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Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το
περιεχόμενό του

►B

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 17ης Ιουλίου 2000
για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και την επισήμανση του
βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας, καθώς και για την κατάργηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 820/97 του Συμβουλίου
(EE L 204 της 11.8.2000, σ. 1)

Τροποποιείται από:
Επίσημη Εφημερίδα

►M1
►M2
►M3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1791/2006 του Συμβουλίου της 20ής
Νοεμβρίου 2006
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 517/2013 του Συμβουλίου της 13ης
Μαΐου 2013
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 653/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014

αριθ.

σελίδα

L 363

1

20.12.2006

L 158

1

10.6.2013

L 189

33

27.6.2014

L 236

33

23.9.2003

ημερομηνία

Τροποποιείται από:
►A1

Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της
Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημο
κρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρα
τίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας
της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής
Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων
βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 17ης Ιουλίου 2000
για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των
βοοειδών και την επισήμανση του βοείου κρέατος και των
προϊόντων με βάση το βόειο κρέας, καθώς και για την κατάργηση
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 820/97 του Συμβουλίου

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪ
ΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το
άρθρο 37 και το άρθρο 152 παράγραφος 4 στοιχείο β),
την πρόταση της Επιτροπής (1),
τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (3),
Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθή
κης (4),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 820/97 του Συμβουλίου,
της 21ης Απριλίου 1997, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος
αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και την επισήμανση
του βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέ
ας (5) προβλέπει την καθιέρωση υποχρεωτικού συστήματος επι
σήμανσης του βοείου κρέατος, το οποίο θα είναι υποχρεωτικό σε
όλα τα κράτη μέλη από την 1η Ιανουαρίου 2000. Το εν λόγω
άρθρο προβλέπει επίσης ότι, με βάση πρόταση της Επιτροπής, οι
γενικοί κανόνες για το εν λόγω υποχρεωτικό σύστημα πρέπει να
θεσπιστούν πριν από την ανωτέρω ημερομηνία.

(2)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2772/1999 του Συμβουλίου, της 21ης
Δεκεμβρίου 1999, που προβλέπει τους γενικούς κανόνες ενός
υποχρεωτικού συστήματος επισήμανσης του βοείου κρέατος (6)
προβλέπει ότι οι εν λόγω κανόνες εφαρμόζονται προσωρινά,
κατά τη διάρκεια μέγιστης περιόδου οκτώ μηνών, ήτοι από 1ης
Ιανουαρίου έως 31 Αυγούστου 2000.

(3)

Για λόγους σαφήνειας, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 820/97 θα πρέ
πει να καταργηθεί και να αντικατασταθεί από τον παρόντα κανο
νισμό.

(4)

Ύστερα από την αστάθεια στην αγορά βοείου κρέατος και προϊ
όντων με βάση το βόειο κρέας λόγω της κρίσης της σπογγώδους
εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών, η βελτίωση της διαφάνειας των
όρων παραγωγής και εμπορίας των εν λόγω προϊόντων, ιδίως του
εντοπισμού της προέλευσης, επηρέασε θετικώς την κατανάλωση

(1)
(2)
(3)
(4)

ΕΕ C 376 Ε της 28.12.1999, σ. 42.
ΕΕ C 117 της 26.4.2000, σ. 47.
ΕΕ C 226 της 8.8.2000, σ. 9.
Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Απριλίου 2000 (δεν έχει
ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα), κοινή θέση του Συμβουλίου
της 6ης Ιουνίου 2000 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα)
και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2000 (δεν έχει
ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).
5
( ) ΕΕ L 117 της 7.5.1997, σ. 1.
(6) ΕΕ L 334 της 28.12.1999, σ. 1.
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βοείου κρέατος. Για να διατηρηθεί και να ενισχυθεί η εμπιστο
σύνη του καταναλωτή στο βόειο κρέας και να αποφευχθεί η
παραπλάνησή του, είναι ανάγκη να αναπτυχθεί το πλαίσιο διάθε
σης στους καταναλωτές των πληροφοριακών στοιχείων με κατάλ
ληλη και σαφή επισήμανση του προϊόντος.
(5)

Για το σκοπό αυτό, είναι ουσιαστικής σημασίας, αφενός, να
θεσπιστεί ένα αποτελεσματικότερο σύστημα αναγνώρισης και
καταγραφής των βοοειδών στο στάδιο της παραγωγής και, αφε
τέρου, να δημιουργηθεί ένα ειδικό σύστημα επισήμανσης στον
τομέα του βοείου κρέατος, βασιζόμενο σε αντικειμενικά κριτήρια
στο στάδιο της εμπορίας.

(6)

Με τις εγγυήσεις που προσφέρει η βελτίωση αυτή, θα ικανοποι
ηθούν επίσης ορισμένες απαιτήσεις γενικού συμφέροντος, όπως η
προστασία της υγείας ανθρώπων και ζώων.

(7)

Κατά συνέπεια, θα ενθαρρυνθεί η εμπιστοσύνη των καταναλω
τών στην ποιότητα του βοείου κρέατος και των προϊόντων με
βάση το κρέας, θα διαφυλαχθεί ένα υψηλό επίπεδο προστασίας
της δημόσιας υγείας και θα ενισχυθεί η διαρκής σταθερότητα της
αγοράς βοείου κρέατος.

(8)

Το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ
του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με τους κτηνια
τρικούς και ζωοτεχνικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδο
κοινοτικό εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων και προϊόντων με
προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (1) ορίζει ότι
τα ζώα που προορίζονται για το ενδοκοινοτικό εμπόριο πρέπει,
αφενός, να αναγνωρίζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κοι
νοτικής νομοθεσίας και, αφετέρου, να καταγράφονται κατά τρόπο
που να επιτρέπει του προσδιορισμό της εκμετάλλευσης, του κέν
τρου ή του οργανισμού καταγωγής ή διέλευσης και ότι, πριν από
την 1η Ιανουαρίου 1993, τα συστήματα αυτά αναγνώρισης και
καταγραφής πρέπει να επεκταθούν και στη διακίνηση των ζώων
στο εσωτερικό κάθε κράτους μέλους.

(9)

Το άρθρο 14 της οδηγίας 91/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης
Ιουλίου 1991, για τον καθορισμό των βασικών αρχών σχετικά με
την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των ζώων προελεύ
σεως τρίτων χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα και περί
τροποποιήσεως των οδηγιών 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ και
90/675/ΕΟΚ (2), ορίζει ότι η αναγνώριση και η καταγραφή των
ζώων αυτών που προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοι
χείο γ) της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ πρέπει, εκτός εάν πρόκειται για
ζώα που προορίζονται για σφαγή και για εγγεγραμμένα ιπποειδή,
να διενεργείται μετά την εκτέλεση των εν λόγω ελέγχων.

(10)

Η διαχείριση ορισμένων καθεστώτων κοινοτικών ενισχύσεων
στον γεωργικό τομέα απαιτεί την ατομική αναγνώριση ορισμένων
ειδών ζώων. Επομένως, τα συστήματα αναγνώρισης και καταγρα
φής πρέπει να είναι κατάλληλα για την εφαρμογή και τον έλεγχο
αυτών των μέτρων ατομικής αναγνώρισης.

(11)

Είναι ανάγκη να εξασφαλισθεί η ταχεία και αποτελεσματική
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών για την
ορθή εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Οι σχετικές κοινοτι
κές διατάξεις θεσπίσθηκαν με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
1468/81 του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 1981, περί της αμοι
βαίας συνδρομής μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών
μελών και της συνεργασίας των αρχών αυτών με τη Επιτροπή,
με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των τελωνειακών

(1) ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 29· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
την οδηγία 92/118/ΕΟΚ (ΕΕ L 62 της 15.3.1993, σ. 49).
(2) ΕΕ L 268 της 24.9.1991, σ. 56· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
την οδηγία 96/43/ΕΚ (ΕΕ L 162 της 1.7.1996, σ. 1).
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ή γεωργικών ρυθμίσεων (1) και με την οδηγία 89/608/ΕΟΚ του
Συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 1989, για την αμοιβαία συν
δρομή μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών και τη
συνεργασία των αρχών αυτών με την Επιτροπή, με σκοπό τη
διασφάλιση της ορθής εφαρμογής της κτηνιατρικής και ζωοτεχνι
κής νομοθεσίας (2).
(12)

Οι ισχύοντες κανόνες για την αναγνώριση και καταγραφή των
βοοειδών θεσπίστηκαν με την οδηγία 92/102/ΕΟΚ του Συμβου
λίου, της 27ης Νοεμβρίου 1992, για την αναγνώριση και κατα
γραφή των ζώων (3) και με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 820/97. Η
πείρα απέδειξε ότι η εφαρμογή της οδηγίας 92/102/ΕΟΚ για τα
βοοειδή δεν υπήρξε πλήρως ικανοποιητική και χρειάζεται περαι
τέρω βελτίωση. Επομένως, είναι ανάγκη να εκδοθεί κανονισμός
ειδικώς για τα βοοειδή, ώστε να ενισχυθούν οι διατάξεις της εν
λόγω οδηγίας.

(13)

Για να γίνει αποδεκτή η εισαγωγή βελτιωμένου συστήματος ανα
γνώρισης, είναι ουσιαστικής σημασίας να μην επιβληθούν στον
παραγωγό υπερβολικές γραφειοκρατικές απαιτήσεις. Πρέπει να
προβλεφθούν εφικτές προθεσμίες εφαρμογής.

(14)

Για τον ταχύ και ακριβή εντοπισμό της προέλευσης των ζώων για
λόγους ελέγχου των κοινοτικών καθεστώτων ενισχύσεων, κάθε
κράτος μέλος θα πρέπει να δημιουργήσει εθνική ηλεκτρονική
βάση δεδομένων στην οποία θα καταγράφονται η ταυτότητα
του ζώου, όλsς οι εκμεταλλεύσεις που ευρίσκονται στην επικρά
τειά του και οι μετακινήσεις ζώων, σύμφωνα με τις διατάξεις της
οδηγίας 97/12/ΕΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαρτίου 1997, για
την τροποποίηση και την ενημέρωση της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ
περί προβλημάτων νγειονομικού ελέγχου του τομέα των ενδοκοι
νοτικών συναλλαγών βοοειδών και χοιροειδών (4), όπου αποσα
φηνίζονται οι υγειονομικές απαιτήσεις όσον αφορά την εν λόγω
βάση δεδομένων.

(15)

Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα μέτρα που
είναι ενδεχομένως αναγκαία ώστε η εθνική ηλεκτρονική βάση
δεδομένων να είναι σε πλήρη λειτουργία το συντομότερο δυνα
τόν.

(16)

Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για τη δημιουργία των τεχνικών
προϋποθέσεων που εγγυώνται τη βέλτιστη επικοινωνία του παρα
γωγού με τη βάση δεδομένων και την ευρεία χρήση βάσεων
δεδομένων.

(17)

Για να καταστεί δυνατός ο εντοπισμός των μετακινήσεων βοοει
δών, θα πρέπει, σε κάθε αυτί των ζώων, να τοποθετείται ανα
γνωριστικό ενώτιο και να συνοδεύονται, καταρχήν, από διαβατή
ριο καθ' όλη τη διάρκεια οποιασδήποτε μετακίνησης. Τα χαρα
κτηριστικά του ενωτίου και του διαβατηρίου θα πρέπει να καθο
ριστούν σε κοινοτικό επίπεδο. Καταρχήν, θα πρέπει να εκδίδεται
διαβατήριο για κάθε ζώο στο οποίο έχει επιτεθεί ενώτιο.

(18)

Τα ζώα που εισάγονται από τρίτες χώρες, σύμφωνα με την οδη
γία 91/496/ΕΟΚ, θα πρέπει να υπάγονται στις ίδιες απαιτήσεις
αναγνώρισης.

(19)

Κάθε ζώο θα πρέπει να διατηρεί το ενώτιό του καθ' όλη τη
διάρκεια ζωής του.

(20)

Η Επιτροπή εξετάζει επί του παρόντος, βάσει εργασιών του Κοι
νού Κέντρου Ερευνών, τη δυνατότητα χρησιμοποίησης ηλεκτρο
νικών μέσων για την αναγνώριση των ζώων.

(1) ΕΕ L 144 της 2.6.1981, σ. 1· κανονισμός που καταργήθηκε με τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 515/97 (ΕΕ L 82 της 22.3.1997, σ. 1).
(2) ΕΕ L 351 της 2.12.1989, σ. 34.
(3) ΕΕ L 355 της 5.12.1992, σ. 32· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
την πράξη προσχώρησης του 1994.
(4) ΕΕ L 109 της 25.4.1997, σ. 1.
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(21)

Οι κάτοχοι ζώων, εξαιρουμένων των μεταφορέων, θα πρέπει να
τηρούν μητρώο των ζώων που ευρίσκονται στις εκμεταλλεύσεις
τους. Τα χαρακτηριστικά του μητρώου αυτού θα πρέπει να καθο
ρισθούν σε κοινοτικό επίπεδο. Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να έχει
πρόσβαση στα μητρώα αυτά, εφόσον το ζητεί.

(22)

Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβαρύνουν ολόκληρο τον τομέα
των βοοειδών με το κόστος εφαρμογής των μέτρων αυτών.

(23)

Θα πρέπει να ορισθούν η αρχή ή οι αρχές που είναι αρμόδιες για
την εφαρμογή κάθε τίτλου του παρόντος κανονισμού.

(24)

Θα πρέπει να θεσπιστεί υποχρεωτικό σύστημα επισήμανσης του
βοείου κρέατος το οποίο να είναι υποχρεωτικό σε όλα τα κράτη
μέλη. Βάσει του υποχρεωτικού αυτού συστήματος, οι επιχειρη
ματίες και οι οργανώσεις εμπορίας του βοείου κρέατος θα πρέπει
να αναγράφουν στην ετικέτα πληροφορίες που αφορούν το βόειο
κρέας, καθώς και τον τόπο σφαγής του ή των ζώων από τα οποία
προέρχεται.

(25)

Το υποχρεωτικό σύστημα επισήμανσης του βοείου κρέατος θα
πρέπει να ενισχυθεί από την 1η Ιανουαρίου 2002. Επιπλέον, στο
πλαίσιο του υποχρεωτικού αυτού συστήματος, οι επιχειρηματίες
και οι οργανώσεις εμπορίας βοείου κρέατος θα πρέπει να ανα
γράφουν στην ετικέτα πληροφορίες που αφορούν την καταγωγή,
ιδίως τον τόπο γέννησης, πάχυνσης και σφαγής του ή των ζώων
από τα οποία προέρχεται το κρέας.

(26)

Είναι δυνατό να παρέχονται πληροφορίες συμπληρωματικές προς
τις πληροφορίες σχετικά με τον τόπο γέννησης, πάχυνσης και
σφαγής του ζώου ή των ζώων από τα οποία προέρχεται το
βόειο κρέας στο πλαίσιο του προαιρετικού συστήματος επισήμαν
σης του βοείου κρέατος.

(27)

Το σύστημα υποχρεωτικής επισήμανσης με βάση την καταγωγή
θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2002, δεδο
μένου ότι οι πλήρεις πληροφορίες για τις μετακινήσεις βοοειδών
στην Κοινότητα απαιτούνται μόνο για τα ζώα που γεννήθηκαν
μετά τις 31 Δεκεμβρίου 1997.

(28)

Το υποχρεωτικό σύστημα επισήμανσης του βοείου κρέατος θα
πρέπει να εφαρμόζεται και στο εισαγόμενο στην Κοινότητα βόειο
κρέας. Ωστόσο, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι οι
επιχειρηματίες ή οι οργανώσεις των τρίτων χωρών ενδέχεται να
μη διαθέτουν όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για την επισή
μανση του βοείου κρέατος που παράγεται στην Κοινότητα. Ως εκ
τούτου, είναι ανάγκη να καθοριστούν οι στοιχειώδεις πληροφο
ρίες τις οποίες πρέπει να αναγράφουν οι τρίτες χώρες στην ετι
κέτα.

(29)

Θα πρέπει να προβλεφθούν παρεκκλίσεις που να εξασφαλίζουν
έναν στοιχειώδη αριθμό ενδείξεων για τους επιχειρηματίες ή τις
οργανώσεις παραγωγής και εμπορίας κιμά βοείου κρέατος, οι
οποίοι μπορεί να μην είναι σε θέση να παράσχουν όλες τις πλη
ροφορίες που απαιτούνται βάσει του υποχρεωτικού συστήματος
επισήμανσης του βοείου κρέατος.

(30)

Στόχος της επισήμανσης είναι να καταστεί όσο το δυνατό περισ
σότερο διαφανής η εμπορία του βοείου κρέατος.

(31)

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν πρέπει να θίγουν τις
διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92 του Συμβουλίου,
της 14ης Ιουλίου 1992, για την προστασία των γεωγραφικών
ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊ
όντων και των τροφίμων (1).

(32)

Είναι αναγκαία επίσης η θέσπιση κοινοτικού πλαισίου επισήμαν
σης του βοείου κρέατος για να καλυφθούν όλες οι ενδείξεις εκτός

(1) ΕΕ L 208 της 24.7.1992, σ. 1.
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εκείνων που απαιτούνται από το υποχρεωτικό σύστημα επισή
μανσης και, λόγω των ποικίλων περιγραφών του βοείου κρέατος
που διατίθεται στην κοινοτική αγορά, η θέσπιση προαιρετικού
συστήματος επισήμανσης είναι η πλέον ενδεδειγμένη. Ένα τέτοιο
προαιρετικό σύστημα επισήμανσης είναι αποτελεσματικό λόγω
της δυνατότητας προσδιορισμού του ζώου ή των ζώων από το
οποίο προέρχεται το επισημασμένο βόειο κρέας. Τα μέτρα επι
σήμανσης που λαμβάνει ένας επιχειρηματίας ή μια οργάνωση θα
πρέπει να αναφέρονται σε συγγραφή υποχρεώσεων που υποβάλ
λεται στην αρμόδια αρχή προς έγκριση. Οι επιχειρηματίες και οι
οργανώσεις θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα επισήμανσης του
βοείου κρέατος μόνον εφόσον η ετικέτα περιλαμβάνει το όνομά
τους ή τον αναγνωριστικό τους λογότυπο. Οι αρμόδιες αρχές των
κρατών μελών θα πρέπει να έχουν δικαίωμα να ανακαλούν την
έγκριση οποιασδήποτε συγγραφής υποχρεώσεων σε περίπτωση
παρατυπιών. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αναγνώριση των
συγγραφών υποχρεώσεων σε ολόκληρη την Κοινότητα, πρέπει
να προβλεφθεί ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών
μελών.

(33)

Οι επιχειρηματίες και οι οργανώσεις που εισάγουν στην Κοινό
τητα βόειο κρέας από τρίτες χώρες μπορεί επίσης να επιθυμούν
την επισήμανση των προϊόντων τους σύμφωνα με το προαιρετικό
σύστημα σήμανσης. Θα πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις που
στοχεύουν στην εξασφάλιση μιας κατά το δυνατό ισοδύναμης
αξιοπιστίας των ρυθμίσεων για τη επισήμανση του εισαγόμενου
βοείου κρέατος προς εκείνες που διέπουν το κοινοτικό βόειο
κρέας.

(34)

Η μετάβαση από τις ρυθμίσεις του τίτλου ΙΙ του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 820/97 στις ρυθμίσεις του παρόντος κανονισμού ενδέ
χεται να δημιουργήσει δυσκολίες οι οποίες δεν προβλέπονται
στον παρόντα κανονισμό. Για να αντιμετωπισθεί το ενδεχόμενο
αυτό, θα πρέπει να επιτραπεί στην Επιτροπή να θεσπίσει τα
απαιτούμενα μεταβατικά μέτρα. Θα πρέπει επίσης να εξουσιοδο
τηθεί η Επιτροπή, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο, να επιλύει τα
ειδικά πρακτικά προβλήματα.

(35)

Για να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία των μέτρων που προβλέπει ο
παρών κανονισμός, πρέπει να υποχρεωθούν τα κράτη μέλη να
εφαρμόζουν κατάλληλα και αποτελεσματικά μέτρα ελέγχου. Οι
έλεγχοι αυτοί θα πρέπει να διεξάγονται με την επιφύλαξη των
ελέγχων που μπορεί να διενεργεί η Επιτροπή κατ' αναλογία του
άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του
Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστα
σία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτή
των (1).

(36)

Θα πρέπει να προβλεφθούν οι ενδεδειγμένες κυρώσεις σε περί
πτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού.

(37)

Θα πρέπει να θεσπισθούν τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή
του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με την απόφαση
1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για του
καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων
που ανατίθενται στην Επιτροπή (2),

(1) ΕΕ L 312 της 23.12.1995, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1036/99 (ΕΕ L 127 της 21.5.1999, σ. 4).
(2) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
ΤΙΤΛΟΣ Ι

Αναγνώριση και καταγραφή βοοειδών
Άρθρο 1
1.
Κάθε κράτος μέλος θεσπίζει, σύμφωνα με τον παρόντα τίτλο,
σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών.
2.
Οι διατάξενς του παρόντος τίτλου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη
των κοινοτικών κανόνων οι οποίοι μπορούν να θεσπισθούν για την
εξάλειψη ή την καταπολέμηση νόσων και με την επιφύλαξη της
οδηγίας 91/496/ΕΟΚ και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3508/92 (1).
►M3 __________ ◄
Άρθρο 2
Για τους σκοπούς του παρόντος τίτλου, νοείται ως:
▼M3
— «ζώο»: βοοειδές, κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2
στοιχεία β) και γ) της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ, συμπεριλαμβανομένων
των ζώων που συμμετέχουν σε πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώ
σεις,
▼B
— «εκμετάλλευση»: κάθε εγκατάσταση, κτίσμα ή, στην περίπτωση
υπαίθριας εκμετάλλευσης, κάθε τόπος ευρισκόμενος εντός της επι
κράτειας κράτους μέλους όπου κρατούνται, εκτρέφονται ή διατη
ρούνται ζώα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό,
— «κάτοχος»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι, μόνιμα ή
προσωρινά, υπεύθυνο για τα ζώα, ακόμα και κατά τη διάρκεια
της μεταφοράς τους ή σε αγορά,
— «αρμόδια αρχή»: η κεντρική αρχή ή αρχές κράτους μέλους που
είναι υπεύθυνες ή επιφορτισμένες με τη διενέργεια των κτηνιατρι
κών ελέγχων και την εφαρμογή του παρόντος τίτλου ή, για τον
έλεγχο των πριμοδοτήσεων, οι αρχές που είναι επιφορτισμένες με
την εκτέλεση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3508/92.
Άρθρο 3
Το σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής βοοειδών περιλαμβάνει τα
ακόλουθα στοιχεία:
▼M3
α) μέσα αναγνώρισης για την ατομική αναγνώριση κάθε ζώου·
▼B
β) ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων·
γ) διαβατήρια ζώων·
δ) τήρηση ατομικών μητρώων σε κάθε εκμετάλλευση.
Η Επιτροπή και η αρμόδια αρχή του συγκεκριμένου κράτους μέλους
έχουν πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στον παρόντα
τίτλο. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα
ώστε να εξασφαλίζουν ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι, μεταξύ των οποίων
οι αναγνωρισμένες από το κράτος μέλος ενδιαφερόμενες οργανώσεις
καταναλωτών, έχουν πρόσβαση στα στοιχεία αυτά, υπό την προϋπόθεση
ότι εξασφαλίζεται η δυνάμει του εθνικού δικαίου απαιτούμενη εμπι
στευτικότητα και προστασία των δεδομένων.
(1) ΕΕ L 355 της 5.12.1992, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1036/1999 (ΕΕ L 127 της 21.5.1999, σ. 4).
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Άρθρο 4
Υποχρέωση αναγνώρισης των ζώων
1.
Όλα τα ζώα σε μια εκμετάλλευση ταυτοποιούνται από δύο του
λάχιστον μέσα αναγνώρισης που καταγράφονται στο παράρτημα Ι, σύμ
φωνα με τους κανόνες που εγκρίνονται δυνάμει της παραγράφου 3, και
εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή. Τουλάχιστον ένα από τα μέσα
αναγνώρισης είναι ορατό και φέρει ορατό κωδικό αναγνώρισης.
Το πρώτο εδάφιο δεν ισχύει για ζώα που έχουν γεννηθεί πριν από την
1η Ιανουαρίου 1998 και δεν προορίζονται για εμπόριο εντός της Ένω
σης. Τα ζώα αυτά ταυτοποιούνται από ένα τουλάχιστον μέσο αναγνώ
ρισης.
Προκειμένου να διασφαλίζεται η προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο,
ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 22β όσον αφορά την προσθήκη μέσων
αναγνώρισης στον κατάλογο που θεσπίζεται στο παράρτημα Ι, ενώ
παράλληλα διασφαλίζει τη διαλειτουργικότητά τους.
Τα μέσα αναγνώρισης παρέχονται στην εκμετάλλευση, διανέμονται και
τοποθετούνται στα ζώα κατά τρόπον που καθορίζεται από την αρμόδια
αρχή.
Τα δύο μέσα αναγνώρισης, τα οποία έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τις
κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις που εκδόθηκαν δυνάμει
της παραγράφου 3 και της παρούσας παραγράφου και τα οποία τοπο
θετούνται σε ένα ζώο φέρουν τον ίδιο αποκλειστικό κωδικό αναγνώρι
σης, βάσει του οποίου, σε συνδυασμό με την καταγραφή των ζώων,
μπορεί να ταυτοποιηθεί κάθε ζώο ατομικά και η εκμετάλλευση στην
οποία γεννήθηκε.
2.
Κατ’ εξαίρεση από την παράγραφο 1, σε περίπτωση που οι χαρα
κτήρες που σχηματίζουν τον κωδικό αναγνώρισης του ζώου καθιστούν
αδύνατη τη χρήση ηλεκτρονικής συσκευής αναγνώρισης με τον ίδιο
αποκλειστικό κωδικό αναγνώρισης, το οικείο κράτος μέλος μπορεί να
επιτρέψει, υπό την εποπτεία της αρμόδιας αρχής του, να φέρει το δεύ
τερο μέσο αναγνώρισης διαφορετικό κωδικό, εφόσον πληρούνται όλοι
οι εξής όροι:
α) το ζώο έχει γεννηθεί πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος των εκτε
λεστικών πράξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 δεύτερο
εδάφιο στοιχείο γ),
β) εξασφαλίζεται πλήρης ιχνηλασιμότητα,
γ) είναι δυνατή η ατομική αναγνώριση του ζώου, καθώς και της εκμε
τάλλευσης στην οποία γεννήθηκε, και
δ) το ζώο δεν προορίζεται για εμπόριο εντός της Ένωσης.
3.
Προκειμένου να διασφαλίζονται σε επαρκή βαθμό η ιχνηλασιμό
τητα και η προσαρμοστικότητα στην τεχνική πρόοδο, καθώς και η
βέλτιστη λειτουργία του συστήματος αναγνώρισης, η Επιτροπή εκδίδει
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 22β, όσον αφορά τις
απαιτήσεις για τα μέσα αναγνώρισης που θεσπίζονται στο παράρτημα Ι
και όσον αφορά τα μεταβατικά μέτρα που απαιτούνται για τη θέσπιση
ορισμένου μέσου αναγνώρισης.
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Βάσει των σχετικών προτύπων ISO ή άλλων διεθνών τεχνικών προτύ
πων που έχουν εγκριθεί από αναγνωρισμένους διεθνούς οργανισμούς
τυποποίησης, υπό τον όρο ότι αυτά τα διεθνή πρότυπα μπορούν να
εγγυηθούν τουλάχιστον ένα υψηλότερο επίπεδο επιδόσεων και αξιοπι
στίας από ό,τι τα πρότυπα ISO, η Επιτροπή καθορίζει, μέσω εκτελε
στικών πράξεων, τους αναγκαίους κανόνες όσον αφορά:
α) το μορφότυπο και το σχέδιο των μέσων αναγνώρισης,
β) τις τεχνικές διαδικασίες για την ηλεκτρονική αναγνώριση των βοοει
δών, και
γ) τη διαμόρφωση του κωδικού αναγνώρισης.
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία
εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 23 παράγραφος 2.
4.
Με ισχύ από τις 18 Ιουλίου 2019, τα κράτη μέλη φροντίζουν να
δημιουργηθεί η αναγκαία υποδομή προκειμένου να είναι δυνατή η ανα
γνώριση των ζώων βάσει συσκευής ηλεκτρονικής αναγνώρισης που
λειτουργεί επισήμως ως μέσο αναγνώρισης σύμφωνα με τον παρόντα
κανονισμό.
Με ισχύ από τις 18 Ιουλίου 2019, τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπί
σουν εθνικές διατάξεις για να καταστεί υποχρεωτική η χρήση συσκευής
ηλεκτρονικής αναγνώρισης ως ένα από τα δύο μέσα αναγνώρισης που
προβλέπονται στην παράγραφο 1.
Τα κράτη μέλη που χρησιμοποιούν την επιλογή που ορίζεται στο δεύ
τερο εδάφιο υποβάλλουν στην Επιτροπή το κείμενο των σχετικών εθνι
κών διατάξεων και δημοσιοποιούν τις εν λόγω πληροφορίες στο διαδί
κτυο. Η Επιτροπή επικουρεί τα κράτη μέλη διαθέτοντας στο κοινό τις
πληροφορίες αυτές μέσω κοινοποίησης στην ιστοσελίδα της των συνδέ
σμων με τις σχετικές ιστοσελίδες των κρατών μελών.
5.
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα βοοειδή που προορί
ζονται για πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, εκτός από εμπορο
πανηγύρεις και εκθέσεις, μπορούν να ταυτοποιηθούν με εναλλακτικά
μέσα αναγνώρισης που προσφέρουν ισότιμα πρότυπα αναγνώρισης με
εκείνα που προβλέπονται στην εν λόγω παράγραφο 1.
Οι εκμεταλλεύσεις που κάνουν χρήση των εναλλακτικών μέσων ανα
γνώρισης που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο καταγράφονται στην ηλε
κτρονική βάση δεδομένων όπως προβλέπεται στο άρθρο 5.
Η Επιτροπή καθορίζει, με εκτελεστικές πράξεις, τους αναγκαίους κανό
νες σχετικά με τις εν λόγω καταγραφές. Οι εν λόγω εκτελεστικές πρά
ξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παρα
πέμπει το άρθρο 23 παράγραφος 2.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η ιχνηλασιμότητα βάσει προτύπων ανα
γνώρισης που είναι ισότιμα με εκείνα που προβλέπονται στην παρά
γραφο 1, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιο
δότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 22β όσον αφορά τις απαιτήσεις
των εναλλακτικών μέσων αναγνώρισης που αναφέρονται στο πρώτο
εδάφιο, συμπεριλαμβανομένων των μεταβατικών μέτρων που απαιτού
νται για τη θέσπισή τους.
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Η Επιτροπή μπορεί να καθορίσει, με εκτελεστικές πράξεις, τους κανό
νες σχετικά με τον μορφότυπο και τον σχεδιασμό των εναλλακτικών
μέσων αναγνώρισης, όπως αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, συμπερι
λαμβανομένων των μεταβατικών μέτρων που απαιτούνται για τη
θέσπισή τους. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα
με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 23 παρά
γραφος 2.
6.
Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στα υπόλοιπα κράτη μέλη και στην
Επιτροπή το υπόδειγμα των μέσων αναγνώρισης που χρησιμοποιείται
στην επικράτειά του. Τα κράτη μέλη καθιστούν τις πληροφορίες αυτές
διαθέσιμες στο διαδίκτυο. Η Επιτροπή επικουρεί τα κράτη μέλη διαθέ
τοντας στο κοινό τις πληροφορίες αυτές μέσω κοινοποίησης στην ιστο
σελίδα της των συνδέσμων με τις σχετικές ιστοσελίδες των κρατών
μελών.
Άρθρο 4α
Χρονική περίοδος για την εφαρμογή των μέσων αναγνώρισης
1.
Τα μέσα αναγνώρισης που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγρα
φος 1 εφαρμόζονται επί του ζώου εντός μέγιστης περιόδου, που καθο
ρίζεται από το κράτος μέλος στο οποίο γεννήθηκε το ζώο, η οποία
υπολογίζεται από τη γέννηση του ζώου. Η προθεσμία αυτή αρχίσει
την ημέρα που γεννήθηκε το ζώο και δεν υπερβαίνει τις 20 ημέρες.
Κατ’ εξαίρεση από το πρώτο εδάφιο, για λόγους που σχετίζονται με τη
σωματική ανάπτυξη των ζώων, η εν λόγω περίοδος μπορεί να παρατα
θεί έως και κατά 60 ημέρες μετά τη γέννηση του ζώου, όσον αφορά το
δεύτερο μέσο αναγνώρισης.
Κανένα ζώο δεν μπορεί να εγκαταλείψει την εκμετάλλευση στην οποία
γεννήθηκε πριν από την τοποθέτηση των δύο μέσων αναγνώρισης στο
εν λόγω ζώο.
2.
Προκειμένου να καταστεί δυνατή η εφαρμογή των μέσων αναγνώ
ρισης σε ειδικές περιστάσεις που χαρακτηρίζονται από πρακτικές δυσχέ
ρειες, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδό
τηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 22β για να καθορίσει τις ειδικές
αυτές περιστάσεις, κατά τις οποίες θα μπορούν τα κράτη μέλη να
παρατείνουν τις μέγιστες περιόδους για την εφαρμογή των μέσων
αναγνώρισης ώστε να υπερβαίνουν τα χρονικά διαστήματα που προβλέ
πονται στην παράγραφο 1 πρώτο και δεύτερο εδάφιο. Τα κράτη μέλη
που χρησιμοποιούν τις δυνατότητες αυτές ενημερώνουν σχετικά την
Επιτροπή.

Άρθρο 4β
Ταυτοποίηση ζώων που προέρχονται από τρίτες χώρες
1.
Ζώο που υπόκειται σε κτηνιατρικούς ελέγχους σύμφωνα με την
οδηγία 91/496/ΕΟΚ και εισέρχεται στην Ένωση από τρίτη χώρα προο
ριζόμενο για εκμετάλλευση εντός της Ένωσης ταυτοποιείται στην εκμε
τάλλευση προορισμού με τα μέσα αναγνώρισης που προβλέπονται στο
άρθρο 4 παράγραφος 1.
Το αρχικό μέσο αναγνώρισης που τοποθετήθηκε στο ζώο στην τρίτη
χώρα καταγωγής καταγράφεται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που
προβλέπεται στο άρθρο 5 μαζί με τον αποκλειστικό κωδικό αναγνώρι
σης των μέσων αναγνώρισης που τοποθετούνται στο ζώο από το κράτος
μέλος προορισμού.
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Το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στα ζώα που προορίζονται απευθείας
για σφαγείο με έδρα ένα κράτος μέλος, υπό τον όρο ότι τα ζώα σφάζο
νται εντός 20 ημερών ύστερα από αυτούς τους κτηνιατρικούς ελέγχους
σύμφωνα με την οδηγία 91/496/ΕΟΚ.
2.
Τα μέσα αναγνώρισης ζώων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παρά
γραφος 1 τοποθετούνται εντός μέγιστης περιόδου η οποία καθορίζεται
από το κράτος μέλος στο οποίο έχει την έδρα της η εκμετάλλευση
προορισμού. Η εν λόγω περίοδος δεν υπερβαίνει τις 20 ημέρες ύστερα
από τους κτηνιατρικούς ελέγχους που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
Κατ’ εξαίρεση από το πρώτο εδάφιο, για λόγους που σχετίζονται με τη
σωματική ανάπτυξη των ζώων, η μεγίστη αυτή περίοδος μπορεί να
παραταθεί έως και κατά 60 ημέρες μετά τη γέννηση του ζώου, όσον
αφορά το δεύτερο μέσο αναγνώρισης.
Σε κάθε περίπτωση, τα δύο μέσα αναγνώρισης που αναφέρονται στο
άρθρο 4 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο τοποθετούνται στα ζώα πριν να
εγκαταλείψουν την εκμετάλλευση προορισμού.
3.
Όταν η εκμετάλλευση προορισμού έχει την έδρα της σε κράτος
μέλος το οποίο έχει θεσπίσει εθνικές διατάξεις που καθιστούν υποχρε
ωτική τη χρήση συσκευής ηλεκτρονικής αναγνώρισης, όπως αναφέρεται
στο άρθρο 4 παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο, τα ζώα ταυτοποιούνται με
την εν λόγω συσκευή ηλεκτρονικής αναγνώρισης στην εκμετάλλευση
προορισμού στην Ένωση, εντός περιόδου που καθορίζεται από το κρά
τος μέλος προορισμού. Η εν λόγω περίοδος δεν υπερβαίνει τις 20
ημέρες ύστερα από τους κτηνιατρικούς ελέγχους που αναφέρονται
στην παράγραφο 1.
Κατ’ εξαίρεση από το πρώτο εδάφιο, για λόγους που σχετίζονται με τη
σωματική ανάπτυξη των ζώων, η μεγίστη αυτή περίοδος μπορεί να
παραταθεί έως και κατά 60 ημέρες μετά τη γέννηση του ζώου, όσον
αφορά το δεύτερο μέσο αναγνώρισης
Σε κάθε περίπτωση, η συσκευή ηλεκτρονικής αναγνώρισης τοποθετείται
στα ζώα πριν να εγκαταλείψουν την εκμετάλλευση προορισμού.

Άρθρο 4γ
Ταυτοποίηση ζώων που μετακινούνται από ένα κράτος μέλος σε
άλλο
1.
Τα ζώα που μετακινούνται από ένα κράτος μέλος σε κάποιο άλλο
διατηρούν τα αρχικά μέσα αναγνώρισης που τοποθετήθηκαν σε αυτά
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1.
Εντούτοις, κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, αρχής γενομένης
από τις 18 Ιουλίου 2019, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προ
ορισμού μπορεί να επιτρέψει:
α) την αντικατάσταση ενός από τα μέσα αναγνώρισης από συσκευή
ηλεκτρονικής αναγνώρισης χωρίς αλλαγή του αρχικού αποκλειστι
κού κωδικού αναγνώρισης του ζώου·
β) την αντικατάσταση αμφοτέρων των μέσων αναγνώρισης από δύο
νέα μέσα αναγνώρισης τα οποία φέρουν, αμφότερα, τον ίδιο, νέο,
αποκλειστικό κωδικό αναγνώρισης. Η εν λόγω παρέκκλιση μπορεί
να εφαρμοστεί έως πέντε έτη από τις 18 Ιουλίου 2019, σε περίπτωση
που οι χαρακτήρες που σχηματίζουν τον κωδικό αναγνώρισης ενός
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συμβατικού ενωτίου ζώου καθιστούν αδύνατη τη χρήση ηλεκτρονι
κού συστήματος αναγνώρισης με τον ίδιο αποκλειστικό κωδικό ανα
γνώρισης και υπό την προϋπόθεση ότι το ζώο έχει γεννηθεί πριν την
ημερομηνία έναρξης ισχύος των εκτελεστικών πράξεων που αναφέ
ρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο στοιχείο γ).
2.
Αν η εκμετάλλευση προορισμού έχει έδρα σε κράτος μέλος το
οποίο έχει θεσπίσει εθνικές διατάξεις που καθιστούν υποχρεωτική τη
χρήση συσκευής ηλεκτρονικής αναγνώρισης, τα ζώα ταυτοποιούνται με
την εν λόγω ηλεκτρονική συσκευή το αργότερο στην εκμετάλλευση
προορισμού εντός μέγιστης περιόδου που καθορίζεται από το κράτος
μέλος στο οποίο έχει την έδρα της η εκμετάλλευση προορισμού. Η εν
λόγω μέγιστη περίοδος δεν υπερβαίνει τις 20 ημέρες από την ημερο
μηνία άφιξης των ζώων στην εκμετάλλευση προορισμού.
Κατ’ εξαίρεση από το πρώτο εδάφιο, για λόγους που σχετίζονται με τη
σωματική ανάπτυξη των ζώων, η μεγίστη αυτή περίοδος μπορεί να
παραταθεί έως και κατά 60 ημέρες μετά τη γέννηση του ζώου, όσον
αφορά το δεύτερο μέσο αναγνώρισης.
Σε κάθε περίπτωση, η συσκευή ηλεκτρονικής αναγνώρισης τοποθετείται
στα ζώα πριν εγκαταλείψουν την εκμετάλλευση προορισμού.
Ωστόσο, το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται στα ζώα που προορίζονται
απευθείας για σφαγείο που βρίσκεται στο έδαφος του κράτους μέλους
το οποίο έχει θεσπίσει εθνικές διατάξεις που καθιστούν υποχρεωτική τη
χρήση συσκευής ηλεκτρονικής αναγνώριση.

Άρθρο 4δ
Αφαίρεση, τροποποίηση ή αντικατάσταση των μέσων αναγνώρισης
Τα μέσα αναγνώρισης δεν επιτρέπεται να αφαιρούνται, να τροποποι
ούνται ή να αντικαθίστανται χωρίς την άδεια της αρμόδιας αρχής. Η
άδεια αυτού του είδους μπορεί να χορηγείται μόνο αν η αφαίρεση, η
τροποποίηση ή η αντικατάσταση δεν μειώνει την ιχνηλασιμότητα του
ζώου και εφόσον είναι δυνατή η ατομική αναγνώριση του ζώου καθώς
και της εκμετάλλευσης στην οποία γεννήθηκε.
Οποιαδήποτε αντικατάσταση ενός κωδικού αναγνώρισης καταγράφεται
στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που προβλέπεται στο άρθρο 5 μαζί
με τον αποκλειστικό κωδικό αναγνώρισης των αρχικών μέσων αναγνώ
ρισης του ζώου.
Άρθρο 5
Η αρμόδια αρχή των κρατών μελών δημιουργεί ηλεκτρονική βάση
δεδομένων, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 18 της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ.
Τα κράτη μέλη μπορούν να ανταλλάσσουν ηλεκτρονικά δεδομένα
μεταξύ των ηλεκτρονικών τους βάσεων δεδομένων από την ημερομηνία
κατά την οποία η Επιτροπή αναγνωρίζει την πλήρη λειτουργικότητα του
συστήματος ανταλλαγής δεδομένων. Η ανταλλαγή αυτή γίνεται με
τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων και
να αποφεύγεται κάθε είδους καταχρηστική πρακτική, με στόχο την
προστασία των συμφερόντων του κτηνοτρόφου.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών
μεταξύ των κρατών μελών, η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 22β, για να καθορίσει τους κανόνες
σχετικά με τα δεδομένα που πρέπει να ανταλλάσσονται μεταξύ των
ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων των κρατών μελών.
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Η Επιτροπή, με εκτελεστικές πράξεις, καθορίζει τις τεχνικές προϋποθέ
σεις και διαδικασίες για την ανταλλαγή αυτή και αναγνωρίζει την
πλήρη λειτουργικότητα του συστήματος ανταλλαγής δεδομένων. Οι εν
λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέ
τασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 23 παράγραφος 2.
Άρθρο 6
1.
Όταν ένα κράτος μέλος δεν ανταλλάσσει ηλεκτρονικά στοιχεία με
άλλα κράτη μέλη στο πλαίσιο του συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλα
γής που αναφέρεται στο άρθρο 5 συμβαίνουν τα ακόλουθα:
α) η αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους εκδίδει, για κάθε ζώο,
διαβατήριο που προορίζεται για το εμπόριο εντός της Ένωσης με
βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στην ηλεκτρονική βάση δεδο
μένων που δημιουργήθηκε στο εν λόγω κράτος μέλος·
β) κάθε ζώο για το οποίο έχει εκδοθεί διαβατήριο συνοδεύεται από
αυτό κάθε φορά που μετακινείται από ένα κράτος σε άλλο·
γ) κατά την άφιξη του ζώου στην εκμετάλλευση προορισμού, το δια
βατήριο που συνοδεύει το ζώο παραδίδεται στην αρμόδια αρχή του
κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται η εκμετάλλευση προορισμού.
2.
Για να είναι δυνατή η ιχνηλασιμότητα των μετακινήσεων των
ζώων έως πίσω στην εκμετάλλευση καταγωγής που βρίσκεται σε κρά
τος μέλος, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξου
σιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 22β, για να καθορίσει τους
κανόνες σχετικά με τις πληροφορίες από την ηλεκτρονική βάση δεδο
μένων που πρέπει να περιλαμβάνονται στο διαβατήριο ζώου, συμπερι
λαμβανομένων των μεταβατικών μέτρων για τη θέσπισή τους.
Άρθρο 6α
Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού δεν παρακωλύουν εθνικές δια
τάξεις κράτους μέλους όσον αφορά την έκδοση διαβατηρίων για ζώα
που δεν προορίζονται για εμπόριο εντός της Ένωσης.
▼B
Άρθρο 7
1.

Κάθε κάτοχος ζώων, εκτός αν πρόκειται για μεταφορείς:

— τηρεί ενημερωμένο μητρώο,
▼M3
— κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή κάθε μετακίνηση προς και από την
εκμετάλλευση και κάθε γέννηση και θάνατο των ζώων της εκμε
τάλλευσης, μαζί με τις ημερομηνίες των εν λόγω γεγονότων, εντός
της μέγιστης περιόδου που καθορίζεται από το οικείο κράτος μέλος·
η μέγιστη περίοδος αυτή διαρκεί τουλάχιστον τρεις ημέρες και δεν
υπερβαίνει τις επτά ημέρες ύστερα από την επέλευση ενός από τα
εν λόγω γεγονότα· τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν από την
Επιτροπή την παράταση της μέγιστης περιόδου των επτά ημερών.
Για να λαμβάνονται υπόψη πρακτικές δυσχέρειες σε εξαιρετικές περι
πτώσεις, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιο
δότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 22β, για τον καθορισμό των
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εξαιρετικών περιστάσεων κατά τις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να
παρατείνουν τη μέγιστη περίοδο των επτά ημερών που προβλέπεται στη
δεύτερη περίπτωση του πρώτου εδαφίου, μαζί με τη μέγιστη διάρκεια
της εν λόγω παράτασης, η οποία δεν υπερβαίνει τις 14 ημέρες μετά την
περίοδο των επτά ημερών που αναφέρεται στη δεύτερη περίπτωση του
πρώτου εδαφίου.
2.
Για να διασφαλίζεται η επαρκής και αποτελεσματική ιχνηλασιμό
τητα των βοοειδών όταν εγκαταλείπουν την εκμετάλλευση για άλλους
βοσκοτόπους αναλόγως εποχής, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 22β σχετικά
με τα κράτη μέλη ή τις περιοχές των κρατών μελών όπου ισχύουν
ειδικοί κανόνες για την εποχιακή βόσκηση, συμπεριλαμβανομένων της
χρονικής περιόδου, των ειδικών υποχρεώσεων των κτηνοτρόφων και
των κανόνων για την καταγραφή των εκμεταλλεύσεων και την κατα
γραφή των μετακινήσεων αυτών των βοοειδών, συμπεριλαμβανομένων
των μεταβατικών μέτρων για τη θέσπισή τους.
▼B
3.
Κάθε κάτοχος παρέχει στην αρμόδια αρχή, κατόπιν αιτήσεώς της,
όλα τα στοιχεία σχετικά με την καταγωγή, την αναγνώριση και, ενδε
χομένως, τον προορισμό των ζώων τα οποία του ανήκαν ή είχε στην
κατοχή του, ή τα οποία είχε μεταφέρει, εμπορευθεί ή σφάξει.
4.
Το μητρώο έχει μορφή εγκεκριμένη από την αρμόδια αρχή, τηρεί
ται χειρογράφως ή ηλεκτρονικώς και η αρμόδια αρχή έχει ανά πάσα
στιγμή πρόσβαση σ' αυτό, κατόπιν αιτήσεώς της, επί χρονικό διάστημα
που καθορίζεται από την αρμόδια αρχή και το οποίο δεν πρέπει να είναι
μικρότερο των τριών ετών.
▼M3
5.
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 4, η τήρηση μητρώου είναι
προαιρετική για κάθε κτηνοτρόφο, ο οποίος:
α) έχει πρόσβαση στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που προβλέπεται
στο άρθρο 5, η οποία περιέχει ήδη πληροφορίες που συμπεριλαμβά
νονται στο μητρώο· και
β) εισάγει ή μεριμνά για την εισαγωγή επίκαιρων στοιχείων απευθείας
στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που προβλέπεται στο άρθρο 5.
6.
Για να διασφαλίζεται η ακρίβεια και η αξιοπιστία των πληροφο
ριών που πρόκειται να συμπεριληφθούν στο μητρώο εκμετάλλευσης
που προβλέπεται στο παρόν άρθρο, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία
να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 22β για
να καθορίσει τους αναγκαίους κανόνες σχετικά με τις πληροφορίες που
πρέπει να περιλαμβάνονται στο εν λόγω μητρώο, συμπεριλαμβανομέ
νων των μεταβατικών μέτρων για τη θέσπισή τους.
__________

▼B
Άρθρο 9
Τα κράτη μέλη μπορούν να επιβαρύνουν τους κατόχους με τα έξοδα
που προκύπτουν από τα συστήματα που αναφέρονται στο άρθρο 3 και
από τους ελέγχους που προβλέπονται στον παρόντα τίτλο.
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Άρθρο 9α
Κατάρτιση
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε άτομο αρμόδιο για την αναγνώ
ριση και την καταγραφή των ζώων έχει λάβει οδηγίες και καθοδήγηση
σχετικά με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος κανονισμού και όλες τις
κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις που εκδίδει η Επιτροπή
δυνάμει του παρόντος κανονισμού.
Οποτεδήποτε τροποποιούνται οι σχετικές διατάξεις, οι σχετικές πληρο
φορίες τίθενται στη διάθεση του ατόμου που αναφέρεται στο πρώτο
εδάφιο.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να είναι διαθέσιμα αντίστοιχα προγράμ
ματα επιμόρφωσης.
Η Επιτροπή διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών με σκοπό
να βελτιώσει την ποιότητα των πληροφοριών και της κατάρτισης σε
ολόκληρη την Ένωση.
__________
▼B
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

Επισήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το
βόειο κρέας
Άρθρο 11
Οι επιχειρηματίες ή οι οργανώσεις όπως ορίζονται στο άρθρο 12, οι
οποίοι:
— υποχρεούνται, δυνάμει του τμήματος Ι του παρόντος τίτλου, να
προβαίνουν σε επισήμανση του βοείου κρέατος σε όλα τα στάδια
εμπορίας,
— επιθυμούν, δυνάμει του τμήματος ΙΙ του παρόντος τίτλου, να προ
βούν σε επισήμανση του βοείου κρέατος στο σημείο πώλησης κατά
τρόπον ώστε να παρέχονται πληροφορίες επιπλέον εκείνων που
προβλέπονται στο άρθρο 13 όσον αφορά ορισμένα χαρακτηριστικά
ή συνθήκες παραγωγής του εν λόγω κρέατος ή του ζώου από το
οποίο προέρχεται,
συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος τίτλου.
Ο παρών τίτλος εφαρμόζεται υπό την επιφύλαξη των άλλων σχετικών
κοινοτικών διατάξεων, όσον αφορά κυρίως το βόειο κρέας.
▼M3
Άρθρο 12
Για τους σκοπούς του παρόντος τίτλου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
1) «βόειο κρέας»: όλα τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ
0201, 0202, 0206 10 95 και 0206 29 91,
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2) «επισήμανση»: η τοποθέτηση ετικέτας σε τεμάχιο ή τεμάχια κρέατος
χωριστά ή στο υλικό συσκευασίας τους ή, σε περίπτωση μη προσυ
σκευασμένων προϊόντων, η παροχή των ενδεδειγμένων γραπτών και
ευδιάκριτων πληροφοριών στον καταναλωτή στο σημείο πώλησης,
3) «οργάνωση»: ομάδα επιχειρηματιών του ιδίου ή διαφορετικών
τομέων εμπορίας του βοείου κρέατος,
4) «κιμάς»: κρέας χωρίς οστά το οποίο έχει υποστεί άλεσμα σε τεμάχια
και περιέχει αλάτι σε ποσοστό μικρότερο του 1 % και υπάγεται
στους κωδικούς ΣΟ 0201, 0202, 0206 10 95 και 0206 29 91,
5) «τρίμματα κρέατος»: μικρά τεμάχια κρέατος, τα οποία αναγνωρίζο
νται ως κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση και τα οποία παρά
γονται αποκλειστικά από ξάκρισμα κατά τη διάρκεια της αποστέω
σης και/ή του τεμαχισμού των σφαγίων,
6) «τεμαχισμένο κρέας»: κρέας τεμαχισμένο σε μικρούς κύβους, φέτες
ή άλλες ατομικές μερίδες, το οποίο δεν χρειάζεται περαιτέρω τεμα
χισμό από επιχειρηματίες πριν από την αγορά τους από τον τελικό
καταναλωτή, ο οποίος μπορεί να το χρησιμοποιήσει κατευθείαν.
Από τον παρόντα ορισμό εξαιρούνται ο κιμάς και τα τρίμματα κρέ
ατος.
▼B
ΤΜΗΜΑ Ι

Υποχρεωτικό κοινοτικό σύστημα επισήμανσης του βοείου κρέατος
Άρθρο 13
Γενικοί κανόνες
1.
Οι επιχειρηματίες και οι οργανώσεις που εμπορεύονται βόειο
κρέας στην Κοινότητα προβαίνουν στη επισήμανση του κρέατος σύμ
φωνα με το παρόν άρθρο.
Το υποχρεωτικό σύστημα επισήμανσης εξασφαλίζει τη σύνδεση μεταξύ,
αφενός, της αναγνώρισης των σφαγίων, τεταρτημορίων ή τεμαχίων
κρέατος και, αφετέρου, του μεμονωμένου ζώου ή, όταν αυτό αρκεί
για τον έλεγχο της ακρίβειας των πληροφοριών που αναφέρονται
στην ετικέτα, της οικείας ομάδας ζώων.
2.

Η ετικέτα περιέχει τις ακόλουθες ενδείξεις:

α) αριθμό ή κωδικό αναφοράς που δηλώνει τη σχέση μεταξύ του κρέ
ατος και του ζώου ή των ζώων. Ο αριθμός αυτός μπορεί να είναι
αριθμός αναγνώρισης του ζώου από το οποίο προέρχεται το βόειο
κρέας ή αριθμός αναγνώρισης ομάδας ζώων·
β) τον αριθμό έγκρισης του σφαγείου στο οποίο εσφάγη το ζώο ή η
ομάδα ζώων, και το κράτος μέλος ή την τρίτη χώρα όπου ευρίσκεται
το σφαγείο. Στην ένδειξη πρέπει να αναγράφεται: «Τόπος σφαγής
(όνομα του κράτους μέλους ή της τρίτης χώρας) (αριθμός έγκρι
σης)»·
γ) τον αριθμό έγκρισης της μονάδας τεμαχισμού, στην οποία τεμαχί
σθηκε το σφάγιο ή η ομάδα σφαγίων, και το κράτος μέλος ή την
τρίτη χώρα όπου ευρίσκεται αυτή η μονάδα. Στην ένδειξη πρέπει να
αναγράφεται: «Τόπος τεμαχισμού (όνομα του κράτους μέλους ή της
τρίτης χώρας) (αριθμός έγκρισης)».
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__________
▼B
5.

►M3 α) Οι επιχειρηματίες και οι οργανώσεις αναγράφουν στην
ετικέτα και τις ακόλουθες ενδείξεις: ◄
i) το κράτος μέλος ή την τρίτη χώρα γέννησης του
ζώου·
ii) τα κράτη μέλη ή τις τρίτες χώρες όπου πραγματο
ποιήθηκε η πάχυνση·
iii) το κράτος μέλος ή την τρίτη χώρα όπου πραγμα
τοποιήθηκε η σφαγή·
β) Ωστόσο, όταν το βόειο κρέας προέρχεται από ζώα που έχουν
γεννηθεί, εκτραφεί και σφαγεί:
i) στο ίδιο κράτος μέλος, μπορεί να αναγράφεται η ένδειξη
«Καταγωγή: (όνομα του κράτους μέλους)»
ii) στην ίδια τρίτη χώρα μπορεί να αναγράφεται η ένδειξη
«Καταγωγή: (όνομα της τρίτης χώρας)».

▼M3
6.
Για να αποφεύγεται η άσκοπη επανάληψη της μνείας στην επισή
μανση του βοείου κρέατος των κρατών μελών ή των τρίτων χωρών
όσον έγινε η εκτροφή, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 22β, που άπτονται
μιας απλοποιημένης παρουσίασης της ένδειξης προέλευσης για περι
πτώσεις εξαιρετικά σύντομης παραμονής του ζώου στο κράτος μέλος
ή στη τρίτη χώρα γέννησης ή σφαγής.
Η Επιτροπή, με εκτελεστικές πράξεις, θεσπίζει κανόνες σχετικά με το
μέγιστο μέγεθος και τη σύνθεση της ομάδας ζώων που αναφέρεται στην
παράγραφο 1 και στην παράγραφο 2 στοιχείο α), έχοντας λάβει υπόψη
περιορισμούς που έχουν σχέση με την ομοιογένεια των ομάδων των
ζώων από τα οποία προέρχονται τα εν λόγω τεμαχισμένα κρέατα και
τρίμματα κρέατος. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμ
φωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 23
παράγραφος 2.
▼B
Άρθρο 14
Παρεκκλίσεις από το υποχρεωτικό σύστημα επισήμανσης
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχεία β) και γ) και
παράγραφος 5 στοιχείο α) σημεία i) και ii), οι επιχειρηματίες ή οι
οργανώσεις παρασκευής κιμά βοείου κρέατος, αναγράφουν στην ετι
κέτα τις ενδείξεις «Παρασκευασθείς (όνομα του κράτους μέλους ή
της τρίτης χώρας)» ανάλογα με τον τόπο παρασκευής του κιμά και
«καταγωγή» όταν το σχετικό κράτος ή κράτη δεν συμπίπτουν με το
κράτος παρασκευής.
Η υποχρέωση που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 5 στοιχείο α)
σημείο iii) ισχύει για τον κιμά βοείου κρέατος από την ημερομηνία
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.
Ωστόσο, αυτοί οι επιχειρηματίες ή οργανώσεις μπορούν να συμπληρώ
σουν την ετικέτα του κιμά βοείου κρέατος:
— με μία ή περισσότερες από τις ενδείξεις που προβλέπονται στο
άρθρο 13 ή/και
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— με την ημερομηνία παρασκευής του κιμά.

▼M3
Για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τους οριζόντιους κανόνες σχε
τικά με την επισήμανση στο παρόν τμήμα, ανατίθεται στην Επιτροπή η
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο
22β, ώστε να καθορίσει, βάσει της σχετικής με τον κιμά εμπειρίας,
κανόνες ισοδύναμους με εκείνους που προβλέπονται στα πρώτα τρία
εδάφια του παρόντος άρθρου για τρίμματα βοείου κρέατος ή τεμαχι
σμένο βόειο κρέας.

Άρθρο 15
Υποχρεωτική επισήμανση για το βόειο κρέας από τρίτες χώρες
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 13, το βόειο κρέας που εισάγεται στο
έδαφος της Ένωσης, για το οποίο δεν είναι διαθέσιμες όλες οι πληρο
φορίες που προβλέπονται στο άρθρο 13, φέρει επισήμανση με την
ένδειξη:

«καταγωγή: εκτός ΕΕ» και «σφάχτηκε στην (ονομασία της τρίτης
χώρας)».

▼B
ΤΜΗΜΑ ΙΙ

▼M3
Προαιρετική επισήμανση
Άρθρο 15α
Γενικοί κανόνες
Οι πληροφορίες για τα τρόφιμα πέραν εκείνων που προβλέπονται στα
άρθρα 13, 14 και 15, οι οποίες προστίθενται στην επισήμανση από τους
επιχειρηματίες ή τις οργανώσεις εμπορίας του βοείου κρέατος οικειο
θελώς, είναι αντικειμενικές, επαληθεύσιμες από τις αρμόδιες αρχές και
κατανοητές για τους καταναλωτές.

Οι εν λόγω πληροφορίες συμμορφώνονται με την οριζόντια νομοθεσία
για την επισήμανση και συγκεκριμένα με τον κανονισμό (ΕΕ)
αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί
ου (1).

Σε περίπτωση μη τήρησης από τους επιχειρηματίες ή τις οργανώσεις
εμπορίας βοείου κρέατος των υποχρεώσεων που αναφέρονται στην
πρώτη και στη δεύτερη παράγραφο, η αρμόδια αρχή επιβάλλει τις
δέουσες κυρώσεις όπως ορίζεται στο άρθρο 22.
(1) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών
για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και
(ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επι
τροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ
της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 304 της
22.11.2011, σ. 18).
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Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 22β, σχετικά με τους ορισμούς και τις
απαιτήσεις που ισχύουν για τους όρους ή τις κατηγορίες όρων που
μπορούν να μπουν στις ετικέτες του προσυσκευασμένου νωπού και
κατεψυγμένου βοείου κρέατος.
__________
▼B
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ

Γενικές διατάξεις
▼M3

__________

▼B
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

Κοινές διατάξεις
▼M3
Άρθρο 22
1.
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να δια
σφαλίζουν την τήρηση των διατάξεων του παρόντος κανονισμού.
Οι προβλεπόμενοι έλεγχοι διενεργούνται με την επιφύλαξη των ελέγχων
που μπορεί να διενεργεί η Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 9 του κανονι
σμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95.
Οποιεσδήποτε κυρώσεις επιβάλλονται από τα κράτη μέλη σε κτηνοτρό
φο, επιχειρηματία ή οργάνωση εμπορίας βοείου κρέατος είναι αποτελε
σματικές, αποτρεπτικές και αναλογικές.
Η αρμόδια αρχή διενεργεί κάθε χρόνο ένα ελάχιστο αριθμό επισήμων
ελέγχων σχετικά με την αναγνώριση και την καταγραφή των ζώων που
καλύπτουν το 3 % τουλάχιστον των εκμεταλλεύσεων.
Το ελάχιστο ποσοστό επίσημων ελέγχων του δευτέρου εδαφίου αυξά
νεται αμέσως από την αρμόδια αρχή όπου διαπιστώνεται ότι οι διατά
ξεις για την αναγνώριση και την καταγραφή των ζώων δεν έχουν
τηρηθεί.
Η επιλογή των εκμεταλλεύσεων που πρόκειται να ελεγχθούν από την
αρμόδια αρχή πραγματοποιείται βάσει ανάλυσης κινδύνου.
Κάθε κράτος μέλος υποβάλλει ετήσια έκθεση στην Επιτροπή έως τις 31
Αυγούστου σχετικά με τη διενέργεια των επισήμων ελέγχων κατά τη
διάρκεια του προηγούμενου έτους.
2.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, η αρμόδια αρχή επιβάλλει
σε κτηνοτρόφο τις ακόλουθες διοικητικές κυρώσεις:
α) εάν για ένα ή περισσότερα ζώα σε μια εκμετάλλευση δεν τηρείται
καμία από τις διατάξεις που θεσπίζονται στον τίτλο I του παρόντος
κανονισμού, επιβάλλεται περιορισμός στην κίνηση όλων των ζώων
από και προς την εκμετάλλευση του εν λόγω κτηνοτρόφου·
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β) σε περίπτωση ζώων για τα οποία δεν τηρούνται πλήρως οι απαι
τήσεις αναγνώρισης και καταγραφής που θεσπίζονται στον τίτλο I
του παρόντος κανονισμού, επιβάλλεται αμέσως περιορισμός στην
κίνηση αυτών των ζώων μόνο, έως ότου επιτευχθεί πλήρης συμ
μόρφωση με τις εν λόγω απαιτήσεις·
γ) εάν, σε μία εκμετάλλευση, ο αριθμός των ζώων για τα οποία δεν
τηρούνται πλήρως οι απαιτήσεις αναγνώρισης και καταγραφής που
θεσπίζονται στον τίτλο I υπερβαίνει το 20 %, επιβάλλεται αμέσως
περιορισμός στην κίνηση όλων των ζώων που βρίσκονται στην
εκμετάλλευση αυτή· σε ό,τι αφορά εκμεταλλεύσεις με λιγότερα
από 10 ζώα, αυτό το μέτρο εφαρμόζεται εάν περισσότερα από
δύο ζώα δεν ταυτοποιούνται πλήρως σύμφωνα με τις απαιτήσεις
που καθορίζονται στον τίτλο I·
δ) αν ο κτηνοτρόφος δεν μπορεί να αποδείξει την αναγνώριση και την
ιχνηλασιμότητα του εν λόγω ζώου, η αρμόδια αρχή, όταν κρίνεται
σκόπιμο, με βάση αξιολόγηση των κινδύνων για την υγεία των
ζώων και την ασφάλεια των τροφίμων, διατάσσει την καταστροφή
του εν λόγω ζώου χωρίς παροχή αποζημίωσης·
ε)

σε περίπτωση που κτηνοτρόφος δεν κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή
τις μετακινήσεις ζώου προς και από την εκμετάλλευσή του, σύμ
φωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 δεύτερη περίπτωση, η αρμόδια
αρχή περιορίζει τις μετακινήσεις των ζώων από και προς την εκμε
τάλλευση αυτή·

στ) σε περίπτωση που κτηνοτρόφος δεν κοινοποιεί στην αρμόδια αρχή
τη γέννηση ή τον θάνατο ενός ζώου, σύμφωνα με το άρθρο 7
παράγραφος 1 δεύτερη περίπτωση, η αρμόδια αρχή περιορίζει τις
μετακινήσεις των ζώων προς και από την εκμετάλλευση αυτή·
ζ)

σε περίπτωση που κτηνοτρόφος αθετεί κατ’ επανάληψη την υπο
χρέωσή του να καταβάλει το τέλος που αναφέρεται στο άρθρο 9, τα
κράτη μέλη μπορούν να περιορίσουν τις μετακινήσεις των ζώων
προς και από την εκμετάλλευση του εν λόγω κτηνοτρόφου.

3.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, σε περίπτωση που επιχει
ρηματίες και οργανώσεις εμπορίας βοείου κρέατος έχουν προβεί σε
επισήμανση βοείου κρέατος χωρίς να έχουν τηρήσει τις υποχρεώσεις
τους που θεσπίζονται στον τίτλο II, τα κράτη μέλη απαιτούν, εφόσον
κρίνεται σκόπιμο και σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, την
απόσυρση του βοείου κρέατος από την αγορά. Πέραν των κυρώσεων
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν:
α) σε περίπτωση που το εν λόγω κρέας συμμορφώνεται με τις σχετικές
κτηνιατρικές και υγειονομικές διατάξεις, να επιτρέψουν το εν λόγω
βόειο κρέας:
i) να διατίθεται στην αγορά του αφού επισημανθεί καταλλήλως
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ένωσης, ή
ii) να επιτρέπεται η απευθείας μεταποίησή του σε προϊόντα άλλα
από εκείνα που αναφέρονται στην πρώτη περίπτωση του άρθρου
12·
β) να διατάξουν αναστολή ή ανάκληση της άδειας των σχετικών επι
χειρηματιών και οργανώσεων.
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4.
Οι εμπειρογνώμονες της Επιτροπής, από κοινού με τις αρμόδιες
αρχές:
α) ελέγχουν εάν τα κράτη μέλη τηρούν τις απαιτήσεις του παρόντος
κανονισμού·
β) διενεργούν επιτόπιους ελέγχους προκειμένου να βεβαιωθούν ότι οι
έλεγχοι εκτελούνται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.
5.
Το κράτος μέλος, στο έδαφος του οποίου διενεργείται έλεγχος,
παρέχει στους εμπειρογνώμονες της Επιτροπής κάθε βοήθεια που απαι
τείται για την επιτέλεση των καθηκόντων τους. Τα αποτελέσματα των
ελέγχων συζητούνται με την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους
πριν από τη σύνταξη και την κυκλοφορία της τελικής έκθεσης. Η
έκθεση αυτή περιέχει, όταν κρίνεται σκόπιμο, συστάσεις προς τα
κράτη μέλη σχετικά με τη βελτίωση της συμμόρφωσης με τον παρόντα
κανονισμό.

Άρθρο 22α
Αρμόδιες αρχές
Τα κράτη μέλη διορίζουν την αρμόδια αρχή ή τις αρμόδιες αρχές που
είναι υπεύθυνη/υπεύθυνες για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τον
παρόντα κανονισμό και για όλες τις πράξεις που εκδίδονται από την
Επιτροπή με βάση τον παρόντα κανονισμό.
Ενημερώνουν αμελλητί την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για την
ταυτότητα των εν λόγω αρχών.

Άρθρο 22β
Άσκηση της εξουσιοδότησης
1.
Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην
Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.
2.
Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται
στα άρθρα 4 παράγραφος 1, 4 παράγραφος 3, 4 παράγραφος 5, 4α
παράγραφος 2, 5, 6 παράγραφος 2, 7 παράγραφος 1, 7 παράγραφος
2, 7 παράγραφος 6, 13 παράγραφος 6, 14 παράγραφος 4 και 15α,ανα
τίθεται στην Επιτροπή για χρονική περίοδο πέντε ετών από τις 17 Ιου
λίου 2014. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που
της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της
περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως
για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή
το Συμβούλιο προβάλλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών
πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.
3.
Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στα άρθρα 4 παράγραφος 1, 4
παράγραφος 3, 4 παράγραφος 5, 4α παράγραφος 2, 5, 6 παράγραφος 2,
7 παράγραφος 1, 7 παράγραφος 2, 7 παράγραφος 6, 13 παράγραφος 6,
14 παράγραφος 4 και 15α,μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περα
τώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Η
ανάκληση τίθεται σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη
ημερομηνία που καθορίζεται στην απόφαση. Δεν θίγει το κύρος των
ήδη ισχυουσών κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
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4.
Αμέσως μετά την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή
την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμ
βούλιο.
5.
Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τα
άρθρα 4 παράγραφος 1, 4 παράγραφος 3, 4 παράγραφος 5, 4α παρά
γραφος 2, 5, 6 παράγραφος 2, 7 παράγραφος 1, 7 παράγραφος 2, 7
παράγραφος 6, 13 παράγραφος 6, 14 παράγραφος 4 και 15α τίθενται σε
ισχύ μόνο εφόσον δεν εκφραστεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινο
βούλιο ή από το Συμβούλιο, εντός προθεσμίας δύο μηνών από την
κοινοποίηση της πράξης αυτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της περιόδου αυτής, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή
ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντίρρηση. Η περίοδος αυτή παρατεί
νεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή
του Συμβουλίου.

Άρθρο 23
Διαδικασία επιτροπής
1.
Η Επιτροπή επικουρείται για τις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδο
νται δυνάμει των άρθρων 4 παράγραφος 3, 4 παράγραφος 5, 5 και 13
παράγραφος 6, από τη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και
την υγεία των ζώων, η οποία θεσπίστηκε βάσει του άρθρου 58 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου (1).
Η επιτροπή αυτή είναι επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2).
2.
Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται
το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.
Σε περίπτωση που η γνωμοδότηση της επιτροπής πρέπει να ληφθεί
μέσω γραπτής διαδικασίας, η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται χωρίς
αποτέλεσμα, όταν, εντός της προθεσμίας έκδοσης της γνωμοδότησης,
το αποφασίσει ο πρόεδρος της επιτροπής ή το ζητήσουν τα μέλη της
επιτροπής με απλή πλειοψηφία.

Άρθρο 23α
Υποβολή έκθεσης και νομοθετικές εξελίξεις
Το αργότερο έως τις:
— 18 Ιουλίου 2019, για τις διατάξεις περί προαιρετικής επισήμανσης,
και
(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών
αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό
διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002,
σ. 1).
(2) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενι
κών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκη
σης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της
28.2.2011, σ. 13).
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— 18 Ιουλίου 2023, για τις διατάξεις περί ηλεκτρονικής αναγνώρισης,
μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή υποβάλ
λει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο τις αντίστοιχες
εκθέσεις με θέμα την εκτέλεση και τον αντίκτυπο του παρόντος κανονι
σμού, συμπεριλαμβανομένων, στη πρώτη περίπτωση, του ενδεχομένου
αναθεώρησης των διατάξεων περί προαιρετικής επισήμανσης και, στη
δεύτερη περίπτωση, της τεχνικής και οικονομικής σκοπιμότητας της
καθιέρωσης της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής αναγνώρισης σε ολόκληρη
την Ένωση.
Οι εν λόγω εκθέσεις συνοδεύονται, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, από τις
κατάλληλες νομοθετικές προτάσεις.
▼B
Άρθρο 24
1.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 820/97 καταργείται.

2.
Οι παραπομπές στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 820/97 θεωρείται ότι
γίνονται στον παρόντα κανονισμό σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας
που εμφαίνεται στο παράρτημα.

Άρθρο 25
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημο
σίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Εφαρμόζεται στο βόειο κρέας που προέρχεται από ζώα με ημερομηνία
σφαγής από 1ης Σεπτεμβρίου 2000.
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και
ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Πίνακας αντιστοιχίας
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 820/97

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 10

Άρθρο 11

—

Άρθρο 12

Άρθρο 11

Άρθρο 13

Άρθρο 12

Άρθρο 14 παράγραφος 1

Άρθρο 16 παράγραφος 1

Άρθρο 14 παράγραφος 2

Άρθρο 16 παράγραφος 2

Άρθρο 14 παράγραφος 3

Άρθρο 16 παράγραφος 5

Άρθρο 14 παράγραφος 4

Άρθρο 16 παράγραφος 4

Άρθρο 15

Άρθρο 17

Άρθρο 16 παράγραφος 1

Άρθρο 16 παράγραφος 3

Άρθρο 16 παράγραφος 2

Άρθρο 16 παράγραφος 3

Άρθρο 16 παράγραφος 3

Άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχείο α)

Άρθρο 17

Άρθρο 18

Άρθρο 18

Άρθρο 19

Άρθρο 19

—

Άρθρο 20

Άρθρο 20

Άρθρο 21

Άρθρο 22

Άρθρο 22

Άρθρο 25
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΜΕΣΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
Α) ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΝΩΤΙΟ
ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ ΤΙΣ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
Β) ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΗΛΕ
ΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΝΩΤΙΟΥ
Γ) ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΣΤΟΜΑ
ΧΙΚΟΥ ΒΩΛΟΥ
Δ) ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΕΝΕΣΙ
ΜΟΥ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ

