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ΠΡΟ: Απνδέθηεο Π.Γ

ΘΔΜΑ: Ηζρύνπζα λνκνζεζία ζηηο ελδνθνηλνηηθέο κεηαθηλήζεηο θαη ζηηο εηζαγσγέο ηππνεηδώλ.
ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε από ηελ πξνεγνύκελε θνηλνπνίεζε ηεο θσδηθνπνηεκέλεο
λνκνζεζίαο πνπ αθνξά ηηο ελδνθνηλνηηθέο κεηαθηλήζεηο ηππνεηδώλ θαζώο θαη ηηο εηζαγσγέο ηππνεηδώλ
από ηξίηεο ρώξεο έρνπλ γίλεη πνιιέο ηξνπνπνηήζεηο. Θεσξείηαη επνκέλσο αλαγθαία ε αλαζεώξεζή ηεο
γηα ηε δηεπθόιπλζε ηόζν ησλ θηεληαηξηθώλ αξρώλ, νη νπνίεο δηεμάγνπλ ηνπο ειέγρνπο ζην εζσηεξηθό ηεο
ρώξαο θαη ζηα ζύλνξα, όζν θαη ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα ν νπνίνο αζρνιείηαη κε ηα ηππνεηδή.
Α. ΒΑΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
1. Με ηελ νδεγία 90/426/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ [πνπ έρεη ελαξκνληζηεί κε ην Π.Γ. 528/1991 (Α΄ 204)],
είραλ θαζνξηζηεί νη πγεηνλνκηθνί όξνη πνπ δηέπνπλ ηε δηαθίλεζε, ην εκπόξην θαη ηηο εηζαγσγέο δσληαλώλ
ηππνεηδώλ. Ζ νδεγία απηή έρεη αληηθαηαζηαζεί από ηελ νδεγία 2009/156/ΔΚ ε νπνία βξίζθεηαη ζην
ζηάδην ελαξκόληζεο.
2. Με ηνλ θαλνληζκό (ΔΚ) αξηζ. 504/2008 ηεο Δπηηξνπήο θαζνξίδνληαη νη κέζνδνη αλαγλώξηζεο ησλ
ηππνεηδώλ.
Αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ δηαηάμεσλ απνζηέιινληαη ζπλεκκέλα.
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Β. ΔΝΓΟΚΟΗΝΟΣΗΚΔ ΜΔΣΑΚΗΝΖΔΗ
ηηο ελδνθνηλνηηθέο κεηαθηλήζεηο ηα ηππνεηδή πξέπεη λα ηαπηνπνηνύληαη, λα πιεξνύλ ηνπο πγεηνλνκηθνύο
όξνπο θαη λα ζπλνδεύνληαη από πηζηνπνηεηηθά, ζύκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα:
Καηεγνξία ηππνεηδώλ
Δγγεγξακκέλα ηππνεηδή

Μεηαθίλεζε
Πεδή

Μεηαθνξά

Δκπόξην

Ηππνεηδή γηα εθηξνθή
θαη αλαπαξαγσγή

Ηππνεηδή γηα ζθαγή 

Πεδή

Σαπηνπνίεζε

Πηζηνπνίεζε

Γηαβαηήξην.
Γελ απαηηείηαη.
Καλ. (ΔΚ) αξηζ. 504/2008, θεθ.
IV.
Γηαβαηήξην.
Γελ απαηηείηαη
Καλ. (ΔΚ) αξηζ. 504/2008, θεθ.
IV.
Γηαβαηήξην
Οδεγία 2009/156/ΔΚ
Τγεηνλνκηθή βεβαίσζε παξαξηήκαηνο II
Σαπηνπνίεζε
Γελ απαηηείηαη
Έγγξαθν 

Μεηαθνξά

Σαπηνπνίεζε
Έγγξαθν 

Δκπόξην

Σαπηνπνίεζε
Έγγξαθν 

Μεηαθνξά

Γηαβαηήξην ή Σαπηνπνίεζε
Έγγξαθν 

Δκπόξην

Γηαβαηήξην ή Σαπηνπνίεζε
Έγγξαθν 

Οδεγία 2009/156/ΔΚ
Τγεηνλνκηθό πηζηνπνηεηηθό παξαξηήκαηνο III
Οδεγία 2009/156/ΔΚ
Τγεηνλνκηθό πηζηνπνηεηηθό παξαξηήκαηνο III
Οδεγία 2009/156/ΔΚ
Τγεηνλνκηθό πηζηνπνηεηηθό παξαξηήκαηνο III
Οδεγία 2009/156/ΔΚ
Τγεηνλνκηθό πηζηνπνηεηηθό παξαξηήκαηνο III

: αθνξά ην ελδνθνηλνηηθό εκπόξην
: Καλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 504/2008
: Δμ νξηζκνύ ηα ηππνεηδή πνπ πξννξίδνληαη γηα ζθαγή πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζην ζθαγείν

Γ. ΔΗΑΓΩΓΔ, ΠΡΟΩΡΗΝΖ ΑΠΟΓΟΥΖ ΚΑΗ ΠΡΟΩΡΗΝΖ ΑΠΟΓΟΥΖ ΑΠΟ ΣΡΗΣΔ
ΥΩΡΔ
Με ηνλ όξν «εηζαγσγή» ελλνείηαη ε εηζαγσγή ζην θνηλνηηθό έδαθνο δώλησλ ηππνεηδώλ ζύκθσλα κε ηηο
ζπλζήθεο πνπ νξίδνληαη εηδηθά γηα ην ζπγθεθξηκέλν είδνο εηζαγσγήο, δειαδή ηελ πξνζσξηλή απνδνρή,
ηελ επαλείζνδν κεηά ηελ πξνζσξηλή εμαγσγή θαη ηηο εηζαγσγέο», άξζξν 2 ηεο απόθαζεο 2004/211/ΔΚ.
ε όηη αθνξά ηηο εηζαγσγέο ηππνεηδώλ από ηξίηεο ρώξεο:
1.Απαηηείηαη άδεηα εηζαγσγήο, ηελ νπνία εθδίδεη ε λνκαξρηαθνύ επηπέδνπ Κηεληαηξηθή αξρή, κεηά από
αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. Έλα ππόδεηγκα ηεο άδεηαο απηήο απνζηέιιεηαη ζπλεκκέλα, κε ζθνπό ηελ
θαζηέξσζε νκνηόκνξθνπ ηύπνπ.
2.Σα ηππνεηδή πξέπεη λα πιεξνύλ ηνπο πγεηνλνκηθνύο όξνπο ηνπ θεθαιαίνπ ΗΗΗ ηεο νδεγίαο
2009/156/ΔΚ.
3.Να πξνέξρνληαη από ηηο ηξίηεο ρώξεο ή πεξηνρέο ηξίησλ ρσξώλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ απόθαζε
2004/211/ΔΚ, ε νπνία απνζηέιιεηαη κε ελζσκαησκέλεο ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο.
4.Να ζπλνδεύνληαη θαηά ηελ είζνδό ηνπο ζηελ Διιάδα κε πγεηνλνκηθό πηζηνπνηεηηθό πνπ θαζνξίδεηαη:

2

α) ζηελ απόθαζε 92/260/ΔΟΚ γηα ηα εγγεγξακκέλα ηππνεηδή πνπ εηζάγνληαη πξνζσξηλά θαη γηα
πεξίνδν κηθξόηεξε ησλ 90 εκεξώλ. Ζ απόθαζε απηή απνζηέιιεηαη ζπλεκκέλα κε ελζσκαησκέλεο ηηο
ηξνπνπνηήζεηο ηεο.
β) από ηελ απόθαζε 93/195/ΔΟΚ γηα ηα εγγεγξακκέλα άινγα πνπ εμάγνληαη πξνζσξηλά από ρώξεο ηεο
Δ.Δ πξνθεηκέλνπ λα πάξνπλ κέξνο ζε ηππνδξνκίεο, δηαγσληζκνύο θαη πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο ζε ηξίηεο
ρώξεο θαη επαλεηζάγνληαη εληόο 30 εκεξώλ. Ζ απόθαζε απηή απνζηέιιεηαη ζπλεκκέλα κε ελζσκαησκέλεο ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο.
γ) από ηελ απόθαζε 93/196/ΔΟΚ γηα ηα ηππνεηδή πνπ εηζάγνληαη ζην έδαθνο ηεο Δ.Δ γηα ζθαγή. Ζ
απόθαζε απηή απνζηέιιεηαη ζπλεκκέλα κε ελζσκαησκέλεο ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο.
δ) ζηελ απόθαζε 93/197/ΔΟΚ γηα ηα εγγεγξακκέλα ή κε εγγεγξακκέλα ηππνεηδή πνπ εηζάγνληαη γηα
αλαπαξαγσγή, πάρπλζε ή άιινπο ζθνπνύο. Ζ απόθαζε απηή απνζηέιιεηαη ζπλεκκέλα κε ελζσκαησκέλεο ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο.
5 .Γηα λα επηηξαπεί ε εηζαγσγή ηππνεηδώλ από ηξίηεο ρώξεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε θαη ηπρόλ
άιιεο απνθάζεηο πξόζζεησλ εγγπήζεσλ ή έθηαθηεο ιήςεο πγεηνλνκηθώλ κέηξσλ ή παξεθθιίζεηο.
Απηέο πνπ ζήκεξα ηζρύνπλ θαη απνζηέιινληαη ζπλεκκέλα είλαη:
α) ε απόθαζε 95/329/ΔΚ, ζρεηηθά κε νξηζκέλεο παξεθθιίζεηο γηα ηνλ νξνινγηθό έιεγρν ηεο ηνγελνύο
αξηεξίηηδαο ζε αξζεληθά ηππνεηδή, πξηλ ηελ απνζηνιή ηνπο ζε θνηλνηηθό έδαθνο.
β) ε απόθαζε 2008/698/ΔΚ ζρεηηθά κε ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο εγγπήζεηο – εηδηθνί όξνη, γηα ηελ
πξνζσξηλή απνδνρή θαη ηηο εηζαγσγέο ίππσλ εγγεγξακκέλσλ ζε κεηξώα πνπ πξνέξρνληαη από ηε Νόηηα
Αθξηθή.
6. Καηά ηελ είζνδν ηππνεηδώλ θαηαγσγήο ηξίησλ ρσξώλ, ζην πλνξηαθό ζηαζκό Κηεληαηξηθνύ Διέγρνπ
(Τ.Κ.Δ) εθαξκόδνληαη νη έιεγρνη πνπ πξνβιέπνληαη ζην κέξνο Γ ηνπ Π.Γ. 420/1993 (Α’ 179). Δθόζνλ
επηηξαπεί ε είζνδνο ζην ειιεληθό έδαθνο, ζπλερίδνληαη από ηηο Ννκαξρηαθνύ επηπέδνπ Κηεληαηξηθέο
αξρέο ηνπ ηόπνπ πξννξηζκνύ νη θηεληαηξηθνί έιεγρνη πνπ πξνβιέπνληαη ζην κέξνο Β’ ηνπ δηαηάγκαηνο
απηνύ.
Γ. ΓΗΑΜΔΣΑΚΟΜΗΖ (TRANSIT)
Σα ηππνεηδή πνπ πξνέξρνληαη από κία ηξίηε ρώξα θαη πξννξίδνληαη γηα κηα άιιε ηξίηε ρώξα εθόζνλ
δηέξρνληαη κέζσ ηνπ Κνηλνηηθνύ εδάθνπο πξέπεη:
Α) λα πξνέξρνληαη κόλν από ηηο ρώξεο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα Η ηεο απόθαζεο 2004/211/ΔΚ,
όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη.
Β) λα ζπλνδεύνληαη από αηνκηθό πηζηνπνηεηηθό κε ηίηιν «Πηζηνπνηεηηθό πγείαο ησλ δώσλ γηα ηε
δηακεηαθόκηζε ηππνεηδώλ», όπσο νξίδεηαη ζηελ απόθαζε 2010/57/ΔΔ θαη ζην παξάξηεκα II ηεο
απόθαζεο 92/260/ΔΟΚ.
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Δ. ΑΘΔΝΔΗΔ
1. Οη αζζέλεηεο πνπ δειώλνληαη ππνρξεσηηθά ζύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Β.Γ. ηεο 26.3.1936 γηα ηα
ηππνεηδή είλαη απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα Α ηνπ Π.Γ. 528/1991 (Α΄ 204). Γηα ηηο αζζέλεηεο
απηέο επηβάιινληαη ηα γεληθά θαη εηδηθά κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη ζην Β.Γ. ηεο 26.3.1936 «πεξί κέηξσλ
πξνο πξόιεςε θαη θαηαζηνιή ησλ κεηαδνηηθώλ λόζσλ ησλ θαηνηθίδησλ δώσλ» (Α΄174) ζε ζπλδπαζκό
κε ην Π.Γ. 133/1992 (Α΄66).
Ζ ηζρύο ηνπ δηαβαηεξίνπ αλαζηέιιεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηζρύνο πγεηνλνκηθώλ πεξηνξηζκώλ, ζύκθσλα
κε ην άξζξν 4, παξ.(4) ηεο νδεγίαο 2009/156/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ.
2. Δμαίξεζε, από ηα παξαπάλσ απνηειεί ε παλώιεο ησλ ίππσλ γηα ηελ νπνία ιακβάλνληαη ηα κέηξα πνπ
θαζνξίδνληαη ζην Π.Γ. 33/1994 «ζέζπηζε θαλόλσλ ειέγρνπ θαη κέηξσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο
παλώιεο ησλ ηππνεηδώλ, ζε ζπκκόξθσζε πξνο ηελ νδεγία 92/35/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ» (Α΄ 25).
Σ. ΠΔΡΜΑ, ΩΑΡΗΑ ΚΑΗ ΔΜΒΡΤΑ ΗΠΠΟΔΗΓΩΝ
1. Με ηελ νδεγία 92/65/ΔΟΚ ε νπνία ελαξκνλίζηεθε κε ην Π.Γ. 184/1996 (Α΄137) έρνπλ θαζνξηζηεί νη
πγεηνλνκηθνί όξνη πνπ δηέπνπλ ην ελδνθνηλνηηθό εκπόξην θαη ηηο εηζαγσγέο από ηξίηεο ρώξεο ζπέξκαηνο, σαξίσλ θαη εκβξύσλ ηππνεηδώλ.
Ζ ελ ιόγσ νδεγία ηξνπνπνηήζεθε ηειεπηαία από ηνλ θαλνληζκό (ΔΔ) αξηζ. 176/2010 πνπ απνζηέιιεηαη ζπλεκκέλα ζε ελνπνηεκέλν θείκελν.
2. ε όηη αθνξά ην ελδνθνηλνηηθό εκπόξην ζπέξκαηνο, σαξίσλ θαη εκβξύσλ ηππνεηδώλ πξέπεη λα
πιεξνύληαη νη πγεηνλνκηθνί όξνη ηεο παξαπάλσ νδεγίαο, λα πξνέξρνληαη από εγθεθξηκέλα θέληξα
ζπιινγήο θαη λα ζπλνδεύνληαη κε ην πγεηνλνκηθό πηζηνπνηεηηθό πνπ θαζνξίδεηαη ζηε ζπλεκκέλε
απόθαζε 2010/470/ΔΚ γηα ηα σάξηα, ηα έκβξπα ηππνεηδώλ θαη γηα ην ζπέξκα ηππνεηδώλ.
Σα εγθεθξηκέλα θέληξα ζπιινγήο ζπέξκαηνο ηππνεηδώλ θαζώο θαη νη αλαγλσξηζκέλεο νκάδεο
ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο σαξίσλ θαη εκβξύσλ ηππνεηδώλ είλαη θαηαρσξεκέλα ζηελ ηζηνζειίδα ηεο
Δ.Δ. www: europa.eu.int/comm./food/animal/index_en.htm.
3. ε όηη αθνξά ηηο εηζαγσγέο από ηξίηεο ρώξεο ζπέξκαηνο, σαξίσλ θαη εκβξύσλ ηππνεηδώλ απαηηείηαη:
α) άδεηα εηζαγσγήο, ηελ νπνία εθδίδεη ε λνκαξρηαθνύ επηπέδνπ θηεληαηξηθή αξρή, κεηά από αίηεζε ηνπ
ελδηαθεξόκελνπ. Έλα ππόδεηγκα ηεο άδεηαο απηήο απνζηέιιεηαη ζπλεκκέλα κε ζθνπό ηελ θαζηέξσζε
νκνηόκνξθνπ ηύπνπ.
β) λα πιεξνύληαη νη πγεηνλνκηθνί όξνη ηνπ Π.Γ. 184/1996 (Α΄137) ζε ελαξκόληζε ηεο νδεγίαο
92/65/ΔΟΚ.
γ) λα πξνέξρνληαη κόλν από ηηο ηξίηεο ρώξεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηε ζπλεκκέλε απόθαζε 2004/211/ΔΚ.
δ) λα ζπλνδεύνληαη από ην πγεηνλνκηθό πηζηνπνηεηηθό πνπ θαζνξίδεηαη ζηε ζπλεκκέλε απόθαζε
2010/471/ΔΚ γηα ηα σάξηα, ηα έκβξπα θαη γηα ην ζπέξκα ηππνεηδώλ.
ε) λα πξνέξρνληαη από εγθεθξηκέλα θέληξα ζπιινγήο ή απνζήθεπζεο ζπέξκαηνο πνπ απαξηζκνύληαη
ζύκθσλα κε ην άξζξν 17 παξ.3 ζηνηρείν β) ηεο νδεγίαο 92/65/ΔΟΚ, όπσο αλαθέξεηαη ζηελ απόθαζε
2010/471/ΔΔ.
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ζη) γηα λα επηηξαπεί ε εηζαγσγή, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε θαη ηπρόλ άιιεο απνθάζεηο έθηαθηεο
ιήςεο πγεηνλνκηθώλ κέηξσλ γηα αζζέλεηεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηα ηππνεηδή ηξίησλ ρσξώλ.
δ) θαηά ηελ είζνδό ηνπο ζην θνηλνηηθό έδαθνο, ζην πλνξηαθό ζηαζκό Κηεληαηξηθνύ Διέγρνπ (Τ.Κ.Δ)
εθαξκόδνληαη νη έιεγρνη πνπ πξνβιέπνληαη ζην κέξνο Γ ηνπ Π.Γ. 420/1993 (Α’ 179). Δθόζνλ
επηηξαπεί ε είζνδνο ζπλερίδνληαη, από ηηο λνκαξρηαθνύ επηπέδνπ Κηεληαηξηθέο αξρέο ηνπ ηόπνπ
πξννξηζκνύ νη έιεγρνη πνπ πξνβιέπνληαη ζην κέξνο Β ηνπ δηαηάγκαηνο απηνύ.
Ε. ΕΩΟΣΔΥΝΗΚΟΗ ΚΑΝΟΝΔ
Πξνθεηκέλνπ λα έρεηε κία πιήξε εηθόλα ηεο ηζρύνπζαο Κνηλνηηθήο Ννκνζεζίαο γηα ηα ηππνεηδή, αλ
θαη ε αξκνδηόηεηα ησλ δσνηερληθώλ ειέγρσλ αλήθεη ζηε Γεληθή Γ/λζε Εσηθήο Παξαγσγήο, Γ/λζε
Δηζξνώλ Εστθήο Παξαγσγήο, ηκήκα Γελεηηθήο Βειηίσζεο Λνηπώλ Αγξνηηθώλ δώσλ, Βεξαλδέξνπ 46,
ηει. 210 5243356- 210 5247311-17, ζαο ελεκεξώλνπκε όηη ηζρύνπλ ηα παξαθάησ:
1. Ζ νδεγία 90/427/ΔΟΚ ε νπνία θαζνξίδεη ηνπο όξνπο δσνηερληθνύ θαη γελεαινγηθνύ ραξαθηήξα πνπ
δηέπνπλ ην ελδνθνηλνηηθό εκπόξην ηππνεηδώλ, αιιά θαη ηνπ ζπέξκαηνο, ησλ σαξίσλ θαη ησλ εκβξύσλ
απηώλ ηεο νπνίαο ε εθαξκνγή έρεη επεθηαζεί κε ηελ νδεγία 94/28/ΔΟΚ θαη ζηηο εηζαγσγέο από ηξίηεο
ρώξεο.
Ζ νδεγία 90/427/ΔΟΚ έρεη ελαξκνληζηεί κε ηελ απόθαζε Τ.Α. 327239/5.8.1991 (Β’ 672) ε νπνία
ζπρλά αλαθέξεηαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ Κηεληαηξηθώλ ειέγρσλ, ζρεηηθά κε ηελ ηδηαίηεξε δηαρείξηζε ηεο
νπνίαο πξέπεη λα ηπγράλνπλ ηα εγγεγξακκέλα ηππνεηδή.
Καη’ εθαξκνγή ηεο νδεγίαο απηήο έρνπλ εθδνζεί νη παξαθάησ εθαξκνζηηθέο απνθάζεηο:
α) απόθαζε 92/353/ΔΟΚ κε ηελ νπνία θαζνξίδνληαη ηα θξηηήξηα αλαγλώξηζεο ησλ νξγαλώζεσλ πνπ
ηεξνύλ ή ζπληάζζνπλ γελεαινγηθά βηβιία γηα ηα θαηαρσξεκέλα ηππνεηδή.
β) απόθαζε 92/354/ΔΟΚ κε ηελ νπνία θαζνξίδνληαη νξηζκέλνη θαλόλεο ζπληνληζκνύ κεηαμύ ησλ
νξγαλώζεσλ ή ελώζεσλ πνπ ηεξνύλ ή ζπληάζζνπλ γελεαινγηθά βηβιία γηα θαηαρσξεκέλα ηππνεηδή
ηεο ίδηαο θπιήο.
γ) θαλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 504/2008 κε ηνλ νπνίν θαζνξίδνληαη ηα ζηνηρεία ηα νπνία πξέπεη λα πεξηέρεη
ην δηαβαηήξην ησλ θαηαρσξεκέλσλ ηππνεηδώλ. Μεηαμύ ησλ άιισλ ζηνηρείσλ πεξηιακβάλνληαη
βαζηθέο πγεηνλνκηθέο απαηηήζεηο πνπ απαηηνύλ ππνγξαθή θηεληάηξνπ, γη’ απηό ζεσξείηαη ζθόπηκε ε
κειέηε γηα ηελ αλάινγε εθαξκνγή ηεο από ηνπο θηεληάηξνπο πνπ αζρνινύληαη κε ην αληηθείκελν. Με
ηνλ ίδην θαλνληζκό θαζνξίδεηαη ν ηξόπνο ζήκαλζεο ηνπ ζπλόινπ ησλ ηππνεηδώλ.
δ) απόθαζε 96/78/ΔΚ κε ηελ νπνία θαζνξίδνληαη ηα θξηηήξηα εγγξαθήο θαη θαηαρώξεζεο ζε
γελεαινγηθά βηβιία, ησλ ηππνεηδώλ ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα αλαπαξαγσγή.
ε) απόθαζε 96/79/ΔΚ κε ηελ νπνία θαζνξίδνληαη ηα δσνηερληθά πηζηνπνηεηηθά πνπ πξέπεη λα
ζπλνδεύνπλ ην ζπέξκα, ηα σάξηα θαη ηα έκβξπα ησλ θαηαρσξεκέλσλ ηππνεηδώλ πνπ εηζάγνληαη από
ηξίηεο ρώξεο..
2. Ζ νδεγία 90/428/ΔΟΚ κε ηελ νπνία θαζνξίδνληαη νη όξνη εκπνξίαο ησλ ηππνεηδώλ πνπ πξννξίδνληαη
γηα αγώλεο θαη νη όξνη ζπκκεηνρήο ησλ ηππνεηδώλ ζηνπο αγώλεο απηνύο.
Καη’εθαξκνγή ηεο νδεγίαο, εθδόζεθε ε απόθαζε 92/216/ΔΟΚ κε ηελ νπνία θαζνξίδεηαη ε ζπληνληζηηθή αξρή γηα ηελ ζπγθέληξσζε δεδνκέλσλ πνπ αθνξνύλ ηε ζπκκεηνρή ησλ ηππνεηδώλ ζε αγώλεο
θαζώο θαη ηελ θαηαλνκή ησλ πόξσλ πνπ απνξξένπλ από ηα έπαζια ή ηα θέξδε πνπ απνξξένπλ από
ηνπο αγώλεο.
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Ζ. ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΩΝ ΕΩΩΝ ΚΑΣΑ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ
Ζ κεηαθνξά ησλ ηππνεηδώλ θαη ηα πιάλα πνπ πξέπεη λα ζπλνδεύνπλ ηα δώα από ηνλ ηόπν αλαρώξεζεο
έσο ηνλ ηόπν πξννξηζκνύ, κε νπνηνδήπνηε κεηαθνξηθό κέζν θαη αλεμάξηεηα από νπνηνδήπνηε
ηεισλεηαθό θαζεζηώο, πξέπεη λα είλαη ζύκθσλα κε ηνλ Καλνληζκό (ΔΚ) αξηζ. 1/2005 ηνπ πκβνπιίνπ.
Θ. ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΔΝΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
Οη πξνεγνύκελεο ζρεηηθέο κε ην ζέκα, εγθύθιηνί καο από 18/05/2004 κε αξηζκό 218612 έσο
23/10/2008 κε αξηζκό 259082, θαηαξγνύληαη.
Νεόηεξεο ηξνπνπνηήζεηο ζα ζαο θνηλνπνηνύληαη θάλνληαο κλεία ηεο παξνύζαο εγθπθιίνπ.

Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γηεύζπλζεο
πύξνο Νηνπληνπλάθεο
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ……………………
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ………………………
ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ
ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ &
ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
Σαρ. δ/λζε :
Σ. Κ.:
Πιεξνθνξίεο:
Σειέθσλν :
Fax
:

…../……/ 20….. (εκεξνκελία)
Αξ. Πξση.:

ΠΡΟ :……………………. (αηηνύληα)
ΚΟΗΝ: 1) Τ.Κ.Δ…………………..
2 )Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ
Γ/λζε Τγείαο ησλ Εώσλ
Αραξλώλ 2, 101 76 Αζήλα

ΘΔΜΑ: Άδεηα εηζαγσγήο δσληαλώλ ηππνεηδώλ, από πγεηνλνκηθήο θηεληαηξηθήο πιεπξάο,
πξνέιεπζεο..................(2).
ΑΠΟΦΑΖ
Έρνληαο ππόςε:
α. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 420/1993 «θηεληαηξηθνί έιεγρνη ζηα δώληα δώα θαη πξντόληα δσηθήο
πξνέιεπζεο...» (Α’ 179), όπσο ηζρύεη.
β. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 528/1991 «πγεηνλνκηθνί όξνη πνπ πξέπεη λα πιεξνύλ ηα ηππνεηδή ...» (Α’
204), όπσο ηζρύεη.
γ. Σελ απόθαζε 2004/211/ΔΚ «θαηάινγνο ησλ ηξίησλ ρσξώλ θαη ησλ πεξηνρώλ ηνπο από ηηο νπνίεο
επηηξέπνληαη νη εηζαγσγέο δσληαλώλ ηππνεηδώλ θαη ζπέξκαηνο, σαξίσλ θαη εκβξύσλ ηππνεηδώλ»
δ. Σελ απόθαζε 93/195/ΔΟΚ «γηα ηνπο πγεηνλνκηθνύο όξνπο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ επαλείζνδν
εγγεγξακκέλσλ ίππσλ πξννξηδνκέλσλ γηα ηππνδξνκίεο, δηαγσληζκνύο θαη πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο κεηά ηελ πξνζσξηλή εμαγσγή» (L.86), όπσο ηζρύεη (1) ή
ε. Σελ απόθαζε 93/196/ΔΟΚ «γηα ηνπο πγεηνλνκηθνύο όξνπο θαη ην πγεηνλνκηθό πηζηνπνηεηηθό πνπ
απαηηνύληαη γηα ηελ εηζαγσγή ηππνεηδώλ πξνο ζθαγή» (L 86), όπσο ηζρύεη (1) ή
ζη. Σελ απόθαζε 93/197/ΔΟΚ «γηα ηνπο πγεηνλνκηθνύο όξνπο θαη ην πγεηνλνκηθό πηζηνπνηεηηθό πνπ
απαηηνύληαη γηα ηελ εηζαγσγή εγγεγξακκέλσλ ηππνεηδώλ θαη ηππνεηδώλ γηα ηελ αλαπαξαγσγή θαη
θξεαηνπαξαγσγή» (L 86) θαζώο θαη γηα εξγαζία, όπσο ηζρύεη (1) ή
δ. Σελ απόθαζε 92/260/ΔΟΚ «ζρεηηθά κε ηνπο πγεηνλνκηθνύο όξνπο θαη ηα πγεηνλνκηθά πηζηνπνηεηηθά
πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πξνζσξηλή απνδνρή θαηαρσξεκέλσλ ίππσλ» (L 130), όπσο ηζρύεη (1).
ε. Σελ επηδσνηηθή θαηάζηαζε ηεο ρώξαο πξνέιεπζεο.
ζ. Σελ από.................................................αίηεζή ζαο.
ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ
1. Δγθξίλνπκε από θηεληαηξηθήο πγεηνλνκηθήο πιεπξάο ηελ εηζαγσγή από κέξνπο ζαο
(2)...............ηππνεηδώλ, πξνέιεπζεο……………………….
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2. Γηα λα επηηξαπεί ε είζνδνο ησλ δώσλ ζηε ρώξα πξέπεη λα πιεξνύληαη νη πγεηνλνκηθνί όξνη πνπ
θαζνξίδνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξννηκίνπ ηεο παξνύζαο θαη λα ζπλνδεύνληαη από πγεηνλνκηθό πηζηνπνηεηηθό ζύκθσλα κε ην παξάξηεκα ..................... ηεο απόθαζεο………………
3. Σνπιάρηζηνλ 24 ώξεο πξηλ ηελ άθημε ηνπ θνξηίνπ έρεηε ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξώζεηε εγγξάθσο ην Τ.Κ.Δ……………γηα ηνλ αθξηβή ρξόλν άθημήο ηνπ.
4. Δθόζνλ επηηξαπεί ε είζνδνο ησλ δώσλ ζηε ρώξα έρεηε ηελ ππνρξέσζε λα εηδνπνηήζεηε ακέζσο ην
Αγξνηηθό Κηεληαηξείν………………………..ππό ηελ επνπηεία ηνπ νπνίνπ δηελεξγείηαη θιηληθόο
θαη ελδερνκέλσο δεηγκαηνιεπηηθόο εξγαζηεξηαθόο έιεγρνο.
5. Ζ παξνύζα ρνξεγείηαη αλεμάξηεηα από θάζε άιιε άδεηα πνπ πηζαλόλ απαηηείηαη γηα ηελ εηζαγσγή
ησλ παξαπάλσ εηδώλ δώσλ. Ηζρύεη γηα 2 κήλεο θαη είλαη δπλαηόλ λα αλαθιεζεί, ιόγσ έθηαθηεο
επηβνιήο πγεηνλνκηθώλ κέηξσλ πξηλ ηε ιήμε ηεο.

Ο Γ/ληήο Κηεληαηξηθήο

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) Γηαγξάθεηαη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε
(2)Αλαγξάθεηαη ην είδνο, ν αξηζκόο, ε θπιή, ε παξαγσγηθή θαηεύζπλζε, ε ρώξα πξνέιεπζεο ,ν .Τ.Κ.Δ. θιπ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε.
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ……………………
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ………………………
ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ
ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ &
ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ

……/……/ 20….. (εκεξνκελία)
Αξ. Πξση.:

ΠΡΟ:……………………….. (αηηνύληα)
Σαρ. δ/λζε :
Σαρ. θώδηθαο :
Πιεξνθνξίεο :
Σειέθσλν :
Fax
:

ΚΟΗΝ: 1) Τ.Κ.Δ…………………….
2) Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ
Γ/λζε Τγείαο ησλ Εώσλ
Αραξλώλ 2, 101 76 Αζήλα

ΘΔΜΑ: Άδεηα εηζαγσγήο ζπέξκαηνο ή σαξίσλ ή εκβξύσλ ηππνεηδώλ (1) από πγεηνλνκηθήο
θηεληαηξηθήο πιεπξάο, πξνέιεπζεο..........................(2)
ΑΠΟΦΑΖ
Έρνληαο ππόςε :
1.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 420/1993 «θηεληαηξηθνί έιεγρνη ζηα δώληα δώα θαη πξντόληα δσηθήο
πξνέιεπζεο ...» (Α’ 179).
2.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 184/1996 (Α΄130) ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλνληαη νη πγεηνλνκηθνί όξνη
πνπ πξέπεη λα πιεξνί ην ζπέξκα ,ηα σάξηα θαη ηα έκβξπα ηππνεηδώλ .
3.Σελ απόθαζε 2004/211/ΔΚ κε ηελ νπνία θαζνξίδνληαη νη ηξίηεο ρώξεο από ηηο νπνίεο είλαη
δπλαηόλ λα επηηξέπεηαη ε εηζαγσγή ζπέξκαηνο ή σαξίσλ ή εκβξύσλ ηππνεηδώλ.
4.Σελ απόθαζε 2010/471/ΔΔ «γηα ηνλ θαζνξηζκό ππνδείγκαηνο πηζηνπνηεηηθνύ πγείαο ησλ δώσλ γηα ηηο εηζαγσγέο από ηξίηεο ρώξεο σαξίσλ, εκβξύσλ θαη ζπέξκαηνο ηππνεηδώλ» (1),
5.Σελ απόθαζε 2004/616/ΔΚ κε ηελ νπνία θαζνξίδνληαη ηα εγθεθξηκέλα θέληξα ζπιινγήο
ζπέξκαηνο ηππνεηδώλ ηξίησλ ρσξώλ, όπσο ηζρύεη (1).
6.Σελ επηδσνηνινγηθή θαηάζηαζε ηεο ρώξαο πξνέιεπζεο.
7.Σελ από .............................................αίηεζή ζαο.
ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ
1.Δγθξίλνπκε από θηεληαηξηθήο πγεηνλνκηθήο πιεπξάο ηελ εηζαγσγή (2) ...............δόζεσλ λσπνύ
ή θαηεςπγκέλνπ (1) ζπέξκαηνο ηππνεηδώλ (1), ή σαξίσλ(1), ή εκβξύσλ ηππνεηδώλ, θπιήο
(2)........................... ….. ….. πξνέιεπζεο (2) .........................………………………. δηα κέζνπ
ηνπ πλνξηαθνύ ηαζκνύ Τγεηνλνκηθνύ Κηεληαηξηθνύ Διέγρνπ (2) ........…...………………….
2.Γηα λα επηηξαπεί ε είζνδόο ζηε ρώξα πξέπεη λα πιεξνύληαη νη πγεηνλνκηθνί όξνη πνπ θαζνξίδνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξννηκίνπ ηεο παξνύζαο θαη λα ζπλνδεύνληαη από πγεηνλνκηθό πηζηνπνηεηηθό ζύκθσλα κε ην παξάξηεκα ……..…… ηεο απόθαζεο…………………………….
3.Ζ δηαηήξεζε πξέπεη λα γίλεηαη ζύκθσλα κε πξνβιεπόκελνπο όξνπο θαη ζπλζήθεο.
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4.Ζ παξνύζα ρνξεγείηαη αλεμάξηεηα από θάζε άιιε άδεηα πνπ πηζαλόλ απαηηείηαη γηα ηελ εηζαγσγή ζπέξκαηνο (1),ή σαξίσλ (1), ή εκβξύσλ (1) ηππνεηδώλ. Ηζρύεη γηα δύν κήλεο θαη είλαη δπλαηόλ λα αλαθιεζεί, ιόγσ έθηαθηεο επηβνιήο πγεηνλνκηθώλ κέηξσλ πξηλ ηε ιήμε ηεο.

Ο Γ/ληήο Κηεληαηξηθήο

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) Γηαγξάθεηαη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε
(2) Αλαγξάθεηαη ν αξηζκόο, ε θπιή, ε ρώξα πξνέιεπζεο, ν Τ.Κ.Δ., αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε.
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