται από εγκαταστάσεις που 

περιλαμβάνονται σε σχετικό κατάλογο, που συντάσσεται 

από την Επιτροπή· 
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(γ) στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι και Ι ί 

και στα σημεία (β) και (γ), της παραγράφου 4, συνοδεύονται 

από υγειονομικό πιστοποιητικό, το οποίο συντάσσεται 

σύμφωνα με το υπόδειγμα πιστοποιητικού που καθορίζεται 

εκάστοτε με απόφαση της Επιτροπής και βεβαιώνει ότι τα 

προϊόντα πληρούν τους συμπληρωματικούς όρους ή 

προσφέρουν τις ισοδύναμες εγγυήσεις που αναφέρονται στο 

σημείο (α), της υποπαραγράφου (2) και προέρχονται από 

εγκαταστάσεις που προσφέρουν τις εγγυήσεις αυτές και 

συντάσσεται και υπογράφεται από επίσημο κτηνίατρο ή 

ενδεχομένως, από οποιαδήποτε άλλη εξουσιοδοτημένη 

αρχή που αναγνωρίζεται από την Επιτροπή, 

. (2) Η Αρμόδια Αρχή συμμορφώνεται με της αποφάσεις της 

Επιτροπής που καθορίζουν τα πιο κάτω: 

(α) τους ειδικούς όρους που αποσκοπούν στην προστασία της 

Δημοκρατίας ή της Κοινότητας από ορισμένες εξωτικές 

ασθένειες ή από ασθένειες που μπορούν να μεταδοθούν στον 

άνθρωπο ή εγγυήσεις ισοδύναμες προς αυτούς τους όρους. Οι 

ειδικοί όροι και οι ισοδύναμες εγγυήσεις που καθορίζονται για 

τις τρίτες χώρες δεν μπορούν να είναι ευνοϊκότεροι από τους 

όρους και τις εγγυήσεις που προβλέπονται στα Παραρτήματα Ι 

και II και στα σημεία (β) και (γ), της παραγράφου 4· 

(β) τη φύση της τυχόν επεξεργασίας ή τα μέτρα, που πρέπει να 

λαμβάνονται, για να αποφεύγεται η επαναμόλυνση των 

εντέρων ζώων, των αυγών και των προϊόντων αυγών. 

Ειδικοί όροι 
υγειονομικού 
ελέγχου. 

11. Η Αρμόδια. Αρχή συμμορφώνεται με της αποφάσεις της 

Επιτροπής που ρυθμίζουν τους ειδικούς όρους υγειονομικού 

ελέγχου, κατά την εισαγωγή στην Δημοκρατία, τη φύση και το 

περιεχόμενο των συνοδευτικών εγγράφων .των προϊόντων τα οποία 

αναφέρονται στο Παράρτημα Ι και τα οποία προορίζονται για 
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Παράρτημα Ι. αναφέρονται στο Παράρτημα Ι και τα οποία προορίζονται για 

πειραματικά εργαστήρια.· 

Οργάνωση και 
παρακολούθηση 
των ελέγχων. 
98(1) του 2002/ ~ 

12. Εφαρμόζονται οι διατάξεις του περί Κτηνιατρικών Ελέγχων κατά 

το Ενδοκοινοτικό Εμπόριο και την Εισαγωγή από Τρίτες Χώρες 

Ζώων και Ζωικών Προϊόντων καθώς και για Άλλα Συναφή Θέματα 

Νόμου του 2002, ιδίως όσον αφορά την οργάνωση και την 

παρακολούθηση των ελέγχων που πρέπει να διενεργεί η Αρμόδια 

Αρχή, καθώς και τα μέτρα διασφάλισης που πρέπει να 

λαμβάνονται: 

Νοείται ότι, παρεκκλίσεις, για ορισμένους τύπους προϊόντων 

ζωικής προέλευσης, από τον φυσικό έλεγχο που προβλέπεται στις 

διατάξεις της· εν λόγω νομοθεσίας επιτρέπονται μόνο όπου αυτό 

προβλέπεται ρητώς στις διατάξεις της κτηνιατρικής νομοθεσίας. 

Άδεια εισαγωγής 
εμπορικών 
δειγμάτων. 
Παραρτήματα 
ΓκαιΙΙ. 

13.-(1) Ο Διευθυντής δύναται να επιτρέπει, χορηγώντας σχετική 

άδεια, τις εισαγωγές από τρίτες χώρες ζωικών προϊόντων που 

αναφέρονται στα Παραρτήματα Ι και II, υπό μορφή εμπορικού 

δείγματος, αφού αξιολογήσει τον πραγματικό κίνδυνο εξάπλωσης 

σοβαρών μεταδοτικών ασθενειών, που ενδέχεται να προκύψει από 

την κυκλοφορία του εμπορικού δείγματος, όχι μόνον στο είδος από 

το οποίο προέρχεται το προϊόν, αλλά και σε άλλα είδη που μπορεί 

να είναι φορείς της ασθένειας ή να καταστούν εστίες ασθενείας. 

98(1) του 2002. 

(2) Η άδεια που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (1) πρέπει να 

συνοδεύει την παρτίδα και να προσδιορίζει τους ειδικούς όρους υπό 

τους οποίους επιτρέπεται η εισαγωγή της, καθώς και κάθε 

παρέκκλιση από τους ελέγχους που προβλέπονται στον περί 

Κτηνιατρικών Ελέγχων κατά το Ενδοκοινοτικό Εμπόριο και την 

Εισαγωγή από Τρίτες Χώρες Ζώων και Ζωικών Προϊόντων καθώς 

και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμο του 2002. 
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(3) Όταν μια παρτίδα εμπορικών δειγμάτων εισάγεται υπό 
καθεστώς τελωνειακής διαμετακόμισης στο έδαφος της 
Δημοκρατίας με προορισμό κράτος μέλος, η Αρμόδια Αρχή μεριμνά 
ώστε η παρτίδα ·να συνοδεύεται από την κατάλληλη άδεια και 
επιτρέπει την είσοδο της παρτίδας στην.Δημοκρατία, μόνο εφόσον 
βεβαιωθεί ότι η παρτίδα πληροί τους όρους της άδειας! Η διακίνηση 
της παρτίδας πραγματοποιείται υπό τους όρους των διατάξεων της 
εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας που στοχεύουν στην εναρμόνιση 
με Οδηγία 97/78/ΕΚ. 

Διαμετακόμιση 
μέσω τρίτης 
χώρας. 
Παράρτημα 
Ι και II. 

14. (1) Η Αρμόδια Αρχή μπορεί να θέτει ως όρο για την είσοδο στη 
Δημοκρατία προϊόντων ζωικής προέλευσης, τα οποία αναφέρονται 
στο Παράρτημα Ι και II και στα σημεία (β) και (γ) της παραγράφου 4 
και τα οποία, μετά την παρασκευή τους στο έδαφος κράτους 
μέλους, διαμετακομίστηκαν μέσω επικράτειας τρίτης χώρας, την 
προσκόμιση υγειονομικού πιστοποιητικού, το οποίο βεβαιώνει ότι 
τηρούνται οι απαιτήσεις του παρόντος Διατάγματος. 

(2) Σε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων της 
υποπαραγράφου (1), η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει σχετικά την 
Επιτροπή και τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. 

ΜΕΡΟΣ ΙΥ-ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Υποχρέωση 15. Η Αρμόδια Αρχή ειδοποιεί αμέσως τις αρμόδιες αρχές των 
ειδοποίησης. κρατών μελών προέλευσης την Επιτροπή, καθώς και την αρμόδια 

αΡΧή της τρίτης χώρας προέλευσης, μόλις διαπιστωθεί ότι τίθεται σε 
κίνδυνο η υγεία των ζώων, λόγω υπόνοιας εμφάνισης, προσβολής 
ή επιβεβαίωσης ασθένειας, σε ζωικά προϊόντα που καλύπτονται 
από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος Διατάγματος, για σκοπούς 
ευρύτερης προστασίας της υγείας των ζώων. Η Αρμόδια Αρχή 
ενημερώνει επίσης τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, για τα μέτρα 
που λαμβάνει για. την αντιμετώπιση των ασθενειών καθώς και για τα 
αποτελέσματα τους. 
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Εμπειρογνώμονες 16. Η Αρμόδια Αρχή, συνεργάζεται και παρέχει κάθε αναγκαία 

της Επιτροπής. συνδρομή στους εμπειρογνώμονες κτηνίατρους της Επιτροπής για 

τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων και την εκπλήρωση της 

αποστολής τους σε σχέση με την εφαρμογή της κοινοτικής 

κτηνιατρικής νομοθεσίας. Αφού δε, ενημερωθεί από την Επιτροπή 

για το αποτέλεσμα των πραγματοποιηθέντων ελέγχων, η Αρμόδια 

Αρχή λαμβάνει τα μέτρα που κρίνονται αναγκαία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
(παράγραφοι 5, 6, 7, 8,10,11,13,14> 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Έντερα ζώων που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο 

Α. Ενδοκοινοτικό εμπόριο: 

Για το ενδοκοινοτικό εμπόριο εντέρων ζώων απαιτείται η προσκόμιση εγγράφου που 

αναφέρει την εγκατάσταση προέλευσης η οποία πρέπει να είναι: 

(α) όταν τα έντερα έχουν αλατιστεί ή αποξηρανθεί στην εγκατάσταση προέλευσης και 

όταν τα έντερα έχουν υποβληθεί σε χειρισμούς για άλλο σκοπό μετά το αλάτισμα 

ή την ξήρανση τους, εγκατάσταση καταγραμμένη στο μητρώο και εγκεκριμένη 

από την Αρμόδια Αρχή , 

(β) στις άλλες περιπτώσεις, από εγκατάσταση εγκεκριμένη σύμφωνα με την εκάστοτε 

κτχύουσα νομοθεσία που στοχεύει στην εναρμόνιση με την Οδηγία 64/433/ΕΟΚ 

και τα έντερα πρέπει να μεταφέρονται κατά τρόπο που να αποφεύγεται η 

μόλυνση. 

Β. Εισαγωγές από τρίτες χώρες: 

Για τις εισαγωγές εντέρων ζώων από όλες τις τρίτες χώρες απαιτείται η προσκόμιση 

του πιστοποιητικού που αναφέρεται στο σημείο (γ), της υποπαραγράφου (1) της 

παραγράφου 10, το οποίο εκδίδεται και υπογράφεται από επίσημο κτηνίατρο της 

τρίτης χώρας εξαγωγής και το οποίο πιστοποιεί όπ: 

(α) τα έντερα προέρχονται από εγκαταστάσεις εγκεκριμένες από τη αρμόδια αρχή 

της χώρας εξαγωγής, 

(β) τα έντερα έχουν καθαρισθεί και αποξεσθεί και στη συνέχεια αλατισθεί ή λευκανθεί 

(ή αντί να αλατισθούν ή λευκανθούν, έχουν ξηραθεί αφού πρώτα αποξεσθούν, 
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(γ) μετά την επεξεργασία που αναφέρεται στο σημείο (β), έχουν ληφθεί 

αποτελεσματικά μέτρα για να αποφευχθεί η εκ νέου μόλυνση των εντέρων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Οστά και προϊόντα με βάση τα οστά (εκτός από τοοστεάλευρο), κέρατα και 
προϊόντα με βάση τα κέρατα (εκτός από το κερατάλευρο), χηλές και προϊόντα με 
βάση τις χηλές (εκτός από το χηλάλευρο), που προορίζονται για κατανάλωση 
από τον άνθρωπο 

Το ενδοκοινοτικό εμπόριο και οι εισαγωγές από τρίτες χώρες των εν λόγω προϊόντων 

υπόκειται στους ακόλουθους όρους: 

Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο(Ι): 

31.5.2002. 

1. Όσον αφορά το ενδοκοινοτικό εμπόριο, τα οστά, τα κέρατα και οι χηλές 

υπόκεινται στους όρους υγειονομικού ελέγχου που προβλέπονται στους 

περί της Υγείας των Ζώων (Υγειονομικός Έλεγχος στον Τομέα του 

Εμπορίου Νωπών Κρεάτων) Κανονισμούς του 2002. 

Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο(Ι): 
31.5.2002 

2. Όσον αφορά το ενδοκοινοτικό εμπόριο, τα προϊόντα με βάση τα οστά, 

τα προϊόντα με βάση τα κέρατα και τα προϊόντα με βάση τις χηλές 

υπόκεινται στους όρους υγειονομικού ελέγχου που προβλέπονται στους 

περί της Υγείας των Ζώων (Υγειονομικός Έλεγχος για Εμπορικές 

Συναλλαγές Προϊόντων με βάση το Κρέας) Κανονισμοί του 2002. 

3. Όσον αφορά τις εισαγωγές από τρίτες χώρες, τα οστά, τα προϊόντα με 

βάση τα οστά, τα κέρατα, τα προϊόντα με βάση τα κέρατα, οι χηλές και τα 

προϊόντα με βάση τις χηλές υπόκεινται στους όρους υγειονομικού ελέγχου 

που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που στοχεύει στην 

εναρμόνιση με την Οδηγία 72/462/ΕΟΚ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες που προορίζονται για κατανάλωση από τον 

άνθρωπο 

Ι. Με την επιφύλαξη των τυχόν περιορισμών που επιβάλλονται για τή σπογγώδη 

εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών και των περιορισμών που αφορούν τη διατροφή 

μηρυκαστικών με πρωτεΐνες μηρυκαστικών, το ενδοκοινοτικό εμπόριο και οι εισαγωγές 

από τρίτες χώρες μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών υπόκεινται: 

Α. Όσον αφορά το ενδοκοινοτικό εμπόριο, στην προσκόμιση του εγγράφου ή του 

πιστοποιητικού που προβλέπεται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που στοχεύει 

στην εναρμόνιση με την Οδηγία 77/99/ΕΟΚ, με το οποίο πιστοποιείται η τήρηση των 

απαιτήσεων της οδηγίας αυτής. 

Β. Όσον αφορά τις εισαγωγές από τρίτες χώρες: 

1. Στην προσκόμιση υγειονομικού πιστοποιητικού όπως προβλέπεται στο σημείο 

(γ) της υποπαραγράφου (1), της παραγράφου 10, το οποίο συντάσσεται και 

υπογράφεται, από τον επίσημο κτηνίατρο της χώρας καταγωγής και με το οποίο 

πιστοποιείται ότι: 

Επίσημη (α) το προϊόν ανταποκρίνεται στις διατάξεις των περί της Υγείας των 
Εφημερίδα, Ζώων (Υγειονομικός Έλεγχος για Εμπορικές Συναλλαγές 

Προϊόντων με βάση το Κρέας) Κανονισμών του 2002-
Παράρτημα 
Τρίτο(Ι): 
31.5.2002. 

(β) μετά την επεξεργασία, έχουν ληφθεί όλες οι προφυλάξεις για να 

αποφευχθεί οποιαδήποτε μόλυνση του επεξεργασμένου 

προϊόντος-
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(γ) κατά την αναχώρηση από τη χώρα καταγωγής, έχουν ληφθεί 

δείγματα για να υποβληθούν σε δοκιμασίες ανίχνευσης 

σαλμονελών-

(δ) τα αποτελέσματα των δοκιμασιών αυτών ήταν αρνητικά. 

2. Μετά τον έλεγχο των πιστοποιητικών που αναφέρονται στο σημείο 1 σε 

δειγματοληψία από την Αρμόδια Αρχή, με την επιφύλαξη του σημείου II: 

(α) κάθε παρτίδας ζωικών προϊόντων που εισάγονται χύδην, 

(β) δειγματοληπτικώς, των παρτίδων προϊόντων που έχουν συσκευαστεί στο 

εργοστάσιο παρασκευής. 

3. Γιά τη διάθεση σε ελεύθερη κυκλοφορία, στο έδαφος της Δημοκρατίας, παρτίδων 

μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών, στην απόδειξη ότι τα αποτελέσματα των 

δειγματοληψιών που διενεργούνται σύμφωνα με το σημείο Β.1(γ) είναι αρνητικά, 

ενδεχομένως ύστερα από επανεπεξεργασία. 

Γ. Οι κανόνες που ισχύουν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος των παρόντων 

Κανονισμών όσον αφορά τις απαιτήσεις που εφαρμόζονται σης πρωτεΐνες ζωικής 

προέλευσης για τη σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών και την τρομώδη νόσο 

των προβάτων, διατηρούνται μέχρις ότου θεσπιστεί νομοθεσία για τον τύπο θερμικής 

επεξεργασίας που μπορεί να καταστρέφει τον υπεύθυνο παράγοντα. 

Το ενδοκοινοτικό εμπόριο και οι εισαγωγές από τρίτες χώρες κρεαταλεύρου και 

οστεαλεύρου εξακολουθούν να υπόκεινται στις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας 

νομοθεσίας που στοχεύει στην εναρμόνιση με το άρθρο 5 παράγραφο 2 της Οδηγίας 

89/662/ΕΟΚ και της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας που στοχεύει στην εναρμόνιση 

με το άρθρο 11 παράγραφος 2 της Οδηγίας 97/78/ΕΚ. 
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II. Η Αρμόδια Αρχή μπορεί να διενεργεί τυχαίο δειγματοληπτικό έλεγχο των παρτίδων 

προϊόντων που εισάγονται χύδην και τα οποία προέρχονται από τρίτη χώρα από την 

οποία οι έξι τελευταίες συναπτές δοκιμασίες ήταν αρνητικές. Όταν, κατά τον έλεγχο 

αυτόν, ανευρεθεί θετικό αποτέλεσμα, πρέπει να ενημερώνεται σχετικά η αρμόδια αρχή 

της χώρας καταγωγής ώστε να λάβει τα ενδεδειγμένα μέτρα για να επανορθώσει την 

κατάσταση. Τα μέτρα αυτά πρέπει να κοινοποιούνται στην Αρμόδια Αρχή. Σε 

περίπτωση νέου θετικού αποτελέσματος από την ίδια προέλευση, πρέπει να 

ελέγχονται στο εξής όλες οι παρτίδες της ίδιας προέλευσης, μέχρις ότου αρχίσουν να 

πληρούνται και πάλι .οι απαιτήσεις που αναφέρονται στην πρώτη περίοδο. 

III. Η Αρμόδια Αρχή πρέπει να τηρεί κατάσταση των αποτελεσμάτων των ελέγχων που 

διενεργούνται σε όλες τις παρτίδες που έχουν ελεγχθεί. 

IV. Σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που στοχεύει στην εναρμόνιση με 

το άρθρο 3, παράγραφος (3), της Οδηγίας 89/662/ΕΟΚ, η μεταφόρτωση των 

παρτίδων επιτρέπεται μόνο στα λιμάνια που αναγνωρίζονται από την Επιτροπή, 

εφόσον έχει συναφθεί, μεταξύ της Δημοκρατίας και των κρατών μελών, συμφωνία με 

την οποία επιτρέπεται να αναβάλλεται ο έλεγχος των παρτίδων μέχρι την άφιξη τους 

στην Δημοκρατία ή στο συνοριακό σταθμό επιθεώρησης του κράτους μέλους τελικού 

προορισμού. 

V. Όταν τα αποτελέσματα των δοκιμασιών ανίχνευσης των σαλμονελών που 

διενεργούνται σε μια παρτίδα είναι θετικά, η παρτίδα αυτή: 

(α) είτε επανεξάγεται από την Δημοκρατία-

" (β) είτε χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς εκτός από τη διατροφή των 

ζώων· στην περίπτωση αυτή, η παρτίδα δύναται να εγκαταλείπει το λιμάνι 

ή την αποθήκη μόνον εάν τα προϊόντα από τα οποία αποτελείται δεν είναι 

ενσωματωμένα σε ζωοτροφές· 



7616 

(γ) ιόΜ επεξεργασία σε εργοστάσιο μεταποίησης εγκεκριμένο 
Επίσημη 
Εφημερίδα·, 
Παράρτημα 
Τρίτο(Ι): 
27.2.1998. 

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1774/2002 η σε οποιαδήποτε 

εγκεκριμένη επιχείρηση απολύμανσης, για να εξασφαλιστεί ο έλεγχος της 

επανεπεξεργασίας αυτής. Για τη μεταφορά από το λιμάνι ή την αποθήκη 

απαιτείται έγκριση της Αρμόδιας Αρχής, η δε παρτίδα απελευθερώνεται 

μόνον αφού υποβληθεί σε επεξεργασία και υποβληθεί από την Αρμόδια 

Αρχή σε δοκιμασίες ανίχνευσης των σαλμονελών σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1774/2002 και εφόσον το αποτέλεσμα της 

δοκιμασίας αυτής είναι αρνητικό. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Αίμα και προϊόντα οπληφόρων και πουλερικών (με εξαίρεση τον ορό 

ιτπτοειδών) 

Ι. Νωπό αίμα και προϊόντα αίματος που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση: 

Α. Ενδοκοινοτικό εμπόριο: 

Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο(Ι): 
31.5.2002. 
26.7.2002. 

1. Το εμπόριο νωπού αίματος, οπληφόρων ή πουλερικών που 

προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση υπόκεινται, αντιστοίχως, 

στους ίδιους όρους υγειονομικού ελέγχου με αυτούς που εφαρμόζονται 

στα νωπά κρέατα σύμφωνα με τους περί της Υγείας των Ζώων 

(Υγειονομικός έλεγχος στον Τομέα του Εμπορίου Νωπών Κρεάτων) 

Κανονισμούς του 2002, τους περί πις Υγείας των Ζώων (Όροι 

Υγειονομικού Ελέγχου που διέπουν το Εμπόριο Νωπών Κρεάτων 

Πουλερικών) Κανονισμούς του 2002, και την εκάστοτε ισχύουσα 

νομοθεσία που στοχεύει στην εναρμόνιση με την Οδηγία 91/495/ΕΟΚ 

του Συμβουλίου της 27
ης Νοεμβρίου 1990 για τα υγειονομικά 

προβλήματα και τα προβλήματα υγειονομικού ελέγχου σχετικά με την 

παραγωγή και διάθεση στην αγορά του κρέατος κουνελιού και 

εκτρεφόμενων θηραμάτων. 
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2. Το εμπόριο προϊόντων αίματος που προορίζονται για κατανάλωση από τον 

άνθρωπο υπόκεινται στους όρους υγειονομικού ελέγχου που προβλέπονται στο 

Μέρος ΙΓ του παρόντος Διατάγματος. 

Β. Εισαγωγές από τρίτες χώρες: 

■ 1. ■ Οι εισαγωγές από τρίτες χώρες νωπού αίματος κατοικίδιων οπληφόρων που 

προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση απαγορεύονται σύμφωνα με την εκάστοτε 

ισχύουσα νομοθεσία που στοχεύει στην εναρμόνιση με την Οδηγία 72/462/ΕΟΚ. 

Οι εισαγωγές από τρίτες χώρες νωπού αίματος κατοικίδιων πουλερικών 

που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση υπόκεινται στους όρους 

υγειονομικού ελέγχου που προβλέπεται από τους περί της Υγείας των 

Ζώων (Όροι Υγειονομικού Ελέγχου που διέπουν το Εμπόριο Νωπών 

Κρεάτων Πουλερικών) Κανονισμούς του 2002. Οι εισαγωγές νωπού 

αίματος θηραμάτων εκτροφής που προορίζονται για ανθρώπινη 

κατανάλωση υπόκεινται στους όρους υγειονομικού ελέγχου που 

προβλέπονται στο Κεφάλαιο 6 του παρόντος Παραρτήματος. 

2. Οι εισαγωγές από τρίτες χώρες προϊόντων αίματος που προορίζονται για 

ανθρώπινη κατανάλωση, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αναφέρονται στην 

εκάστοτε .ισχύουσα νομοθεσία που στοχεύει στην εναρμόνιση με την Οδηγία 

77/99/ΕΟΚ, υπόκεινται, αντιστοίχως, στους ίδιους όρους υγειονομικού ελέγχου με 

αυτούς που εφαρμόζονται στα προϊόντα με βάση το κρέας σύμφωνα με την εκάστοτε 

ισχύουσα νομοθεσία που στοχεύει στην εναρμόνιση με την Οδηγία 72/462/ΕΟΚ ή τους 

παρόν Διάταγμα, με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων κανόνων, όσον αφορά τις 

ζωικές μεταποιημένες πρωτεΐνες, στο Κεφάλαιο 3 του παρόντος Παραρτήματος. 

II. Γενικές παρατηρήσεις. 

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου δύνανται να θεσπίζονται, με 

απόφαση της Επιτροπής. 

Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο(!): 
26.7.2002. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Χοίρειο λίπος (saindoux) και τετηγμένο λίπος που προορίζονται για 

κατανάλωση από τον άνθρωπο . 

1. Επιτρέπεται η εισαγωγή χοιρείου λίπους (saindoux) και τετηγμένου λίπους από 

τρίτες χώρες που περιέχονται στον κατάλογο που προσαρτάται στην απόφαση 

79/542/ΕΟΚ και από τις οποίες επιτρέπεται η εισαγωγή νωπού κρέατος των 

αντίστοιχων ειδών. 

2. Στην περίπτωση κατά την οποία εκδηλώθηκε σοβαρή μεταδοτική ασθένεια κατά τη 

διάρκεια του δωδεκαμήνου που προηγείται πις εξαγωγής σε μία εκ των 

αναφερομένων στο σημείο 1 τρίτων χωρών, κάθε παρτίδα χοιρείου λίπους (saindoux) 

ή τετηγμένου λίπους πρέπει να συνοδεύεται από το πιστοποιητικό που αναφέρεται 

• στο σημείο (γ), της υποπαραγράφου (1), της παραγράφου 10, με το οποίο να 

πιστοποιείται ότι: 

Α. Το χοίρειο λίπος (saindoux) ή το τετηγμένο λίπος έχουν υποβληθεί σε μία από τις 

παρακάτω θερμικές επεξεργασίες: 

(ί) τουλάχιστον 70 °C επί τουλάχιστον 30 λεπτά, ή 

(ϋ) τουλάχιστον 90 °C επί τουλάχιστον 15 λεπτά, ή 

(Hi) τουλάχιστον 80 °C σε σύστημα συνεχούς τήξης. 

Β. Κατά τη συσκευασία του, το χοίρειο λίπος (saindoux) ή το τετηγμένο λίπος 

τοποθετήθηκε σε καινούργια δοχεία και ότι ελήφθησαν όλες οι προφυλάξεις για να 

αποφευχθεί νέα μόλυνση: 



7619 

Γ. Στις περιπτώσεις που προβλέπεται ότι το προϊόν θα μεταφερθεί χύδην, οι σωλήνες, 

οι αντλίες,. τα βυτία και κάθε άλλο δοχείο χύδην μεταφοράς ή βυτιοφόρο που 

χρησιμοποιούνται για την μεταφορά του προϊόντος από την εγκατάσταση παραγωγής 

είτε απευθείας στο πλοίο ή στις δεξαμενές αποθήκευσης στην ξηρά, είτε απευθείας 

στις εγκαταστάσεις, έχουν ελεγχθεί και έχουν κριθεί κατάλληλα πριν χρησιμοποιηθούν. . 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

Κρέας κουνελιού και εκτρεφόμενων θηραμάτων που προορίζονται για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο 

Η Αρμόδια Αρχή μεριμνά ώστε το κρέας του κουνελιού και εκτρεφόμενων θηραμάτων 

να εισάγεται μόνον εφόσον: 

(α) προέρχεται από τρίτες χώρες που· περιλαμβάνονται: 

(ί) όσον αφορά τα τριχωτά εκτρεφόμενα θηράματα, στον κατάλογο χωρών 

από τις οποίες επιτρέπεται η εισαγωγή νωπού κρέατος των αντίστοιχων 

ειδών κατ' εφαρμογή της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας που στοχεύει 

στην εναρμόνιση με την Οδηγία 72/462/ΕΟΚ, 

(Η) όσον αφορά τα πτερωτά εκτρεφόμενα θηράματα, στον κατάλογο χωρών 

Επίσημη από τις οποίες επιτρέπεται η εισαγωγή νωπού κρέατος πουλερικών κατ' 
Εφημερίδα, εφαρμογή των περί της Υγείας των Ζώων (Όροι Υγειονομικού Ελέγχου 
Παράρτημα 

που διέπουν το Εμπόριο Νωπών Κρεάτων Πουλερικών) Κανονισμών 
26.7.2002. TOU 2002, 

(ϋι) ' όσον αφορά το κρέας κουνελιού, σε κατάλογο που καταρτίζεται από την 

Επιτροπή, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται-

(β) ανταποκρίνεται τουλάχιστον στις απαιτήσεις της εκάστοτε ισχύουσας 

νομοθεσίας που στοχεύει στην εναρμόνιση με την Οδηγία 91/495/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου της 27
ης Νοεμβρίου 1990 για τα υγειονομικά προβλήματα Kar τα 

προβλήματα υγειονομικού ελέγχου σχετικά με την παραγωγή και διάθεση στην 

αγορά του κρέατος κουνελιού και εκτρεφόμενων θηραμάτων· 
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προέρχεται από εγκαταστάσεις οι οποίες παρέχουν τα εχέγγυα που 

προβλέπονται στο στοιχείο (β) και οι οποίες περιλαμβάνονται στον σχετικό 

κατάλογο που καταρτίζει η Επιτροπή ή μέχρι να καταρτιστεί ο κατάλογος που 

αναφέρεται στο στοιχείο (α) σημείο (iii), από εγκαταστάσεις που μετά από 

αξιολόγηση της Αρμόδιας Αρχής θεωρούνται ότι πληρούν ικανοποιητικούς 

υγειονομικούς όρους· 

κάθε παρτίδα συνοδεύεται από το υγειονομικό πιστοποιητικό που αναφέρεται 

στον στοιχείο (γ), της υποπαραγράφου (1), της παραγράφου 10. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
(παράγραφοι 5, 6, 8Γ10,13,14} 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΙ 

Εισαγωγές από τρίτες χώρες, προϊόντων με βάση το κρέας τα οποία 
λαμβάνονται από κρέας πουλερικών, εκτρεφομένων θηραμάτων, αγρίων 
θηραμάτων και κρέας κουνελιών. 

Η Αρμόδια Αρχή μεριμνά ώστε τα προϊόντα με βάση το κρέας που λαμβάνονται από 

κρέας πουλερικών, εκτρεφομένων θηραμάτων,- άγριων θηραμάτων και κρέας 

κουνελιών να εισάγονται μόνον εφόσον: 

(α) είτε προέρχονται από μια τρίτη χώρα, η οποία περιλαμβάνεται στον κατάλογο: 

(i) ο οποίος προβλέπεται στις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας 

που στοχεύουν στην εναρμόνιση με το άρθρο 9 της Οδηγίας 91/494/ΕΟΚ 

όσον αφορά τα κρέατα πουλερικών, ή 

(ϋ) ο οποίος προβλέπεται στις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας 

που στοχεύουν στην εναρμόνιση με το άρθρο 16 της Οδηγίας 92/45/ΕΟΚ 

όσον αφορά τα κρέατα άγριων θηραμάτων, ή 

(iii) Ο οποίος προβλέπεται, στο Κεφάλαιο 6 του Παραρτήματος Ι για τα 

κρέατα κουνελιών και εκτρεφομένων θηραμάτων, 

(ίν) είτε προέρχονται από τρίτη χώρα, η οποία αναφέρεται στον κατάλογο 

που προβλέπεται στο πρώτο μέρος του παραρτήματος της Απόφασης 

79/542/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1976 περί 

καταρτίσεως ενός πίνακα τρίτων χωρών από τις οποίες τα κράτη μέλη 

επιτρέπουν την εισαγωγή ζώων του βοείου και χοιρείου είδους και νωπών 

κρεάτων (ΕΕ L 146, 14/06/1979 σ.15). Σ' αυτή την περίπτωση, πρέπει να 

έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία δια της θερμότητας, η οποία 

πραγματοποιείται σε ερμητικά σφραγισμένο δοχείο, με τιμή F ίση ή 

μεγαλύτερη του 3,00: Εντούτοις, όταν πρόκειται για προϊόντα με βάση το 
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κρέας είδους άλλου εκτός από τους συϊδες (χοιροειδή), η επεξεργασία 

αυτή είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από επεξεργασία δια της 

θερμότητας, με την οποία το κέντρο της μάζας του προϊόντος έχει φθάσει: 

σε θερμοκρασία 70 °C τουλάχιστον 

το χρησιμοποιούμενο νωπό κρέας ανταποκρίνεται στις κατάλληλες απαιτήσεις 

(β) των Περί Υγειονομικών Προβλημάτων Παραγωγής και Εμπορίας Νωπού 

Κρέατος Κανονισμών του 2002 για το κρέας πουλερικών, στις διατάξεις της 

εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας που στοχεύουν στην εναρμόνιση με το άρθρο 

16 της Οδηγίας 92/45/ΕΟΚ για τα άγρια θηράματα και το άρθρο 3 της Οδηγίας 

91/495/ΕΟΚ για το κρέας κουνελιού και το άρθρο 6 της εν λόγω Οδηγίας για το 

κρέας εκτρεφομένων θηραμάτων· 

(γ) προέρχονται από εγκατάσταση που προσφέρει τις ίδιες εγγυήσεις με εκείνες που 

αναφέρονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που στοχεύει σε εναρμόνιση με 

την Οδηγία 77/99/ΕΟΚ και οι οποίες εγκρίνονται από την Επιτροπή ή, μέχρις 

ότου εκδοθεί η απόφαση αυτή, από την Αρμόδια Αρχή - οι εισαγωγές των 

προϊόντων αυτών εξακολουθούν να υπόκεινται στους κανόνες της εκάστοτε 

ισχύουσας νομοθεσίας που στοχεύουν σε εναρμόνιση με το άρθρο 11 

παράγραφος (2) της Οδηγίας 90/675/ΕΟΚ· 

έχουν παρασκευαστεί, ελεγχθεί και υποστεί χειρισμούς σύμφωνα με τις 

(δ) κατάλληλες απαιτήσεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας που στοχεύουν στην 

εναρμόνιση με την Οδηγία 77/99/ΕΟΚ· 

(ε) κάθε παρτίδα προϊόντων με βάση το κρέας συνοδεύεται από υγειονομικό 

πιστοποιητικό που καταρτίζεται από την Επιτροπή. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Αυγά, προϊόντα αυγών, μέλι γάλα και κρέας από είδη που δεν υπόκεινται σε 
ειδικές ρυθμίσεις από την κοινοτική κτηνιατρική νομοθεσία 
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(1) Η Αρμόδια Αρχή επιτρέπει το εμπόριο και την εισαγωγή αυγών και την εισαγωγή 

προϊόντων αυγών που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σύμφωνα με 
υγειονομικούς όρους που καθορίζονται από την Επιτροπή. 

(2) Ισχύουν επίσης τα εξής: 

(α) η Αρμόδια· Αρχή μεριμνά ώστε τα αυγά ποϋ προορίζονται για τη 
Φινλανδία, Νορβηγία και τη Σουηδία να συμμορφώνονται προς τις 
πρόσθετες γενικές ή περιορισμένες εγγυήσεις όσον αφορά πι Σαλμονέλα 
που καθορίζονται από την Επιτροπή· 

(β) Οι εγγυήσεις της υποπαραγράφου (α) δεν εφαρμόζονται στα αυγά που 
προέρχονται από εγκατάσταση η οποία έχει υπαχθεί σε πρόγραμμα 
αναγνωρισμένο ως ισοδύναμο με τα προγράμματα που εφαρμόζουν ή 
Φινλανδία, Νορβηγία και Σουηδία και τα οποία έχουν εγκριθεί από την 
Επιτροπή. 

(3) Η Αρμόδια Αρχή επιτρέπει το εμπόριο και την εισαγωγή μελιού για ανθρώπινη 
κατανάλωση σύμφωνα με υγειονομικούς όρους που καθορίζονται από την 
Επιτροπή. 

(4) Η Αρμόδια Αρχή επιτρέπει τις συναλλαγές κατά την εισαγωγή γάλακτος και 
προϊόντων με βάση το γάλα προοριζόμενων για ανθρώπινη κατανάλωση και 
προερχομένων από είδη που δεν υπάγονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία 
που στοχεύει στην εναρμόνιση με την οδηγία 92/46/ΕΟΚ, σύμφωνα με όρους 
που καθορίζονται από την Επιτροπή. Οι όροι αυτοί μπορούν να περιλάβουν, 
ανάλογα με τα είδη, ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά: 

(ι) την υγεία των ζώων και το υγειονομικό καθεστώς των ποιμνίων πού 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή γάλακτος, και συγκεκριμένα σχετικά 
με τη φυματίωση και την βρουκέλλωση, 

(Η) την υγιεινή του αρμέγματος, της συλλογής, της μεταφοράς, της 
επεξεργασίας και της μεταποίησης του γάλακτος και του προσωπικού, 
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(ιν) την ανίχνευση καταλοίπων ουσιών με φαρμακολογική ή / και ορμονική 

δράση, αντιβιοτικών, παρασιτοκτόνων ή άλλων επιβλαβών ουσιών μέσα 

στο γάλα ή στα προϊόντα με βάση το γάλα, 

(ν) τα κριτήρια που εφαρμόζονται στο νωπό γάλα ως πρώτη ύλη, 

(νϊ) τα μικροβιολογικά κριτήρια που εφαρμόζονται στα τελικά προϊόντα. 

(5) κατά την παραγωγή, τη διάθεση και την εισαγωγή κρέατος ειδών που δεν 

καλύπτονται από τις ειδικές απαιτήσεις, και ιδίως κρέατος ερπετών και των 

προϊόντων τους, που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση. · 

Οι πιο πάνω όροι πρέπει να περιλαμβάνουν, ανάλογα με τα είδη, ειδικές απαιτήσεις 

όσον αφορά: 

(α) μικροβιολογικά και παρασιτολογικά κριτήρια, 

(β) την υγιεινή κατά την σφαγή, 

(γ) την ανίχνευση καταλοίπων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Ι. Ειδικοί υγειονομικοί όροι ττου ισχύουν για τις συναλλαγές και τις εισαγωγές 
σαλιγκαριών προοριζομένων για κατανάλωση από τον άνθρωπο 

Α. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της κυπριακής νομοθεσίας, της κοινοτικής 

νομοθεσίας ή των διεθνών συμβάσεων σχετικά με τη διατήρηση της άγριας πανίδας, 

τα σαλιγκάρια που αφορά το παρόν κεφάλαιο αποτελούν χερσαία γαστερόποδα των 

ειδών Helix Pomatia Linne, Helix Aspersa Muller, Helix Lucorum, καθώς και ειδών 

που ανήκουν στην οικογένεια των αχατινιδών. 

Β. Η Αρμόδια Αρχή μεριμνά ώστε τα αποκελϋφωμένα, μαγειρευμένα ή διατηρημένα 

σαλιγκάρια να αποτελούν αντικείμενο εμπορίου, με σκοπό την κατανάλωση από τον 

άνθρωπο, μόνο εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
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Πρέπει να προέρχονται από μονάδα (εγκατάσταση): 

(ij που πληροί τις προϋποθέσεις πόυ προβλέπονταΓ στην υποπαράγραφο 

(2) του παραγράφου 5, 

(ϋ) . εγκεκριμένη από την αρμόδια αρχή, τηρουμένων των κατάλληλων 

απαιτήσεων που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που 

στοχεύει στην εναρμόνιση με τα Κεφάλαια III και IV του Παραρτήματος 

της Οδηγίας 91/493/ΕΟΚ, 

(iii) υποκείμενη σε επιτήρηση από την αρμόδια αρχή όσον αφορά τις 

συνθήκες παραγωγής και σε υγειονομικό έλεγχο σύμφωνα την εκάστοτε 

ισχύουσα νομοθεσία που στοχεύει στην εναρμόνιση με το κεφάλαιο V. 

παράγραφος Ι σημεία 3 και 5 και παράγραφος II σημεία 3 και 4 του 

παραρτήματος της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ, 

(ίν) που προβαίνει σε αυτοέλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις τις 

προβλεπόμενες στην απόφαση 94/356/ΕΚ της Επιτροπής. 

Πρέπει να υποβληθούν σε οργανοληπτικό έλεγχο, που πραγματοποιείται με 

δειγματοληψία. Εάν προκύψει από την οργανοληπτική εκτίμηση ότΛτα 

σαλιγκάρια είναι ακατάλληλα για την ανθρώπινη κατανάλωση, πρέπει να 

ληφθούν μέτρα απόσυρσης τους από την αγορά και μεταποίησης τους κατά 

τρόπον ώστε να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανθρώπινη 

κατανάλωση. 

Σχετικά με την επεξεργασία σάρκας αποκελυφωμένων σαλιγκαριών: 

(α) οι σχετικές μονάδες, ανάλογα με το μέγεθος της δραστηριότητας τους, 

. οφείλουν να διαθέτουν ιδιαίτερους χώρους ή ειδικά σημεία για: 

(ί) την αποθήκευση των συσκευασιών και 

περιτυλιγμάτων, 

(ϋ) την παραλαβή και αποθήκευση των ζωντανών 

σαλιγκαριών, 

(ίϋ) την πλύση, το ζεμάτισμα, την αφαίρεση του κελύφους 
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και το καθάρισμα και εξεντερισμό, 

(ίν) την αποθήκευση και, ενδεχόμενα, τον καθαρισμό και 

την επεξεργασία των κελυφών, 

(ν) ενδεχομένως, τη θερμική επεξεργασία των σαρκών, 

(vi) την πρώτη η δεύτερη συσκευασία των σαρκών, 

(νϋ) την αποθήκευση των τελικών προϊόντων σε ψυκτικές 

εγκαταστάσεις, -

(β) τα σαλιγκάρια, πρέπει να ελέγχονται πριν από το ζεμάτισμα1 Τα νεκρά 

σαλιγκάρια πρέπει να αποκλείονται από την παρασκευή για κατανάλωση 

από τον άνθρωπο, 

(γ) μετά την απρκελύφωση, το ήπαρ-πάγκρεας που αφαιρείται κατά τον 

εξεντερισμό πρέπει να αποκλείεται από την κατανάλωση από τον 

άνθρωπο. 

Κονσέρβες: Η μονάδα πρέπει να ικανοποιεί τους σχετικούς όρους που 

προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που στοχεύει στην 

εναρμόνιση με το παράρπιμα της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ κεφάλαιο IV 

σημείο IV παράγραφος 4. 

Μαγειρευμένα και παρασκευασμένα σαλιγκάρια 

(α) Οι μονάδες, ανάλογα με το μέγεθος της δραστηριότητας τους, 

οφείλουν να διατηρούν ιδιαίτερους χώρους ή ειδικά σημεία για: 

(ί) την αποθήκευση των σαρκών αποκελυφωμένων 

σαλιγκαριών σε ψυκτικές εγκαταστάσεις, 

(Η) την αποθήκευση των καθαρισμένων κελυφών, 

(iii) την αποθήκευση των προϊόντων αρτοποιίας, 

(ίν) το παρασκεύασμα της γέμισης, 

(ν) το βράσιμο και την ψύξη, 

(vi) την ενσωμάτωση της σάρκας και της γέμισης στο 
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κέλυφος και τη συσκευασία στους σε αίθουσα με 

ελεγχόμενη θερμοκρασία, 

ενδεχόμενα την κατάψυξη^ 

την αποθήκευση των τελικών προϊόντων σε ψυκτικές 

καταστάσεις, 

.. ... , Οι μονάδες οφείλουν να πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις που 

προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που στοχεύει στην . 

εναρμόνιση με το παράρτημα Β κεφάλαιο IX της οδηγίας 77/99/ΕΟΚ · 

(β) η σάρκα των σαλιγκαριών που ενσωματώνεται πρέπει να πληροί, πριν 

από το βράσιμο, τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για τη σάρκα των 

ζεματισμένων σαλιγκαριών. 

6. Μικροβιολογικοί έλεγχοι 

Τα , μικροβιολογικά κριτήρια, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων 

δειγματοληψίας και αναλυτικών μεθόδων, εφόσον θα παρίσταται ανάγκη, για την 

προστασία της δημόσιας υγείας καθορίζονται από την Επιτροπή. 

7. Τα σαλιγκάρια πρέπει να συσκευάζονται σε πρώτη και δεύτερη 

συσκευασία, να αποθηκεύονται και να μεταφέρονται υπό τις 

κατάλληλες συνθήκες υγιεινής που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα 

νομοθεσία που στοχεύει στην εναρμόνιση με τα κεφάλαια VI και VIII του 

παραρτήματος της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ. 

8. Οι πρώτες και δεύτερες συσκευασίες των σαλιγκαριών πρέπει να φέρουν σήμα 

αναγνώρισης που περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενδείξεις: 

(νϋ) 
(viii) 
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Το όνομα ή τα αρχικά της χώρας αποστολής με κεφαλαία στοιχεία, δηλαδή: ΑΤ-

B-DK-D-EL-E-F-FI-IRL-1-L-NL-P-SE-UK, ακολουθούμενα από τον αριθμό 

έγκρισης της μονάδας παραγωγής και μια από τις συντμήσεις CE-EC-EF-EG-

ΕΚ-ΕΥ. 

Γ. Όσον αφορά τις εισαγωγές: 

1. Η πρώτη και δεύτερη συσκευασία αποκελυφωμένων," μαγειρευμένων ή 

κονσερβοποιημένων σαλιγκαριών πρέπει να φέρουν με ανεξίτηλα στοιχεία το 

όνομα ή τον κωδικό ISO της χώρας προέλευσης και τον αριθμό έγκρισης της 

μονάδας παραγωγής. 

2. Κάθε αποστολή αποκελυφωμένων, μαγειρευμένων ή κονσερβοποιημένων 

σαλιγκαριών που προέρχονται από τρίτες χώρες, πρέπει να συνοδεύεται από το 

ακόλουθο υπόδειγμα πιστοποιητικού καταλληλότητας, όπως προβλέπεται στο 

σημείο (1) της παραγράφου 10 του παρόντος Διατάγματος: 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΎ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΠΑ ΤΑ ΑΠΟΚΕΛΥΦΩΜΕΝΑ, ΜΕΓΒΡΕΥΜΕΝΑ Ή 
ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΑ ΤΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΠΑ ΤΗΝ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

Σημείωση για τον εισαγωγέα: το τπστοποιητικό αυτό προορίζεται μόνο για κτηνιατρικό έλεγχο και πρέπει να συνοδεύει την 
αποστολή μέχρι την άφιξη της στον σταθμό επιθεώρησης των συνόρων. 

Αριθ." πρωτοκόλλου: 

Χώρα αποστολής: Αρμόδια υπηρεσία: ■. 
I. Ταυτοποίηση των σαλιγκαριών 
Περιγραφή του προϊόντος: . „ .'. '. 
Είδη (επιστημονικό όνομα): , .'. „ ; 
Κατάσταση (1) και είδος της επεξεργασίας .'. 
Αριθμός κωδικού (προαιρετικό): _ '. .·.„.. 
Είδος συσκευασίας: „ 
Αριθμός μονάδων συσκευασίας: , _ 
Καθαρό βάρος: '. 
Απαπούμενη θερμοκρασία αποθήκευσης και μεταφοράς: „ ^ _. 
II. Καταγωγή των σαλιγκαριών 
Επωνυμία(-ες) και αριθμός(-οι) επίσημης έγκρισης της (των) μονάδας(-ων) που έχα(-ουν) εγκριθεί για εξαγωγή προς την 
ΕΚ: _ „ _ 
III. Προορισμός των προϊόντων 
Τα σαλιγκάρια αποστέλλονται από: 

(τόπος αποστολής) 

(χώρα και τόπος προορισμού) 

με το ακόλουθο μεταφορικό μέσο (2): .· 

Όνομα και διεύθυνση αποστολέα: 

Ονομα του παραλήτπη και διεύθυνση του τόπου προορισμού:. 

IV. Υγειονομική βεβαίωση 
Ο υπογράφων επίσημος επιθεωρηπίς βεβαιώνω ότι τα προαναφερόμενα σαλιγκάρια: 
1. διακινήθηκαν κοπ, ανάλογα. με πτν περίπτωση, ζεματίσθηκαν, αποκελυφώθηκαν, μαγειρεύπικαν, 

κονσερβοποιήθηκαν, καταψύχθηκαν, αποθηκεύθηκαν, κατά τρόπο υγιεινό με πίρηοη των προϋποθέσεων που 
προβλέπονται στο κεφάλαιο 3 μέρος I TOU παραρπίματος II της οδηγίας 92/118/ΕΟΚ, 

2. αποτέλεσαν αντικείμενο προγράμματος αυτοελέγχου που καταρτίστηκε και εφαρμόστηκε από τον υπεύθυνο πις 
μονάδας σύμφωνα με πς διατάξεις που προβλέπονται στην απόφαση 94/356/ΕΚ, 

3. υποβλήθηκαν σε επίσημο υγειονομικό έλεγχο σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κεφαλαίου V του 
παραρπίματος ττ\ς οδηγίας 91/493/ΕΟΚ.· 

. Ο υπογράφων επίσημος επιθεωρηπΐς δηλώνω ότι γνωρίζω τις διατάξεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο 3 μέρος 
Ι του παραρτήματος II της οδηγίας 92/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου, τις διατάξεις που προβλέπονται στο παράρπιμα, 
κεφάλαια 111, IV, V, VI και VIII της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ, στην απόφαση 94/35Β/ΕΚ και στο παράρτημα Β κεφάλαιο 
IX της οδηγίας 77/99/ΕΟΚ 

Έγινε στ στις 

Επίσημη σφραγίδα (3) Ονοματεπώνυμο με κεφαλαία 
και υπογραφή του επίσημου επιθεωρηπ| (3) 

(1)Διατήρηση σε απλή ψύξη, κατάψυξη, αποκελύφωση, μαγείρεμα,κονσερβοποίηση. 
(2) Αριθμός καταχώρησης του οχήματος ή του εμπορευματοκιβωτίου, αριθμός του τραίνου ή της ππίσης ή ονομασία του 
σκάφους. 

(3) Το χρώμα της σφραγίδας και της υπογραφής πρέπει να διαφέρουν από το χρώμα των άλλων ενδείξεων του πιστοποιητικού. 



7630 

II. Ειδικοί υγειονομικοί όροι που ισχύουν για της συναλλαγές και τις εισαγωγές 
βατραχοττόδαρων προοριζόμενων για κατανάλωση από τον άνθρωπο 

Α. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της κοινοτικής νομοθεσίας, της κυπριακής 
νομοθεσίας ή διεθνών συμβάσεων σχετικά με τη διατήρηση της άγριας πανίδας, τα 

• βατραχοπόδαρα που αφορά το παρόν κεφάλαιο συνίστανται στο οπίσθιο τμήμα του 
σώματος, κομμένου εγκαρσίως πίσω από τα εμπρόσθια μέρη, εξεντερισμένο και 

. χωρίς το δέρμα του, προερχόμενο από τα είδη Rana sp. (οικογένεια βατραχοειδών), 
κατεψυγμένο ή μεταποιημένο. 

Β. Η Αρμόδια Αρχή μεριμνά ώστε τα βατραχοπόδαρα να αποτελούν 
αντικείμενο εμπορίου με σκοπό την κατανάλωση από τον άνθρωπο, μόνο εφόσον 
ικανοποιούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

1. Οι βάτραχοι πρέπει να έχουν θανατωθεί, αφαιματωθεί, παρασκευαστεί και, 
ανάλογα με την περίπτωση, διατηρηθεί σε απλή ψύξη, καταψυχθεί, μεταποιηθεί, 
συσκευαστεί και αποθηκευτεί σε μονάδες: 

(ι) που πληρούν τις προϋποθέσεις τις προβλεπόμενες στην υποπαράγραφο 
(2) της παραγράφου 5, . 

(ιι) εγκεκριμένες από την Αρμόδια Αρχή, τηρουμένων των. κατάλληλων 
απαιτήσεων -που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που 
στοχεύει στην εναρμόνιση με τα κεφάλαια ili και iV του παραρτήματος 
της οδηγίας 91 /493/ΕΟΚ, 

(ιιι) υποκείμενες σε επιτήρηση από την Αρμόδια Αρχή όσον αφορά τις 
συνθήκες παραγωγής και σε υγειονομικό έλεγχο σύμφωνα με την 
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που στοχεύει στην εναρμόνιση με το 
κεφάλαιο V παράγραφος Ι σημεία 3 και 5 παράγραφος II σημεία 3 και 4 
του παραρτήματος της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ, 

(ιν) που προβαίνει σε αυτοέλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις τις 
προβλεπόμενες στην απόφαση 94/356/ΕΚ. 
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Τα βατραχοπόδαρα πρέπει να υποβάλλονται σε οργανοληπτική εξέταση που 

πραγματοποιείται με δειγματοληψία. Εάν η οργανοληπτική εκτίμηση δείχνει ότι 

τα βατραχοπόδαρα είναι ακατάλληλα για την ανθρώπινη κατανάλωση, πρέπει να 

ληφθούν μέτρα απόσυρσης τους από την αγορά και μεταποίησης τους κατά 

τρόπο ώστε να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανθρώπινη 

κατανάλωση. 

Πρέπει να υπάρχει ειδική αίθουσα για την αποθήκευση και το πλύσιμο των 

ζωντανών βατράχων, για τη θανάτωση και την αφαίμαξη τους. Οι βάτραχοι που 

είναι νεκροί πριν από τη θανάτωση δεν πρέπει να παρασκευάζονται για να 

καταναλωθούν από τον άνθρωπο. Η ανωτέρω αίθουσα πρέπει, να 

ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα 

νομοθεσία πού στοχεύει στην εναρμόνιση με το κεφάλαιο III παράγραφος Ι 

σημείο 2 του παραρτήματος της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ και να είναι πραγματικά 

διαχωρισμένη από την αίθουσα παρασκευής. 

Τα βατραχοπόδαρα, αμέσως μετά την παρασκευή τους, πρέπει να 

πλένονται καλά με άφθονο τρεχούμενο πόσιμο νερό και, χωρίς 

καθυστέρηση, να διατηρούνται σε απλή ψύξη ή να καταψύχονται 

τουλάχιστον -18 °C ή να μεταποιούνται. 

Αν τα βατραχοπόδαρα είναι μεταποιημένα, η μεταποίηση πρέπει να 

πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στην εκάστοτε 

ισχύουσα νομοθεσία που στοχεύει στην εναρμόνιση με το κεφάλαιο IV του 

παραρτήματος της οδηγίας 91/493/ΕΟΚ. 

Μικροβιολογικοί έλεγχοι 

Τα μικροβιολογικά κριτήρια, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων δειγματοληψίας και 

αναλυτικών μεθόδων, εφόσον θα παρίσταται ανάγκη, για την προστασία της 

δημόσιας υγείας καθορίζονται από την Επιτροπή. 



7632 

7. Τα βατραχοπόδαρα πρέπει να συσκευάζονται σε πρώτη και δεύτερη 
συσκευασία, να αποθηκεύονται και να μεταφέρονται . υπό τις κατάλληλες 
συνθήκες υγιεινής πού προβλέπονται στα κεφάλαια VI και VIII του 
παραρτήματος της οδηγίας 91/493/ΈΟΚ. 

8. Οι πρώτες και δεύτερες συσκευασίες των βατραχοπόδαρων πρέπει να φέρουν 
σήμα αναγνώρισης που περιλαμβάνεται σε ωοειδή ταινία τις ακόλουθες 
ενδείξεις: 

Το όνομα ή τα αρχικά της χώρας αποστολής με κεφαλαία στοιχεία 
δηλαδή: AT-B-DK-D-EL-E-F-FI-IRL-I-L-NL-P-SE-UK, ακολουθούμενα 
από τον αριθμό έγκρισης της μονάδας παραγωγής και μια από τις 
συντμήσεις CE-EC-EF-EG-EK-EY. 

Γ. Όσον αφορά τις εισαγωγές: 

1. Οι πρώτες και δεύτερες συσκευασίες βατραχοπόδαρων ττρέττ:! να φέρουν με 
ανεξίτηλα στοιχεία το όνομα ή τον κωδικό ISO της χώρας προέλευσης και τον 
αριθμό έγκρισης της μονάδας παραγωγής. 

2. Το υπόδειγμα πιστοποιητικού καταλληλότητας, το οποίο προβλέπεται στο 
σημείο .(γ) της υποπαραγράφου (1) της παραγράφου 10 και πρέπει να 
συνοδεύει κάθε αποστολή βατραχοπόδαρων που προέρχονται από τρίτες 
χώρες, έχει ως εξής: 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΠΑ ΤΑ ΒΑΤΡΑΧΟΠΟΔΑΡΑ ΤΑ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ ΣΕ ΑΠΛΗ ΨΥΞΗ, ΤΑ 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ Ή ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΠΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

Σημείωση για τον ασσγωγέα: το πιστοποιητικό αυτό προορίζεται μόνο για κτηνιατρικό έλεγχο και πρέπει να συνόδευα την αποστολή 

μέχρι την άφιξη της στον σταθμό επιθεώρησης των συνόρων. 
Αριθ. πρωτοκόλλου: 

Χώρα αποστολής: . . . — ·." 
Αρμόδια υπηρεσία: : _ _ - — : 
Ι. Ταυτοποίηση τών βατράχοπόδαρων 
Περιγραφή του προϊόντος: — _..'. '. . 

- Κατάσταση (1) και είδος της επεξεργασίας: 
Αριθμός κωδικού (ενδεχομένως): —„.... 
Είδος συσκευασίας: „ „ _ .... —._ 
Αριθμός μονάδων συσκευασίας: - : __'.... 
Καθαρό βάρος: 
Απαιτούμενη θερμοκρασία αποθήκευσης και μεταφοράς: .'. 

II. Καταγωγή των βατράχοπόδαρων 
Επωνυμία(-ες) και αριθμός(-οι) επίσημης έγκρισης πις (των) μονάδας(-ων) που έχει(-συν) εγκριθεί για εξαγωγή προς πτν ΕΚ: 

III. Προορισμός των προϊόντων: 

Τα βατραχοττόδαρα αποστέλλονται από:., 
(τόπος αποστολής) 

(χώρα και τόπος προορισμού) 
με το ακόλουθο μεταφορικό μέσο (2): 
Ονομα και διεύθυνση αποστολέα: ; 

Όνομα του παραλήπτη και διεύθυνση του τόπου προορισμού: 

IV. Υγειονομική βεβαίωση 
Ο υπογράφων επίσημος επιθεωρητής βεβαιώνω όπ τα προαναφερόμενα βατραχσπόδαρα: 
1. Προέρχονται από βατράχους που θανατώθηκαν, υποβλήθηκαν σε αφαίμαξη, προετοιμάστηκαν και, ανάλογα με την περίπτωση, 

διατηρήθηκαν σε απλή ψύξη, καταψύχθηκαν ή μεταποιήθηκαν, συσκευάστηκαν και αποθηκεύθηκαν, κατά τρόπο υγιεινό με 
τήρηση των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο κεφάλαιο 3 μέρος II του παραρτήματος II της οδηγίας 91/118/ΕΟΚ, 

2. αποτέλεσαν αντικείμενο προγράμματος αυτοελέγχου που καταρτίστηκε και εφαρμόστηκε από τον υπεύθυνο της μονάδας 
σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στην απόφαση 94/356/ΕΚ, 

3. υποβλήθηκαν σε επίσημο υγειονομικό έλεγχο σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κεφαλαίου V του παραρτήματος της οδηγίας 

Ο υπογράφων επίσημος επιθεωρητής δηλώνω ότι γνωρίζω πς διατάξεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο 3 μέρος II του 
Παραρτήματος II της οδηγίας 92/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των διατάξεων που προβλέπονται στο παράρτημα, κεφάλαια III, IV, V, VI 
και VII της οδηγίας 91 /493/ΕΟΚ και των διατάξεων που προβλέπονται από την απόφαση 94/356/ΕΚ. 
Έγινε στ στις 

Επίσημη σφραγίδα (1) Ονοματεπώνυμο με κεφαλαία και υπογραφή του επίσημου επιθεωρητή (3) 

(1) Διατήρηση σε απλή ψύξη, κατάψυξη, αποκελύφωση, μαγείρεμα, κονσερβοποίηση. 
(2) Αριθμός καταχώρησης του οχήματος ή του εμπορευματοκιβωτίου, αριθμός του τραίνου ή της πτήσης ή όνομα του πλοίου. 
(3) Το χρώμα της σφραγίδας και της υπογραφής πρέπει να διαφέρουν από το χρώμα των άλλων ενδείξεων του πιστοποιητικού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΤΜΗΜΑ Α: ΕΙΔΙΚΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΖΕΛΑΤΙΝΗ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 
ΠΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

Το . παρόν κεφάλαιο ορίζει τους υγειονομικούς όρους που εφαρμόζονται για τη 

διάθεση στην αγορά και για τις εισαγωγές ζελατίνης που προορίζεται για κατανάλωση 

από τον άνθρωπο, πλην της ζελατίνης που προορίζεται για φαρμακευτική, καλλυντική 

ή άλλη τεχνική χρήση και σε ιατροτεχνολογικά προϊόντα. 

Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 

«ζελατίνη» σημαίνει τη φυσική διαλυτή πρωτεΐνη, πηκτική ή μη πηκτική, που 

παρασκευάζεται με μερική υδρόλυση του κολλαγόνου που παράγεται από οστά, 

δέρματα, τένοντες ζώων (συμπεριλαμβανομένων των ιχθύων και των 

πουλερικών)· 

«δέρματα» σημαίνει όλοι οι δερμικοί και υποδόριοι ιστοί· 

«δέψη» σημαίνει η σκλήρυνση των δερμάτων, με χρήση δεψικών υλών φυτικής 

προέλευσης, αλάτων χρωμίου ή άλλων ουσιών όπως άλατα αργιλϊου, σιδήρου, 

πυριτίου, αλδεΟδες και κινόνες ή άλλων συνθετικών δεψικών υλών 

«χώρα ή περιφέρεια κατηγορίας 1» σημαίνει χώρα ή περιφέρεια που 

ταξινομήθηκε ως απαλλαγμένη από τη ΣΕΒ σύμφωνα με την κοινοτική 

νομοθεσία· 

«χώρα ή περιφέρεια κατηγορίας 2» σημαίνει χώρα ή περιφέρεια που 

ταξινομήθηκε προσωρινά ως απαλλαγμένη από τη ΣΕΒ σύμφωνα με την 

κοινοτική νομοθεσία· 
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«χώρα ή περιφέρεια κατηγορίας 3» σημαίνει χώρα ή περιφέρεια που 

ταξινομήθηκε ως χαμηλού κινδύνου μόλυνσης .από τιτ ΣΕΒ σύμφωνα με τη 

κοινοτική νομοθεσία· 

«χώρα ή περιφέρεια κατηγορίας 4» σημαίνει χώρα ή περιφέρεια που 

ταξινομήθηκε ως υψηλού κινδύνου μόλυνσης από τη ΣΕΒ σύμφωνα με τη 

κοινοτική νομοθεσία. 

Η ζελατίνη που προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο πρέπει να 
πληροί τους ακόλουθους όρους: , 

Ι. Όροι για τις εγκαταστάσεις παραγωγής ζελατίνης 

Η ζελατίνη που προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο πρέπει να προέρχεται 

από εγκαταστάσεις: 

1. που πληρούν τους όρους που ορίζονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που 

στοχεύει στην εναρμόνιση με τα κεφάλαια Ι, II, V, VI, VII, VIII, IX και Χ του 

παραρτήματος της οδηγίας 93/43/ΕΟΚ· 

2. που είναι εγκεκριμένες και καταγεγραμμένες σε μητρώο σύμφωνα με την 

εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που στοχεύει στην εναρμόνιση με το άρθρο 11 

της οδηγίας 77799/ΕΟΚ-

3. που υπόκεινται σε .έλεγχο των συνθηκών παραγωγής από την Αρμόδια Αρχή 

σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που στοχεύει στην εναρμόνιση 

με το παράρτημα Β κεφάλαιο IV της οδηγίας 77/99/ΕΟΚ 

4. που εφαρμόζουν πρόγραμμα αυτοελέγχων σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα 

νομοθεσία που στοχεύει στην εναρμόνιση με το άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 3 της 

οδηγίας 77/99/ΕΟΚ· 

5. που κρατούν για δύο έτη μητρώο της προέλευσης όλων των εισερχόμενων 

υλικών και όλων των εξερχόμενων υλικών· 

6. που εισάγουν και εφαρμόζουν σύστημα το οποίο καθιστά δυνατή τη σύνδεση 

κάθε αποστελλόμενης παρτίδας παραγωγής, του εισερχόμενου φορτίου πρώτης 

ύλης, των όρων παραγωγής και του χρόνου παραγωγής. 
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11. Απαιτήσεις για τις πρώτες ύλες που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την 

παράδοση ζελατίνης 

1. Για την παραγωγή ζελατίνης που προορίζεται για κατανάλωση από τον 

άνθρωπο μπορούν να χρησιμοποιηθούν πρώτες ύλες: 

(α) οστά, 
(β) δέρματα οικόσιτων μηρυκαστικών 

(γ) δέρματα χοίρων^ 

(δ) . δέρματα πουλερικών, . 

(ε) τένοντες και μύες, 

(στ) δέρματα θηραμάτων, 

(ζ) δέρματα και οστά ιχθύων. 

2. Η χρησιμοποίηση οστών που προέρχονται από μηρυκαστικά τα οποία έχουν 

γεννηθεί, εκτραφεί ή σφαγεί σε χώρες ή περιφέρειες της κατηγορίας 4 

απαγορεύεται. 

3. Απαγορεύεται η χρήση δερμάτων που υποβάλλονται σε κατεργασίες δέψης. 

4. Οι πρώτες ύλες που αναφέρονται στις πέντε πρώτες περιπτώσεις του σημείου 1 

πρέπει να προέρχονται από ζώα τα οποία έχουν σφαγεί σε σφαγείο και έδωσαν 

σφάγια που έχουν κριθεί κατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο.κατά τον 

έλεγχο πριν και μετά τη σφαγή. 

5. Οι πρώτες ύλες που απαριθμούνται στην έκτη περίπτωση του σημείου 1 πρέπει 

να προέρχονται από θανατωθέντα ζώα που έδωσαν σφάγια τα οποία έχουν 

κριθεί κατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο με βάση τις επιθεωρήσεις 

που ορίζονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που στοχεύει στην 

εναρμόνιση με στο άρθρο 3 της οδηγίας 92/45/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 



7637 

6. Οι πρώτες ύλες που αναφέρονται στις έξι πρώτες περιπτώσεις του σημείου 1 
πρέπει να προέρχονται από σφαγεία, εργαστήρια τεμαχισμού, μονάδες 
μεταποίησης κρεάτων, μονάδες μεταποίησης θηραμάτων, μονάδες αφαίρεσης 
του λίπους από τα οστά, βυρσοδεψεία, κέντρα συλλογής, καταστήματα λιανικής 
πώλησης ή χώρους προσκείμενους σε σημεία πώλησης, όπου το κρέας και το 
κρέας πουλερικών τεμαχίζονται και αποθηκεύονται αποκλειστικά για να 
εφοδιαστούν απευθείας οι τελικοί καταναλωτές. 

7. Οι πρώτες ύλες που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο του σημείου 1 
προέρχονται από εγκαταστάσεις "τταρασκε-υήξ—αλιευτικών προϊόντων που 
προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο οι οποίες είναι εγκεκριμένες ή 
καταχωρημένες σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που στοχεύει 
στην εναρμόνιση με την οδηγία 91/493/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 

8. Τα κέντρα συλλογής και τα βυρσοδεψεία που πρόκειται να προμηθεύσουν πς 
πρώτες ύλες για τήν παραγωγή ζελατίνης που προορίζεται για κατανάλωση από 
τον άνθρωπο πρέπει να είναι εγκεκριμένα ειδικά για τον σκοπό αυτό, να έχουν 
καταχωρηθεί από την Αρμόδια Αρχή και να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

(α) να διαθέτουν αίθουσες αποθήκευσης με σκληρά πατώματα και λείους 
τοίχους καθαρίζονται και απολυμαίνονται εύκολα· 

(β) ενδεχομένως, να διαθέτουν ψυκτικές εγκαταστάσεις· 
(γ) οι αίθουσες αποθήκευσης να είναι καθαρές και να διατηρούνται σε καλή 

κατάσταση, ώστε να μην αποτελούν πηγή μόλυνσης για τις πρώτες ύλες· 
(δ) εάν πρώτες ύλες που δεν πληρούν τις εν λόγω προδιαγραφές είναι 

αποθηκευμένες ή/κάι μεταποιούνται στις εν λόγω εγκαταστάσεις, να 
διαχωρίζονται καθόλη την περίοδο παραλαβής, αποθήκευσης, 
μεταποίησης και αποστολής από τις πρώτες ύλες που πληρούν τις 
προδιαγραφές· 
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(ε) να επιθεωρούνται από την Αρμόδια Αρχή σε τακτά χρονικά διαστήματα 
προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση προς το παρόν κεφάλαιο 
και να ελέγχονται τα λογιστικά έγγραφα ή/και τα υγειονομικά 
πιστοποιητικά, τα οποία πρέπει να επιτρέπουν τον εντοπισμό της 
προέλευσης των πρώτων υλών. 

9. Οι εισαγωγές στην Δημοκρατία πρώτων υλών που προορίζονται για την 
παραγωγή ζελατίνης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο 
υπόκεινται στις ακόλουθες διατάξεις: 

(α) η Αρμόδια Αρχή επιτρέπει την εισαγωγή αυτών των πρώτων υλών μόνο 
από τρίτες χώρες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο της απόφασης 
79/542/ΕΟΚ του Συμβουλίου ή της απόφασης 94/85/ΕΚ ή της απόφασης 
97/296/ΕΚ ή της απόφασης 94/86/ΕΚ της Επιτροπής, κατά περίπτωση· 

(β) κάθε φορτίο συνοδεύεται από πιστοποιητικό το οποίο είναι σύμφωνο με 
το υπόδειγμα που ορίζεται από την Επιτροπή. 

III. Μεταφορά και αποθήκευση υλών 

.1. Η μεταφορά των πρώτων υλών που προορίζονται για την παρασκευή ζελατίνης 
πρέπει να πραγματοποιείται υπό καλές συνθήκες υγιεινής και με τα κατάλληλα 
μέσα μεταφοράς. Κατά τη μεταφορά και κατά την παράδοση στο κέντρο 
συλλογής, στο βυρσοδεψείο και στην εγκατάσταση παραγωγής της ζελατίνης, οι 
πρώτες ύλες πρέπει να συνοδεύονται από εμπορικό έγγραφο σύμφωνα με το 
υπόδειγμα του τμήματος VIII του παρόντος κεφαλαίου. 

2. Οι πρώτες ύλες πρέπει να μεταφέρονται και να αποθηκεύονται διατηρημένες σε 
απλή ψύξη ή κατεψυγμένες, εκτός εάν.πρόκειται να μεταποιηθούν εντός είκοσι 
τεσσάρων ωρών από την αναχώρηση τους: 
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Νοείται ότι, κατά παρέκκλιση από το προηγούμενο εδάφιο, τα 

αποξηραμένα οστά και τα οστά από τα οποία έχει αφαιρεθεί το λίπος ή η οστεΐνη, 

καθώς και τα αλατισμένα, αποξηραμένα και ασβεστωμένα δέρματα ή εκείνα που 

έχουν υποβληθεί σε κατεργασία σε αλκαλικό ή όξινο περιβάλλον μπορούν να 

μεταφέρονται και να αποθηκεύονται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. 

3. Οι αίθουσες αποθήκευσης πρέπει να είναι καθαρές και να διατηρούνται σε καλή 

κατάσταση, ώστε να μην αποτελούν πηγή μόλυνσης για τις πρώτες ύλες. 

IV. Όροι που πρέπει να τηρούνται για την παρασκευή ζελατίνης 

1. Η ζελατίνη πρέπει να παρασκευάζεται σύμφωνα με διαδικασία η οποία 

εξασφαλίζει: 

(α) . ότι όλα τα οστά των μηρυκαστικών τα οποία προέρχονται από ζώα που 

έχουν γεννηθεί, εκτραφεί και σφαγεί σε χώρες ή περιφέρειες της 

κατηγορίας 3 υπόκεινται σε διαδικασία η οποία εξασφαλίζει ότι έχουν 

λεπτοθρυμματιστεί, έχει αφαιρεθεί το λίπος με ζεστό νερό και 

υποβάλλονται σε κατεργασία με αραιωμένο υδροχλωρικό οξύ (με 

ελάχιστη συγκέντρωση 4 % και ρΗ < 1,5 για περίοδο τουλάχιστον δύο 

. ημερών, που ακολουθείται από κατεργασία σε αλκαλικό περιβάλλον με 

διάλυμα κορεσμένου οξειδίου του. ασβεστίου (ρΗ > 1,25) για περίοδο 

τουλάχιστον είκοσι ημερών, με αποστείρωση σε 138-140 °C επί τέσσερα 

δευτερόλεπτα- ή από ισοδύναμη διαδικασία που εγκρίθηκε από την 

Επιτροπή κατόπιν διαβούλευσης με την αρμόδια επιστημονική επιτροπή, 

(β) ότι οι άλλες πρώτες ύλες υποβάλλονται σε κατεργασία σε αλκαλικό ή 

όξινο περιβάλλον που ακολουθείται από πολλές πλύσεις. Το ρΗ πρέπει 

να προσαρμοστεί αναλόγως. Η ζελατίνη εξάγεται. μετά από πολλές 

διαδοχικές διαδικασίες θέρμανσης που ακολουθούνται από καθαρισμό με 

διήθηση και αποστείρωση. 
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2. Αφού έχει υποβληθεί στις κατεργασίες ττου αναφέρονται στο σημείο 1, η ζελατίνη 

μπορεί να υποβληθεί σε διαδικασία ξήρανσης και ενδεχομένως, διαδικασία 

. κονιοποίησης ή δημιουργίας φύλλων ζελατίνης. 

3. - Απαγορεύεται η χρήση συντηρητικών, εκτός από διοξείδιο του θείου και 

υπεροξείδιο του υδρογόνου. 

4. Υπό τον όρο ότι οι όροι για τη ζελατίνη που δεν προορίζεται για κατανάλωση 

από τον άνθρωπο είναι ακριβώς οι ίδιοι με αυτούς που ισχύουν για την ζελατίνη 

που προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, η παραγωγή και η 

αποθήκευση μπορούν να πραγματοποιηθούν στην ίδια κατάσταση. 

V. Απαιτήσεις για τελικά προϊόντα 

Κάθε παρτίδα παραγωγής ζελατίνης πρέπει να υποβληθεί σε δοκιμασίες που 

εξασφαλίζουν ότι πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια: 

1. Μικροβιολογικά κριτήρια 

Μικροβιολογικοί παράμετροι 

Ολικά αερόβια βακτηρίδια 
Κολοβακτηριοειδή (30 ° C) 
Κολοβακτηριοειδή (44,5 ° C) 
Αναερόβια ανάγοντα θειικά ιόντα 
βακτηρίδια (χω

Ρ·ζ παραγωγή αερίου) 
Διαθλαστικά κλοοτρίδια 

, Χρυσίζων σταφυλόκοκκος 
Σαλμονέλλα 

Όριο 

10 3/g 
0/g 
0/10 g 
10/g 

0/g 
0/g 
0/25 g 

2.. Κατάλοιπα 

Στοιχεία 
As 
Pb 
Cd 
Hg 
Cr 
Cu 
Zn 
Υγρασία (105° C) 
Τέφρα (550° C) 

Όρια 
Tppm 
5 ppm 

0,5 ppm 
0,15 ppm 
10 ppm 
30 ppm 
50 ppm 

15% 
2% 
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SU2 (Reith Wiliiems) 
H2O2 [Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία 
1986(V202)1

: 

50 ppm 
lOppnrt 

VI. Συσκευασία, αποθήκευση και μεταφορά 

1. Η ζελατίνη που προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο πρέπει να 

συσκευάζεται, να αποθηκεύεπΛ και να μεταφέρεται υπό ικανοποιητικές 

συνθήκες υγιεινής, ειδικότερα: . . . . . . . , . 

(α) πρέπει να προβλέπεται αίθουσα για την αποθήκευση των υλικών πρώτης 

και δεύτερης συσκευασίας, 

(β) η πρώτη και δεύτερη συσκευασία πρέπει να πραγματοποιούνται σε 

αίθουσα ή σε χώρο που έχει προβλεφθεί για το σκοπό αυτό. 

2. Οι συσκευασίες που περιλαμβάνουν ζελατίνη πρέπει: 

(α) να φέρουν σήμα αναγνώρισης με τα ακόλουθα στοιχεία: την ονομασία ή τα 

αρχικά της χώρας αποστολής με κεφαλαία γράμματα τυπογραφείου 

δηλαδή: AT-B-DK-D-EL-E-F-FMRL-I-LNL-P-SE-UK, ακολουθούμενα από 

τον αριθμό καταχώρησης της εγκατάστασης και από ένα από τα ακόλουθα 

αρχικά: CE-EC-EF-EG-EK-EY, και 

(β) την ένδειξη «Ζελατίνη που προορίζεται για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο». 

3. Η ζελατίνη πρέπει να συνοδεύεται κατά τη μεταφορά από εμπορικό έγγραφο 

σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που στοχεύει στην εναρμόνιση 

με το άρθρο 3Α παράγραφος 9 της οδηγίας 77/99/ΕΟΚ, στο οποίο πρέπει να 

αναφέρεται η ένδειξη «Ζελατίνη που προορίζεται για κατανάλωση από τον 

άνθρωπο» και η ημερομηνία της παρασκευής. 

VII. Εισαγωγή ζελατίνης από τρίτες χώρες 



7642 

Α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η ζελατίνη που προορίζεται για κατανάλωση αττό 

τον άνθρωπο εισάγεται μόνον εάν: 

(α) προέρχεται από τρίτες χώρες οι οποίες περιλαμβάνονται στον κατάλογο του 

μέρους XIII του παραρτήματος της Απόφασης 94/278/ΕΚ της Επιτροπής, 

(β) προέρχεται από εγκαταστάσεις που πληρούν τους όρους οι οποίοι ορίζονται 

στο Μέρος.Ι του παρόντος Κεφαλαίου, 

(γ) έχουν παραχθεί από πρώτες ύλες που πληρούν τις απαιτήσεις του Μέρους II 

και III του παρόντος Κεφαλαίου, 

(δ) έχουν παρασκευασθεί σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στο Μέρος IV του 

παρόντος Κεφαλαίου, 

(ε) πληρούν τα κριτήρια του Μέρους V και τις απαιτήσεις του μέρους VI. 1 του 

' παρόντος Κεφαλαίου, 

(στ) φέρει στο περιτύλιγμα και στη συσκευασία διακριτικό σήμα με τα ακόλουθα 

στοιχεία: 

(ί) κωδικός ISO της χώρας προέλευσης που ακολουθείται από τον αριθμό 
καταχώρησης της εκμετάλλευσης και 

(Η) συνοδεύονται από πιστοποιητικό το οποίο είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα 
που ορίζεται από την Επιτροπή. 

Β. Οι υγειονομικοί όροι που διέπουν την εισαγωγή ζελατίνης για κατανάλωση από τον 

άνθρωπο συμπεριλαμβανομένου του υγειονομικού πιστοποιητικού που πρέπει να 

συνοδεύει το προϊόν, καθορίζονται από την Επιτροπή. 

VIU. Υπόδειγμα εμπορικού εγγράφου για την πρώτη ύλη που προορίζεται για 
την παραγωγή ζελαπνης για ανθρώπινη κατανάλωση: 
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ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ^ 
Για την πρώτη ύλη που προορίζεται νια την παρανωνή ζελατίνης νια ανθρώπινη κατανάλωση 

. Αριθμός του εμπορικού εγγράφου ; 

Ι. Ταυτοποίηση της ττρώτης ύλης 
Είδος της ττρώτης ύλης: „ _ _ 
Πρώτη ύλη ττου ττροέρχεται από τα ακόλουθα ζώα: 
Καθαρό βάρος: , 
Διακριτικό σήμα (παλέτες ή εμπορευματοκιβώτιο): _. 

II. Προέλευση της -πρώτης ύλης (1) 

Διεύθυνση της εγκατάστασης _ 
Αριθμός κτηνιατρικής έγκρισης / καταχώρησης: _ _ .·. :. 
Εργαστήριο τεμαχισμού: 
Διεύθυνση της εγκατάστασης: „ 
Αριθμός κτηνιατρικής έγκρισης / καταχώρησης ; 
Εργαστήριο παρασκευής προϊόντων υε Βάση το κρέας 
Διεύθυνση της εγκατάστασης: .'. 

Αριθμός κτηνιατρικής έγκρισης / καταχώρησης: 
Αλλο εργαστήριο παρασκευής ζωικών προϊόντων: 1 1_ 
Διεύθυνση της εγκατάστασης _ _ 
Αριθμός καταχώρησης _ _ 
Μονάδα υεταποΓποτκ θπραυάτων 
Διεύθυνση της εγκατάστασης: 
Αριθμός κτηνιατρικής έγκρισης: ; _ 
Εργαστήριο παρασκευής αλιευτικών προϊόντων: .'. 
Διεύθυνση της εγκατάστασης: 
Αριθμός κτηνιατρικής έγκρισης / καταχώρησης: „ 
Κέντρα συλλονής 
Διεύθυνση της εγκατάστασης: : 
Αριθμός καταχώρησης: 
Βυρσοδεωείο 
Διεύθυνση της εγκατάστασης 1 
Κστάστηυα λιανικής πώληπκ 

Χώροι ττροσκεύιενοι σε σηιιεία πώληιπκ όπου το κρέας και το κρέαο πουλερικών τευσγΚονται και αποθηκεύονται 
αποκλειστικά για να εφοδιαστούν απευθείας α τελικοί καταναλωτές 
Διεύθυνση . 

III. Προορισμός της πρώτης ύλης 
Η ττρώτη ύλη αποστέλλεται στην ακόλουθη εγκατάσταση (κέντρο συλλογής / βυρσοδεψείο / εργαστήριο παρασκευής 
ζελατίνης(1) 
Ονομασία: ; _ 
Διεύθυνση: '. :.... , ;„„..H 

IV. Δήλωση 

Ο υπογράφων δηλώνω ότι διάβασα και κατάλαβα τις διατάξεις του μέρους II και III του κεφαλαίου 4 του 

παραρτήματος II της οδηγίας 92/118/ΕΟΚ και ότι: 
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1. Τα δέρματα από τα οικόσιτα μηρυκαστικά, τα οστά, τα δέρματα χοίρων, τα δέρματα πουλερικών και οι τένοντες 
και μύες που περιγράφονται ανωτέρω, προέρχονται από ζώα τα οποία έχουν σφαγεί σε. σφαγείο και έδωσαν 
σφάγια τα οποία κρίθηκαν κατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τον έλεγχο πριν και μετά τη σφαγή, 

·> 
2. τα δέρματα από θηράματα που περιγράφονται ανωτέρω, προέρχονται από θανατωθέντα ζώα που έδωσαν 

σφάγια τα οποία κρίθηκαν κατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο με βάση τις επιθεωρήσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 3 της οδηγίας 92/45/ΕΚ, ή 

3̂  τα δέρματα και οστά ιχθύων που περιγράφονται ανωτέρω, προέρχονται από εγκαταστάσεις παραγωγής 
αλιευτικών προϊόντων για κατανάλωση από τον άνθρωπο που έχουν εγκριθεί ή καταχωρηθεί σύμφωνα με την 
Οδηγία S1/493/EOK. 

Ημερομηνία , 

την (Υπογραφή του ιδιοκτήτη του εργαστηρίου 

ή των εκπροσώπων του) 

(1) Να διαγραφεί η περιττή ένδειξη 
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ΤΜΗΜΑ Β: ΕΙΔΙΚΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑ ΤΟ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ ΠΟΥ 
ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΠΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

Ι. Γενικά 

1. Στο παρόν τμήμα καθορίζονται οι υγειονομικοί όροι για τη διάθεση στην αγορά 

και τις εισαγωγές κολλαγόνου που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση. 

2. Για τους σκοπούς του παρόντος Τμήματος, ισχύουν οι ορισμοί του Τμήματος Α 

για τα «δέρματα» και τη «δέψη» και επίσης, επίσης οι ακόλουθοι ορισμοί: . 

(α) ως 'κολλαγόνο' νοείται το πρωτεϊνικό προϊόν που προέρχεται από 

δέρματα και τένοντες ζώων, συμπεριλαμβανομένων των οστών μόνο στην 

περίπτωση των χοίρων, των πουλερικών και των .ψαριών, που 

παρασκευάζεται με τη μέθοδο που περιγράφεται στο Μέρος V κατωτέρω· 

(β), ως 'κολλαγόνο που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση νοείται το 

κολλαγόνο που προορίζεται για κατανάλωση είτε ως τροφή είτε 

ενσωματωμένο σε τρόφιμο ή προϊόν που προορίζεται για ανθρώπινη 

κατανάλωση είτε περιτυλιγμένο σε τέτοιο τρόφιμο ή προϊόν. 

3. Το κολλαγόνο που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση πρέπει να 

συμμορφώνεται με τους όρους που περιέχονται στα Μέρη II έως Χ κατωτέρω. 

II. Εγκαταστάσεις παραγωγής κολλαγόνου 

Το κολλαγόνο που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση προέρχεται από 

εγκαταστάσεις που πληρούν τους όρους του Μέρους Ι του Τμήματος Α. 

III. Πρώτες ύλες και εγκαταστάσεις προμήθειας πρώτων υλών 

1 . Για την παραγωγή κολλαγόνου που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθες πρώτες ύλες: 

(α) δέρματα οικόσιτων μηρυκαστικών· 
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(β) δέρματα, οστά και εντόσθια χοίρων· 
(γ) δέρματα και οστά πουλερικών 

(δ) τένοντες· 

(ε) δέρματα θηραμάτων και 

(στ) δέρματα και οστά ιχθύων. 

2. · Απαγορεύεται η χρήση δερμάτων που υποβάλλονται σε κατεργασίες δέψης. 

3. Για τις πρώτες ύλες πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις: 

(α) για τις πρώτες ύλες του σημείου 1 στοιχεία (α) έως (δ) ανωτέρω, οι 

απαιτήσεις του σημείου 4 του Μέρους Π του Τμήματος Α, 

(β) για τις πρώτες ύλες του σημείου 1 στοιχείο (ε) ανωτέρω, οι απαιτήσεις του 

σημείου 5 του Μέρους II του Τμήματος Α, 

(γ) για τις πρώτες ύλες του σημείου 1 στοιχεία (α) έως (ε) ανωτέρω, οι 

απαιτήσεις του σημείου 6 του μέρους II του τμήματος Α, εκτός από το ότι 

οι πρώτες ύλες δεν πρέπει να προέρχονται από μονάδες αφαίρεσης του 

λίπους από οστά μηρυκαστικών, και 

(δ) για τις πρώτες ύλες του σημείου 1 στοιχείο (στ) ανωτέρω, οι απαιτήσεις 

του σημείου 7 του Μέρους II του Τμήματος Α. 

4. Τα κέντρα συλλογής και τα βυρσοδεψεία που. πρόκειται να προμηθεύσουν τις 

πρώτες ύλες για την παραγωγή κολλαγόνου που προορίζεται για ανθρώπινη 

κατανάλωση πρέπει να έχουν εγκριθεί ειδικά για το σκοπό αυτό, να έχουν 

καταχωρισθεί από την Αρμόδια Αρχή και να πληρούν τις απαιτήσεις του 

σημείου 8 του Μέρους Η του Τμήματος Α. 

IV. Μεταφορά και αποθήκευση των πρώτων υλών 

1. Η μεταφορά και η αποθήκευση των πρώτων υλών που προορίζονται για την 

παραγωγή κολλαγόνου πρέπει να γίνονται σύμφωνα με το Μέρος III του 

• Τμήματος Α 
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2. Κατά τη μεταφορά και κατά την παράδοση στο κέντρο συλλογής, στο 

βυρσοδεψείο και στην εγκατάσταση μεταποίησης κολλαγόνουt οι πρώτες ύλες 

πρέπει να συνοδεύονται από εμπορικό έγγραφο σύμφωνα με το υπόδειγμα του 

Μέρους IX τόυ παρόντος Τμήματος. 

V. Παρασκευή κολλαγόνου 

1. Το κολλαγόνο πρέπεΓνα παράγεται με μια διεργασία που εξασφαλίζει ότι η 

πρώτη ύλη υπόκειται σε επεξεργασία με πλύση, αναπροσαρμογή του ρ Η με 

οξέα ή αλκαλικά και στη συνέχεια εκπλύσεις μία ή δύο φορές, φιλτράρισμα και 

εξώθηση, ή με ισοδύναμη διεργασία που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή 

ύστερα από διαβούλευση με την αρμόδια επιστημονική επιτροπή. 

2. Αφότου υποβληθεί στη διεργασία που αναφέρεται στο σημείο 1 ανωτέρω, το 

κολλαγόνο μπορεί να υποβληθεί σε διεργασία ξήρανσης. 

3. Το κολλαγόνο που δεν προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, μπορεί να 

παραχθεί και να αποθηκευτεί στην ίδια εγκατάσταση με το κολλαγόνο που 

προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, μόνο εάν παράγεται και αποθηκεύεται 

υπό τις ίδιες ακριβώς συνθήκες που ορίζονται στον παρόν Τμήμα. 

4. Απαγορεύεται η χρήση άλλων συντηρητικών ουσιών από αυτές που επιτρέπει η 

κοινοτική νομοθεσία, 

νΐ.Τελικά προϊόντα 

Λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων δοκιμασιών, για να 

εξασφαλιστεί ότι κάθε παρτίδα παραγωγής κολλαγόνου πληροί τα μικροβιολογικά 

κριτήρια και τα κριτήρια σχετικά με τα κατάλοιπα του μέρους V του τμήματος Α αλλά, 

όπου χρειάζεται για την παραγωγή των επιθυμητών προϊόντων όπως υλικό 

επικάλυψης από κολλαγόνο, δεν ισχύει το όριο περιεκτικότητας σε υγρασία και 

τέφρες. 
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VII. Συσκευασία, αποθήκευση και μεταφορά 

1. Το κολλαγόνο που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση πρέπει να 

περιτυλίγεται, να συσκευάζεται, να αποθηκεύεται και να μεταφέρεται με 

ικανοποιητικούς όρους υγιεινής και, ιδίως, να πληροί τους όρους του σημείου 1 

του Μέρους VI του Τμήματος Α. 

2. Τα περιτυλίγματα (πρώτη συσκευασία)' και οι συσκευασίες που περιέχουν 

κολλαγόνο πρέπει να φέρουν αναγνωριστική σήμανση με τα στοιχεία που 

απαιτούνται στην πρώτη περίπτωση του σημείου 2 του Μέρους VI του 

Τμήματος Α· και να αναγράφουν 'Κολλαγόνο κατάλληλο για ανθρώπινη 

κατανάλωση' καθώς και την ημερομηνία της παρασκευής και τον αριθμό της 

παρτίδας. 

3. Το κολλαγόνο πρέπει να συνοδεύεται κατά τη μεταφορά από εμπορικό 

έγγραφο, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που στοχεύει στην 

εναρμόνιση με το άρθρο 3Α παράγραφος 9 στοιχείο (α) της οδηγίας 77/99/ΕΟΚ, 

στο οποίο πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη 'Κολλαγόνο κατάλληλο για 

ανθρώπινη κατανάλωση' και η ημερομηνία της παρασκευής και ο αριθμός της 

παρτίδας. 

VIII. Εισαγωγές από τρίτες χώρες κολλαγόνου και πρώτων υλών που 
προορίζονται για την παραγωγή κολλαγόνου για ανθρώπινη κατανάλωση 

1. " Η εισαγωγή στη Δημοκρατία κολλαγόνου που προορίζεται για ανθρώπινη 

κατανάλωση επίτρέπετα; μόνο εφόσον: 

(α) προέρχεται από τρίτες χώρες οι οποίες περιλαμβάνονται στον κατάλογο 

του μέρους XIII του παραρτήματος της Απόφασης 94/278/ΕΚ της 

Επιτροπής· 

(β) προέρχεται από εγκαταστάσεις που πληρούν τους όρους οι οποίοι 

καθορίζονται στο Μέρος II τοϋ παρόντος Τμήματος· 

(γ) έχει παραχθεί από πρώτες ύλες που πληρούν τις απαιτήσεις του Μέρους 

III και IV του παρόντος Τμήματος· 
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(δ) έχει παρασκευασθεί σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο 

Μέρος V του παρόντος Τμήματος-

(ε) ικανοποιεί τα κριτήρια του μέρους VI και τους όρους για τη συσκευασία, 

την αποθήκευση και τη μεταφορά που καθορίζονται στο Μέρος VII σημείο 

1 του παρόντος Τμήματος· 

. (στ) φέρει στο περιτύλιγμα και στις συσκευασίες αναγνωριστική σήμανση με τα 

στοιχεία που ορίζονται στην έκτη περίπτωση του Μέρους VII σημείο Α του 

. Τμήματος Α και 

(ζ) συνοδεύεται από υγειονομικό πιστοποιητικό σύμφωνο με το υπόδειγμα 

του Μέρους Χ στοιχείο α) του παρόντος Τμήματος. 

2. Η εισαγωγή στη Δημοκρατία πρώτων υλών που περιέχονται στο Μέρος III 

. σημείο 1 του παρόντος Τμήματος για την παραγωγή κολλαγόνου που 
προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση επιτρέπεται μόνον εφόσον: 

(α) προέρχεται από τρίτες χώρες που απαριθμούνται στην απόφαση 

79/542/ΕΟΚ του Συμβουλίου ή στην Απόφαση 94/85/ΕΚ της Επιτροπής ή 

στην Απόφαση 94/86/ΕΚ της Επιτροπής ή στην Απόφαση 97/296/ΕΚ της 

Επιτροπής, ανάλογα με την περίπτωση, και 

(β) υγειονομικό πιστοποιητικό σύμφωνο με το υπόδειγμα του Μέρους Χ 

στοιχείο (β) του παρόντος Τμήματος συνοδεύει κάθε αποστολή πρώτων 

υλών. . 

3. Τα υγειονομικά πιστοποιητικά που αναφέρονται στο σημείο 1 στοιχείο (ζ) και 

στο σημείο 2 στοιχείο (β) ανωτέρω αποτελούνται από ένα φύλλο και 

συμπληρώνονται τουλάχιστον σε μία επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους από 

το οποίο η αποστολή εισέρχεται για πρώτη φορά στην Κοινότητα και σε μία 

τουλάχιστον επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους προορισμού. 

4. Οι υγειονομικοί όροι που διέπουν την εισαγωγή κολλαγόνου για ανθρώπινη 

κατανάλωση καθορίζονται με Απόφαση της Επιτροπής. 
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IX. Υπόδειγμα εμπορικού έγγραφοι* 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 

Πα πρώτες ύλες ττου χρησιμοποιούνται για "την παραγωγή κολλαγόνου για ανθρώπινη κατανάλωση 

Αριθμός εμπορικού εγγράφου: 

Ι. Ταυτοποίηση της πρώτης ύλης 

Βδος (π.χ. δέρματος): _..·..: Γ..... . — 
Είδος ζώου (π.χ. βοοειδές, χοίρος) -

Καθαρό βάρος (σε ιαλά) : '. _ 
Διακριτικό σήμα (παλέτες ή εμπορευματοκιβώτιο) „ 

. II. Προέλευση της πρώτης ύλης 
Σρανείο 
Διεύθυνση της εγκατάστασης _ 
Αριθμός κτηνιατρικής έγκρισης / αριθμός καταχώρησης 
Εργαστήριο τευαγισιιού 
Διεύθυνση της εγκατάστασης: _ 

• Αριθμός κτηνιατρικής έγκρισης / αριθμός καταχώρησης: ., 
Εργαστήριο παρασκευής προϊόντων νε βάση το κρέας 
Διεύθυνση της εγκατάστασης: 
Αριθμός κτηνιατρικής έγκρισης / αριθμός καταχώρησης: _ 
Αλλο εργαστήριο παρασκευής Γωικών προϊόντων 
Διεύθυνση της εγκατάστασης: _ 
Αριθμός καταχώρησης: _. 
Μονάδα υεταποίηστκ θηοαυάτων 
Διεύθυνση της εγκατάστασης: . . ;„ _ 
Αριθμός κτηνιατρικής έγκρισης: 
Εργαστήριο παρασκευής αλιευτικών προΤόντων 

- Διεύθυνση της εγκατάστασης: „ „ 

Αριθμός κτηνιατρικής έγκρισης / αριθμός καταχώρησης: 
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Χ. (α) Υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 
Για κολλαγόνο που προορίζεται για αποστολή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα με σκοπό 

την ανθρώπινη κατανάλωση 

Σημείωση του εισαγωγέα: το παρόν πιστοποιητικό γίνεται μόνο για κτηνιατρικούς λόγους και πρέττα να συνόδευα την 
αποστολή έως ότου φθάσει στο συνοριακό σταθμό ελέγχου. 

Αριθμός αναφοράς του υγειονομικού πιστοποιητικού:. „ 

Χώρα προορισμού: 
Χώρα από τψ οποία εξάγεται: _ ; 
Αρμόδιο Υπουργείο: — 

- Βεβαιούσα Διεύθυνση: „ _ 

Ι. Ταυτοποίηση του κολλαγόνου 
Είδος προϊόντων. . ^ 
Είδος ζώου και είδος της χρησιμοποιηθείσας πρώτης ύλης (π.χ. δέρματα Βοοειδών): —.. 

Ημερομηνία παρασκευής: _ — 
Είδος συσκευασίας: 
Αριθμός συσκευασιών: „ 
Εγγυημένη περίοδος αποθήκευσης : 
Καθαρό βάρος (σε κιλά) 
Διεύθυνση (διευθύνσεις) και αριθμός (αριθμοί) καταχώρησης της εγκεκριμένης και καταχωρημένης εγκατάστασης 
παραγωγής (των εγκεκριμένων και καταχωρημένων εγκαταστάσεων παραγωγής): 

II. Προορισμός του κολλαγόνου 
Το κολλαγόνο θα στάλα από 

(τόπος φόρτωσης) 
Σε .. -.-. 

(χώρα και τόπος προορισμού) 
Με το ακόλουθο μεταφορικό μέσο(1) ". 
Επώνυμο και διεύθυνση του αποστολέα . 
Επώνυμο κοα διεύθυνση του παραλήπτη 
III. Βεβαίωση 
Ο Υπογράφων δηλώνω ότι γνωρίζω τις διατάξας του τμήματος Β του κεφαλαίου 4 του παρστήματος II της Οδηγίας 
92/118/ΕΟΚ και βεβαιώνω ότι το ανωτέρω περιγραφόμενο κολλαγόνο: 

(1) προέρχεται από εγκαταστάσεις που πληρούν ̂ ους όρους οι οποίο καθορίζονται στο Μέρος II του εν λόγω 
Τμήματος, 

(2) έχα παραχθεί από πρώτες ύλες που πληρούν της απαιτήσεις του Μέρους III και IV του εν λόγω Τμήματος 
(3) έχει παρασκευασθεί σύμφωνα με τους όρους ττου καθορίζονται στο Μέρος V του εν λόγω Τμήματος, και 

ικανοποιεί τους όρους του μέρους VI και του Μέρους VII του εν λόγω Τμήματος. 
Έγινε στην _ σης ... 

(τόπος) (ημερομηνία) 
(Υπογραφή του επίσημου κτηνίατρου) 
(ονοματεπώνυμο με κεφαλαία) 

(1)Αναφέρετε το όνομα ή τον αριθμό καταχώρησης (για βαγόνι αμαξοστοιχίας και φορτηγό), τον αριθμό πτήσης (για 
αεροσκάφος) ή το όνομα (για πλοίο). Τα στοιχεία αυτά πρέπει να ανανεώνονται σε περίπτωση εκφόρτωσης και 
μεταφόρτωσης. 
(2) Η υπογραφή και η σφραγίδα πρέπα να έχουν διαφορετικό χρώμα από αυτό του υπόλοιπου καμένου. 
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Χ. (β) Υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ 

Για πρώτες όλες που προορίζονται για αποστολή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα για την παραγωγή, 
κολλαγόνου που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση 

Σημείωση του εισαγωγέα: το παρόν πιστοποιητικό γίνεται μόνο για κτηνιατρικούς λόγους και πρέπει να 
συνοδεύει την αποστολή έως ότου φθάσει στο συνοριακό σταθμό ελέγχου 

Αριθμός αναφοράς του υγειονομικού πιστοποιητικού: .·. '. :—■. .. 

Χώρα προορισμού: _.: 
Χώρα από την οποία εξάγεται: ; j 
Αρμόδιο Υπουργείο: .....' - -

Βεβαιούσα Διεύθυνση: 
1. Ταυτοποίηση της πρώτης ύλης 
Είδος ζώου και οδός πρώπις ύλης (π.χ. δέρματα βοοειδών, δέρματα χοίρων): .· 
Ημερομηνία παρασκευής: 
Είδος συσκευασίας: -. _ 
Αριθμός συσκευασιών. .....'. .■ 
Εγγυημένη περίοδος αποθήκευσης: Καθαρό βάρος (σε κιλά): 
IL. Προέλευση της πρώτης ύλης 
Διεύθυνση (διευθύνσεις) και αριθμός (αριθμοί) καταχώρηση της εγκεκριμένης και καταχωρημένης εγκατάστασης 
παραγωγής (των εγκεκριμένων και' καταχωρημένων εγκαταστάσεων παραγωγής): 

III. Προορισμός της πρώτης ύλης 
Η πρώτη ύλη θα σταλεί από : . : στ: : 

(τόπος φόρτωσης) (χώρα και τόπος προορισμού) 
με το ακόλουθο μεταφορικό μέσο(1): , 
Επώνυμο και διεύθυνση του αποστολέα: '. _ 
Επώνυμο και διεύθυνση του παραλήππ): 
IV. Βεβαίωση 
Ο υπογράφων δηλώνω ότι γνωρίζω τις διατάξεις του τμήματος Β του κεφαλαίου 4 του παραρτήματος II της Οδηγίας 
92/118/ΕΟΚ και βεβαιώνω ότι η ανωτέρω περιγραφόμενη πρώπ) ύλη συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του μέρους III 
του εν λόγω τμήματος και ιδίως ότι: 
(1) τα δέρματα από οικόσιτα μηρυκαστικά / τα δέρματα, οστά και τα εντόσθια χοίρων / τα δέρματα, οστά και 

τένοντες πουλερικών που περιγράφονται ανωτέρω προέρχονται από ζώα που έχουν σφαγα" σε σφαγείο και 
των οποίων τα σφάγια κρίθηκαν κατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο κατά τον έλεγχο πριν και μετά 
τη σφαγή, ή / κεα (2), 

(2) τα δέρματα από θηράματα που περιγράφονται ανωτέρω προέρχονται από θανατωθέντα ζώα τα σφάγια των 
οποίων κρίθηκαν κατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο με βάση τις επιθεωρήσεις που ορίζονται στο 
άρθρο 3 της οδηγίας 92/45/ΕΟΚ ή / και (2), 

(3) τα δέρματα και οστά ιχθύων που περιγράφονται ανωτέρω προέρχονται από εγκαταστάσεις που 
παρασκευάζουν αλιευπκά προϊόντα για ανθρώπινη κατανάλωση τα οποία timpiiiLim να εξάγονται (2). 

Έγινε στην .'. στις „ 

(τόπος) (ημερομηνία) 

(Σφραγίδα) του επίσημου κτηνιάτρου) (Υπογραφή του επίσημου κτηνίατρου(3) , 

(Ονοματεπώνυμο με κεφαλαία) 
(1)Αναφέρετε το όνομα ή τον αριθμό καταχώρησης (για βαγόνι αμαξοστοιχίας κατ φορτηγό), τον αρτθμό πτήσης (για 
αεροσκάφος) ή το όνομα (για πλοίο). Τα στοιχεία αυτά Tiplnu να ανανεώνονται σε περίπτωση εκφόρτωσης και 
μεταφόρτωσης. 
(2) Να διαγραφεί η ττερπτή ένδειξη. 

(3) Η υπογραφή και η σφραγίδα πρέπει να έχουν διαφορετικό χρώμα από αυτό του υπόλοιπου καμένο'ρ.. 

Έγινε στις 27 Οκτωβρίου 2004. 
ΤΙΜΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ, 

Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων 
και Περιβάλλοντος. 


