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ΠΡΟ: 1) Πεξηθέξεηεο Υώξαο
Γεληθέο Γηεπζύλζεηο Αγξνηηθήο
Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο
Γηεπζύλζεηο Κηεληαηξηθήο
Έδξεο ηνπο
2) Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο Υώξαο
Γηεπζύλζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο
θαη Κηεληαηξηθήο
Σκήκαηα Κηεληαηξηθήο
Έδξεο ηνπο
ΚΟΙΝ:
Γ/λζε Τγείαο ησλ Εώσλ
-ζην Τπνπξγείν

ΘΕΜΑ: Δηεπθξηλήζεηο γηα ηηο άδεηεο κεηαθνξέωλ δώληωλ ηρζύωλ θαη ηηο απαηηήζεηο γηα
ηηο δεμακελέο κεηαθνξάο κε βάζε ηνλ Καλνληζκό 1/2005 ηνπ πκβνπιίνπ
ε ζπλέρεηα ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο κε ππαιιήινπο Σκεκάησλ Κηεληαηξηθήο
αξθεηώλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ, επηθνηλσλίαο κε ην αξκόδην Σκήκα ηνπ Γξαθείνπ
Σξνθίκσλ θαη Κηεληαηξηθώλ Θεκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαη ελόςεη ηνπ επηθείκελνπ
Κνηλνηηθνύ Διέγρνπ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί από 15-26 Ηνπλίνπ 2015 ζηε Υώξα καο ζρεηηθά
κε ηελ αμηνιόγεζε ησλ επηζήκσλ ειέγρσλ ζηνλ ηνκέα ησλ ηρζπνθαιιηεξγεηώλ θαη ησλ
παξάγσγσλ πξντόλησλ θαη ηελ επηζεώξεζε ησλ πξαθηηθώλ θαη ησλ θαλόλσλ βάζεη ησλ νπνίσλ
θηλείηαη ν ελ ιόγσ ηνκέαο, ζαο ελεκεξώλνπκε γηα ηα αθόινπζα:
Αλαθνξηθά κε ην άξζξν 11 ηνπ Καλνληζκνύ 1/2005, όπνπ αλαθέξνληαη νη
απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο άδεηεο ησλ κεηαθνξέσλ πνπ πξαγκαηνπνηνύλ ηαμίδηα κεγάιεο
δηάξθεηαο, ε Τπεξεζία καο απέζηεηιε κήλπκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ζην αξκόδην Σκήκα
ηνπ Γξαθείνπ Σξνθίκσλ θαη Κηεληαηξηθώλ Θεκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο εξσηώληαο αλ
απαηηείηαη ε έθδνζε άδεηαο κεηαθνξέα δώλησλ ηρζύσλ, όπσο επίζεο θαη αλ απαηηνύληαη εηδηθέο
ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηα νρήκαηα κεηαθνξάο (πρ. γηα ηηο δεμακελέο).
Σν αξκόδην Σκήκα ηνπ Γξαθείνπ Σξνθίκσλ θαη Κηεληαηξηθώλ Θεκάησλ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο απάληεζε πσο αλακέλεηαη ζρεηηθή επίζεκε απάληεζε από ην Σκήκα G3
ηεο Γηεύζπλζεο SANTE ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ ζα δηεπθξηλίδεη ηα ζέκαηα απηά. Πξνο
πξνζσξηλή δηεπθόιπλζε ησλ Τπεξεζηώλ καο, πξνσζήζεθαλ θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο
Βξεηαληθήο Δηαηξείαο Δκπνξίσλ Τδξόβησλ Δηδώλ θαη νη νπνίεο ζαο επηζπλάπηνληαη. ε απηέο
ΑΝΑΦΕΡΕΣΑΙ ΑΦΩ όηη γηα νπνηαδήπνηε κεηαθνξά δώλησλ ηρζύσλ ζε απόζηαζε
κεγαιύηεξε ησλ 65 ρηιηνκέηξσλ απαηηείηαη ε έθδνζε άδεηαο κεηαθνξέα σο θαη γηα ηα ινηπά
είδε δώσλ.

Δπηπιένλ ππάξρεη ζαθήο δηεπθξίληζε ζηνλ Καλνληζκό 1/2005 ηνπ πκβνπιίνπ όηη ΔΕΝ
ηζρύνπλ νη απαηηήζεηο:
-ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Καλνληζκνύ πνπ αθνξά ζηελ ππνρξέσζε
ζύληαμεο εκεξνινγίνπ ηαμηδίνπ.
- ε απόθηεζε πηζηνπνηεηηθνύ επαγγεικαηηθήο ηθαλόηεηαο γηα νδεγνύο θαη ζπλνδνύο
ζύκθσλα κε ην άξζξν 6 παξ. 5 ηνπ Καλνληζκνύ 1/2005.
- ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 6 θαη ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ
Καλνληζκνύ πνπ αθνξά ζηελ εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ πινήγεζεο.
-ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Καλνληζκνύ αλαθνξηθά κε ηνπο ειέγρνπο ησλ αξκνδίσλ αξρώλ σο
πξνο ηα παξαπάλσ.
Δελ νξίδνληαη από ηελ Κνηλνηηθή ή Δζληθή λνκνζεζία ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο
γηα ηηο δεμακελέο ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο. Ηζρύνπλ όκσο νη γεληθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο
ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηνπ Καλνληζκνύ 1/2005 «γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δώσλ θαηά ηελ
κεηαθνξά θαη ηηο ζπλαθείο δξαζηεξηόηεηεο», γηα όια ηα κεηαθνξηθά κέζα δώλησλ δώσλ θαη
ηδηαίηεξα ην Κεθάιαην V παξ. 2.3 όπνπ νη ηρζύεο κεηαθέξνληαη ζύκθσλα κε γξαπηέο νδεγίεο
θαη ιακβαλνκέλσλ ππόςε ησλ ηπρόλ απαηηνύκελσλ εηδηθώλ θξνληίδσλ, όπσο πξνβιέπνληαη
από ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ηρζύσλ θαηά ηε κεηαθνξά (θαη ζηηο
εθηξνθέο) νη νπνίεο ζαο έρνπλ απνζηαιεί κε ηελ αξ. πξση. 670/33677/23.3.2015 εγθύθιην ηεο
Γ/λζεο Πξνζηαζίαο ησλ Εώσλ, Φαξκάθσλ θαη Κηεληαηξηθώλ Δθαξκνγώλ ηνπ ΤΠΑΠΔ.
Δπίζεο ζηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο Βξεηαληθήο Δηαηξείαο Δκπνξίσλ Τδξόβησλ
Δηδώλ πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ επηπιένλ πεξηγξάθνληαη θάπνηεο βαζηθέο πξνδηαγξαθέο γηα
ηηο δεμακελέο κεηαθνξάο πξνο δηεπθόιπλζή ζαο.
αο ππελζπκίδνπκε επίζεο όηη ζύκθσλα κε ηελ εγθύθιην ηεο Γ/λζεο Κ.Α.Φ.Δ. κε αξ.
πξση. 276832/23.7.2010 πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε βεβαίσζεο έγθξηζεο νδηθνύ κέζνπ γηα
κεηαθνξά δώλησλ δώσλ από θηελνηξόθνπο (ζε απνζηάζεηο κέρξη 50 ρ.ι.κ.) ή άιινπο
κεηαθνξείο (κέρξη 65 ρ.ι.κ ή έσο 8 ώξεο.) ζύκθσλα κε ηα ππνδείγκαηα ηεο ελ ιόγσ
εγθπθιίνπ.
Όζνλ αθνξά ελέξγεηεο ηεο αξκόδηαο αξρήο ζε πεξίπησζε κε ζπκκόξθσζεο ηνπ
κεηαθνξέα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ 1/2005 ηζρύνπλ νη απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 23,
θαζώο θαη νη απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 27 ζρεηηθά κε ηηο επηζεσξήζεηο ησλ αξκόδησλ αξρώλ ζηα
δώα, ηα κεηαθνξηθά κέζα θαη ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα. Δπίζεο ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 22 πνπ αθνξνύλ πξνβιεπόκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ θαζπζηέξεζε θαηά ηε κεηαθνξά
δώλησλ δώσλ.
Δίκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα θάζε πεξαηηέξσ δηεπθξίληζε.
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