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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1162/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 30ής Νοεμβρίου 2009
σχετικά με τη θέσπιση μεταβατικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 853/2004, (ΕΚ)
αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

2009, ώστε να επιτραπεί η ομαλή μετάβαση στην πλήρη
εφαρμογή των νέων κανόνων και διαδικασιών. Η διάρκεια
της μεταβατικής περιόδου καθορίστηκε λαμβάνοντας
υπόψη την επανεξέταση του κανονιστικού αυτού πλαισίου
σχετικά με την υγιεινή.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

(3)

Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 852/2004, (ΕΚ) αριθ. 853/2004
και (ΕΚ) αριθ. 854/2004 προβλέπουν ότι η Επιτροπή πρέπει
να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο
Συμβούλιο στην οποία θα εξετάζεται η πείρα που θα έχει
αποκτηθεί από την εφαρμογή του νέου κανονιστικού πλαι
σίου πριν από την 20ή Μαΐου 2009.

(4)

H έκθεση διαβιβάστηκε τον Ιούλιο του 2009. Ωστόσο, η
έκθεση δεν προτείνει λεπτομερείς λύσεις για την αντιμετώ
πιση των προβλημάτων που διαπιστώνονται και, συνεπώς, δεν
συνοδεύεται από προτάσεις. Με βάση τα προβλήματα που
έχουν διαπιστωθεί, η Επιτροπή θα μελετήσει την ανάγκη
υποβολής νέων προτάσεων με σκοπό τη βελτίωση των κανο
νισμών σχετικά με την υγιεινή των τροφίμων.

(5)

Στο μεταξύ, με βάση τις πληροφορίες που έχουν ληφθεί από
το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων, τις αρμό
διες αρχές των κρατών μελών και τους σχετικούς ευρωπαϊ
κούς κλάδους επιχειρήσεων τροφίμων, ορισμένες μεταβατικές
διατάξεις που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
2076/2005 πρέπει να διατηρηθούν ενόσω εκκρεμεί η ολο
κλήρωση της διαδικασίας επανεξέτασης.

(6)

Συνεπώς, πρέπει να προβλεφθεί μια περαιτέρω μεταβατική
περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας θα εξακολουθήσουν
να ισχύουν ορισμένες από τις μεταβατικές διατάξεις που
προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2076/2005.
Για λόγους εναρμονισμένης προσέγγισης, η μεταβατική
περίοδος θα πρέπει να διαρκεί, καταρχήν, τέσσερα έτη
αλλά θα μπορούσε, όπου δικαιολογείται, να διαρκεί λιγό
τερο.

(7)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 αποκλείει από το πεδίο
εφαρμογής του την άμεση προμήθεια, από τον παραγωγό,
μικρών ποσοτήτων νωπού κρέατος πουλερικών και λαγομόρ
φων που σφαγιάζονται στην εκμετάλλευση στον τελικό κατα
ναλωτή ή σε τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που
εφοδιάζουν απευθείας τον τελικό καταναλωτή. Ωστόσο, ο
περιορισμός της διάταξης αυτής στο νωπό κρέας πριν από
το τέλος της περιόδου επανεξέτασης, θα αποτελέσει πρό
σθετη επιβάρυνση για τους μικρούς παραγωγούς. Αντί
στοιχα, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2076/2005 προβλέπει
παρέκκλιση από τις γενικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 853/2004 για την άμεση προμήθεια τέτοιου είδους
προϊόντων υπό ορισμένες συνθήκες, χωρίς να περιορίζεται
στο νωπό κρέας. Η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να διατηρη
θεί κατά την πρόσθετη μεταβατική περίοδο που προβλέπεται
στον παρόντα κανονισμό.

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό
ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (1), και
ιδίως το άρθρο 9 παράγραφος 1,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό
ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα
προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση
από τον άνθρωπο (2), και ιδίως το άρθρο 16 παράγραφος 1,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια
επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωο
τροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την
καλή διαβίωση των ζώων (3), και ιδίως το άρθρο 63 παράγραφος 1
πρώτο εδάφιο και δεύτερο εδάφιο στοιχείο β),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
Οι διατάξεις των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 852/2004 (4), (ΕΚ) αριθ.
853/2004, (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004
προβλέπουν σημαντικές αλλαγές στους κανόνες και στις
διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζουν οι υπεύθυνοι επιχει
ρήσεων τροφίμων και οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.
Οι κανονισμοί αυτοί εφαρμόζονται από την 1η Ιανουαρίου
2006. Ωστόσο, η εφαρμογή ορισμένων από τα μέτρα αυτά
με άμεση ισχύ από την εν λόγω ημερομηνία θα παρουσίαζε
πρακτικές δυσκολίες σε ορισμένες περιπτώσεις.

(1)

Για τον λόγο αυτό, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2076/2005 της
Επιτροπής, της 5ης Δεκεμβρίου 2005, για τη θέσπιση μετα
βατικών διατάξεων σχετικά με την εφαρμογή των κανονισμών
(ΕΚ) αριθ. 853/2004, (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ.
882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου
λίου (5), προβλέπει ορισμένες μεταβατικές διατάξεις για μια
μεταβατική περίοδο η οποία λήγει στις 31 Δεκεμβρίου

(2)
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Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και (ΕΚ) αριθ.
854/2004 καθορίζουν ορισμένους κανόνες που αφορούν
τις εισαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων ζωικής προέλευσης
και τροφίμων που περιέχουν τόσο προϊόντα φυτικής προέ
λευσης όσο και μεταποιημένα προϊόντα ζωικής προέλευσης.
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2076/2005 προβλέπει μεταβατικές
διατάξεις παρεκκλίνοντας από τους κανόνες αυτούς για ορι
σμένες εισαγωγές στην Κοινότητα σχετικά με τις οποίες δεν
υπάρχουν ακόμη εναρμονισμένοι υγειονομικοί όροι σε κοι
νοτικό επίπεδο. Οι όροι αυτοί δεν θα εναρμονιστούν πλήρως
πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2009. Επομένως, εν όσο εκκρε
μεί η πλήρης εναρμόνιση της κοινοτικής νομοθεσίας, είναι
αναγκαίο να προβλεφθούν παρεκκλίσεις κατά τη διάρκεια
της πρόσθετης μεταβατικής περιόδου που καθορίζεται στον
παρόντα κανονισμό.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 καθορίζει ορισμένες
απαιτήσεις όσον αφορά τις πρώτες ύλες που χρησιμοποι
ούνται για την παρασκευή κιμά και την επισήμανση. Ωστόσο,
ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2076/2005 προβλέπει μεταβατικές
διατάξεις για την παρέκκλιση από ορισμένες από τις απαι
τήσεις αυτές για μια μεταβατική περίοδο κατά τη διάρκεια
της οποίας πρέπει να αξιολογηθούν τα κριτήρια σύνθεσης
του κιμά όσον αφορά, ιδίως, την περιεκτικότητά του σε
λιπαρές ουσίες και την αναλογία συνδετικού ιστού/πρωτεΐνης
κρέατος. Με βάση την αξιολόγηση αυτή, τα εν λόγω κριτή
ρια περιελήφθησαν στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊ
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που υπέβαλε η Επι
τροπή σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα
στους καταναλωτές (1). Η πρόταση αυτή εγκρίθηκε στις
30 Ιανουαρίου 2008 από την Επιτροπή και διαβιβάστηκε
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Εν αναμονή
του αποτελέσματος της πρότασης, είναι σκόπιμο να διατη
ρηθούν οι εν λόγω παρεκκλίσεις από ορισμένες απαιτήσεις
που αφορούν τον κιμά κατά τη διάρκεια της πρόσθετης
μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται από τον παρόντα
κανονισμό.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 ορίζει ότι τα εργαστή
ρια τα οποία αναλύουν τα δείγματα που λαμβάνονται κατά
τους επίσημους ελέγχους πρέπει να είναι διαπιστευμένα. Ο
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2076/2005 προβλέπει μια μεταβα
τική διάταξη παρεκκλίνοντας από την απαίτηση αυτή όσον
αφορά τα εργαστήρια για τα οποία δεν απαιτούνταν διαπί
στευση με βάση την προηγούμενη κοινοτική νομοθεσία. Η
πείρα έχει δείξει ότι για τα εργαστήρια που πραγματοποιούν
επίσημες δοκιμές ανίχνευσης Trichinella και βρίσκονται σε
σφαγεία ή σε εκμεταλλεύσεις χειρισμού θηραμάτων απαιτεί
ται περισσότερος χρόνος για να λάβουν πλήρη διαπίστευση,
δεδομένου ότι η σχετική διαδικασία είναι περίπλοκη και
επίπονη. Κατά συνέπεια, ο παρών κανονισμός πρέπει να προ
βλέπει περαιτέρω μεταβατικά μέτρα για τα εργαστήρια εκείνα
που πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις.

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τρο
φική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

(1) COM(2008) 40 τελικό.
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ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 1
Η μεταβατική περίοδος
Ο παρών κανονισμός ορίζει μεταβατικά μέτρα για την εφαρμογή
των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου
λίου (ΕΚ) αριθ. 853/2004, (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ.
882/2004, για μια μεταβατική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου
2010 έως την 31η Δεκεμβρίου 2013 (εφεξής «η μεταβατική περίο
δος»).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
(ΕΚ) αριθ. 853/2004

Άρθρο 2
Άμεση προμήθεια μικρής ποσότητας κρέατος πουλερικών και
λαγομόρφων
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο δ) και με
την επιφύλαξη του άρθρου 1 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 853/2004, οι διατάξεις που θεσπίζονται στον εν λόγω κανο
νισμό δεν εφαρμόζονται στην άμεση προμήθεια, από τον παραγωγό,
μικρής ποσότητας κρέατος πουλερικών και λαγομόρφων που σφα
γιάζονται στην εκμετάλλευση με προορισμό τον τελικό καταναλωτή
ή τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που εφοδιάζουν απευθείας
τον τελικό καταναλωτή με τέτοιο κρέας.

Άρθρο 3
Υγειονομικοί όροι εισαγωγής
1.
Το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
853/2004 δεν εφαρμόζεται στις εισαγωγές τροφίμων ζωικής προ
έλευσης για τις οποίες δεν έχουν θεσπιστεί εναρμονισμένοι υγει
ονομικοί όροι εισαγωγής, συμπεριλαμβανομένων καταλόγων τρίτων
χωρών και μερών τρίτων χωρών καθώς και εγκαταστάσεων από όπου
επιτρέπονται οι εισαγωγές.

Οι εισαγωγές των εν λόγω προϊόντων συμμορφώνονται με τους
υγειονομικούς όρους εισαγωγής του ενδιαφερόμενου κράτους
μέλους.

2.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 6 παράγραφος 4 του κανονι
σμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων οι
οποίοι εισάγουν τρόφιμα που περιέχουν τόσο προϊόντα φυτικής
προέλευσης όσο και μεταποιημένα προϊόντα ζωικής προέλευσης
εξαιρούνται από την υποχρέωση που ορίζεται στο εν λόγω άρθρο.

Οι εισαγωγές των εν λόγω προϊόντων συμμορφώνονται με τους
εναρμονισμένους κοινοτικούς κανόνες, όπου κρίνεται σκόπιμο, και
με τους εθνικούς κανόνες που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη σε άλλες
περιπτώσεις.
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Άρθρο 4
Κριτήρια σύνθεσης και απαιτήσεις επισήμανσης για τον κιμά
1.
Κατά παρέκκλιση από τις απαιτήσεις που θεσπίζονται στο
παράρτημα ΙΙΙ τμήμα V κεφάλαιο ΙΙ σημείο 1 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 853/2004, ο υπεύθυνος επιχειρήσεων τροφίμων πρέπει
να ελέγχει τις πρώτες ύλες που εισέρχονται στην εκμετάλλευση
ώστε να εξασφαλίζεται η συμφωνία με την ονομασία του προϊόντος
στον ακόλουθο πίνακα όσον αφορά το τελικό προϊόν.
Πίνακας
Κριτήρια σύνθεσης που έχουν ελεγχθεί βάσει ενός ημερήσιου μέσου
όρου
Περιεκτικότητα σε
λιπαρές ουσίες

Λόγος συνδετικού
ιστού/πρωτεΐνης
κρέατος

άπαχος κιμάς

≤7%

≤ 12

κιμάς μόνο από βοδινό κρέας

≤ 20 %

≤ 15

κιμάς που περιέχει χοιρινό κρέας

≤ 30 %

≤ 18

κιμάς από κρέας άλλων ειδών

≤ 25 %

≤ 15

2.
Κατά παρέκκλιση από τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο
παράρτημα ΙΙΙ τμήμα V κεφάλαιο IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
853/2004, η επισήμανση πρέπει επίσης να φέρει τις ακόλουθες
φράσεις:
— «ποσοστό λιπαρών ουσιών λιγότερο από ….»,
— «λόγος συνδετικού ιστού/πρωτεΐνης κρέατος μικρότερος από
…».
3.
Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν τη διάθεση στην
εθνική αγορά τους κιμά ο οποίος δεν ικανοποιεί αυτά τα κριτήρια,
εφόσον ο κιμάς φέρει εθνικό σήμα που δεν δύναται να συγχέεται με
τα σήματα που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
(ΕΚ) αριθ. 854/2004

Άρθρο 5

1.12.2009

δεν έχουν θεσπιστεί εναρμονισμένοι υγειονομικοί όροι εισαγωγής,
συμπεριλαμβανομένων καταλόγων τρίτων χωρών και μερών τρίτων
χωρών καθώς και εγκαταστάσεων από όπου επιτρέπονται οι εισαγω
γές.
Οι εισαγωγές των εν λόγω προϊόντων συμμορφώνονται με τους
υγειονομικούς όρους εισαγωγής του ενδιαφερόμενου κράτους
μέλους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
(ΕΚ) αριθ. 882/2004

Άρθρο 6
Διαπίστευση επίσημων εργαστηρίων για τη διενέργεια δοκίμων
ανίχνευσης Trichinella
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 12 παράγραφος 2 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 882/2004, η αρμόδια αρχή δύναται να ορίσει μη διαπι
στευμένο εργαστήριο για τη διενέργεια επίσημων δοκιμών ανίχνευ
σης Trichinella που βρίσκεται σε σφαγείο ή σε εγκατάσταση χειρι
σμού θηραμάτων, με τον όρο ότι το εργαστήριο αυτό:
α) αποδεικνύει ότι έχει κινήσει και συνεχίζει τις απαραίτητες διαδι
κασίες διαπίστευσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
882/2004·
β) παρέχει στην αρμόδια αρχή επαρκή εχέγγυα ότι εφαρμόζονται
συστήματα ελέγχου της ποιότητας όσον αφορά τις αναλύσεις
που διενεργεί για τον σκοπό επίσημων ελέγχων.
Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν αυτό το μεταβατικό μέτρο υπο
βάλλουν έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με το στάδιο στο οποίο
βρίσκεται η διαπίστευση των συγκεκριμένων εργαστηρίων κατά το
τέλος κάθε έτους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 7
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2076/2005 καταργείται.
Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

Υγειονομικοί όροι εισαγωγής

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το κεφάλαιο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004 δεν εφαρ
μόζεται στις εισαγωγές τροφίμων ζωικής προέλευσης για τις οποίες

Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2010 έως την 31η Δεκεμ
βρίου 2013.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.

Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου 2009.
Για την Επιτροπή
Ανδρούλλα ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Μέλος της Επιτροπής

