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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 136/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 22ας Ιανουαρίου 2004
για τη θέσπιση διαδικασιών κτηνιατρικών ελέγχων στους συνοριακούς σταθµούς επιθεώρησης της Κοινότητας κατά τη εισαγωγή προϊόντων που προέρχονται από τρίτες χώρες
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

της Επιτροπής, της 8ης Σεπτεµβρίου 2000, για τον καθορισµό των µεθόδων κτηνιατρικών ελέγχων σε προϊόντα από
τρίτες χώρες που προορίζονται για εισαγωγή σε ελεύθερες
ζώνες, ελεύθερες αποθήκες, τελωνειακές αποθήκες ή εµπορευόµενους που προµηθεύουν διασυνοριακά θαλάσσια µεταφορικά µέσα (6).

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 97/78/ΕΚ του Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου
1997, για καθορισµό των αρχών οργάνωσης των κτηνιατρικών
ελέγχων των προϊόντων που εισάγονται στην Κοινότητα από τρίτες
χώρες (1) και ιδίως τα άρθρα 3 παράγραφος 5, 4 παράγραφος 5, 5
παράγραφος 4, 8 παράγραφος 7, 16 παράγραφος 3 και 19 παράγραφος 1,

(5)

Είναι εντούτοις απαραίτητο να θεσπίζονται ειδικοί κανόνες
σχετικά µε την πρακτική διαχείριση του πιστοποιητικού εφόσον οι αποστολές εµπορευµάτων λαµβάνουν κτηνιατρική
έγκριση σε συνοριακό σταθµό επιθεώρησης αλλά κρατούνται
υπό τελωνειακή εποπτεία για φορολογικούς λόγους για
κάποιο χρονικό διάστηµα. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται
ένα σύστηµα ιχνηλασιµότητας, καθώς και µια διευκρίνιση
όσον αφορά τα έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν την αποστολή εµπορευµάτων.

(6)

Για την ορθή λειτουργία του συστήµατος κτηνιατρικών ελέγχων στην ενιαία αγορά όλες οι πληροφορίες που αφορούν
ένα προϊόν πρέπει να συγκεντρώνονται σε ένα ενιαίο
έγγραφο οµοιόµορφο σε όλες τις γλώσσες έτσι ώστε να
µειώνονται τα προβλήµατα λόγω διαφοράς γλώσσας στα
διάφορα κράτη µέλη.

(7)

Ειδικές λεπτοµέρειες της εναρµονισµένης δειγµατοληψίας
και των δοκιµών εργαστηρίου των διαφόρων τύπων προϊόντων θα αποτελέσουν αντικείµενο µεταγενέστερων αποφάσεων εφαρµογής, όµως εν τω µεταξύ οι εθνικοί κανόνες
πρέπει να εξακολουθούν να ισχύουν εκτός από την περίπτωση ιδιαίτερων µέτρων διασφάλισης.

(8)

Η εµπειρία έδειξε ότι έχει θεµελιώδη σηµασία να διατίθενται
καλές πηγές πληροφόρησης όσον αφορά όλες τις αποστολές
εµπορευµάτων που εισέρχονται στην Κοινότητα, µε σκοπό
να καταπολεµείται η απάτη και να µην παρακάµπτονται οι
έλεγχοι. Ο έλεγχος των καταλόγων φορτίων αποτελεί
χαρακτηριστικό κεντρικής σηµασίας αυτής διαδικασίας συλλογής πληροφοριών, όµως είναι πολύ ουσιώδες και χρονοβόρο καθήκον το οποίο θα πρέπει να αυτοµατοποιηθεί µε
ηλεκτρονικά µέσα εφόσον είναι δυνατόν.

(9)

Εκτός από την αποτελεσµατική συγκέντρωση κατάλληλων
πληροφοριών µεταξύ όλων των αρµόδιων υπαλλήλων, πρέπει
να επιτρέπεται στην αρµόδια αρχή να έχει πρόσβαση στις
κατάλληλες βάσεις δεδοµένων των τελωνειακών αρχών. Όλοι
οι αρµόδιοι υπάλληλοι πρέπει να ενταχθούν σε αυτό το
σύστηµα βάσεων δεδοµένων έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η
δυνατότητα διάθεσης ενηµερωµένων πληροφοριών σε όσους
λαµβάνουν µέρος στους ελέγχους.

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Οι αρχικές απαιτήσεις για τους κτηνιατρικούς ελέγχους επί
προϊόντων που εισέρχονται στην Κοινότητα από τρίτες χώρες
θεσπίστηκαν µε την οδηγία 90/675/EOK του Συµβουλίου (2), η οποία καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από την
οδηγία 97/78/EK.

(1)

Υπό το φως της εµπειρίας που αποκτήθηκε µετά την έκδοση
της αρχικής οδηγίας 90/675/EOK, παρατηρήθηκαν ορισµένες αλλαγές στις διαδικασίες που εισήγαγε η οδηγία 97/78/
EK. Η απόφαση 93/13/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 22ας
∆εκεµβρίου 1992, για τον καθορισµό των τρόπων διεξαγωγής των κτηνιατρικών ελέγχων στους µεθοριακούς σταθµούς της Κοινότητας κατά την εισαγωγή προϊόντων που
προέρχονται από τρίτες χώρες (3), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την απόφαση 2003/279/ΕΚ (4), εκδόθηκε
βάσει της πρώτης οδηγίας και πρέπει εποµένως να προσαρµοσθεί.

(2)

Το πιστοποιητικό που εκδίδεται µετά την ολοκλήρωση των
κτηνιατρικών ελέγχων και σήµερα προβλέπεται στο παράρτηµα Β της απόφασης 93/13/EOK πρέπει να προσαρµοσθεί
έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές στις διαδικασίες
τόσο για τις αποστολές εµπορευµάτων που πληρούν τις
προϋποθέσεις των κοινοτικών κανόνων όσο και για τις αποστολές εµπορευµάτων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις
των κοινοτικών κανόνων είτε πρόκειται για εισαγωγή εντός
της Κοινότητας είτε για διαµετακόµιση µέσω αυτής.

(3)

Λεπτοµερείς κανόνες όσον αφορά τη χρήση αυτού του
πιστοποιητικού καθορίζονται στην απόφαση 2000/208/ΕΚ
της Επιτροπής, της 24ης Φεβρουαρίου 2000, περί θεσπίσεως λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής της οδηγίας 97/78/
ΕΚ του Συµβουλίου σχετικά µε τη διαµετακόµιση προϊόντων
ζωικής προέλευσης από µια τρίτη χώρα προς άλλη τρίτη
χώρα, που πραγµατοποιείται οδικώς µόνον διαµέσου της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας (5) και στην απόφαση 2000/571/ΕΚ

(4)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L
ΕΕ L

24 της 30.1.1998, σ. 9.
373 της 31.12.1990, σ. 1.
9 της 15.1.1993, σ. 33.
101 της 23.4.2003, σ. 14.
64 της 11.3.2000, σ. 20.

(6) ΕΕ L 240 της 23.9.2000, σ. 14.
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Ορισµένα φυτικά προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο µετάδοσης µολυσµατικών ή µεταδοτικών νόσων σε ζώα πρέπει να
υπόκεινται σε κτηνιατρικούς ελέγχους. Ένας κατάλογος
τέτοιων προϊόντων θα πρέπει να συντάσσεται µαζί µε κατάλογο τρίτων χωρών ή µερών τρίτων χωρών οι οποίες ενδέχεται να διαθέτουν έγκριση εξαγωγής αυτών των προϊόντων
προς την Κοινότητα.
Για µικρές ποσότητες προϊόντων ζωικής καταγωγής τα οποία
µεταφέρονται για προσωπική κατανάλωση από ταξιδιώτες
προερχόµενους από τρίτες χώρες, είναι δυνατόν να προβλεφθούν εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις των διαδικασιών κτηνιατρικών ελέγχων. Ορισµένα από αυτά τα προϊόντα υπόκεινται
σε προσωρινά προστατευτικά µέτρα σύµφωνα µε την απόφαση 2002/995/ΕΚ της Επιτροπής, της 9ης ∆εκεµβρίου
2002, για τη θέσπιση προσωρινών προστατευτικών µέτρων
σε σχέση µε τις εισαγωγές προϊόντων ζωικής προέλευσης για
προσωπική κατανάλωση (1). Η αναφορά σε αυτές πρέπει να
λαµβάνεται υπόψη εκκρεµούσης της έγκρισης µόνιµων κανόνων σε αυτόν τον τοµέα.
Τα µέτρα που θεσπίζονται µε τον παρόντα κανονισµό αντικαθιστούν εκείνα που θεσπίζονται µε την απόφαση 93/13/
ΕΟΚ και εποµένως η εν λόγω απόφαση πρέπει να
καταργηθεί.
Τα µέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της µόνιµης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,
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2. Το KKEE εκδίδεται σύµφωνα µε τους γενικούς κανόνες πιστοποίησης που θεσπίζονται σε άλλες σχετικές κοινοτικές πράξεις.
3. Το KKEE συντάσσεται σε ένα πρωτότυπο και σε αντίγραφα
που καθορίζονται από την αρµόδια αρχή για την εκπλήρωση των
απαιτήσεων του παρόντος κανονισµού. Το πρόσωπο το αρµόδιο για
το φορτίο συµπληρώνει το τµήµα 1 του KKEE και στα τέσσερα
έγγραφα και το διαβιβάζει στο κτηνιατρικό προσωπικό του συνοριακού σταθµού επιθεώρησης.
4. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 3, οι πληροφορίες
που περιέχονται στο KKEE ενδέχεται, κατόπιν συµφωνίας των αρµόδιων αρχών του κράτους µέλους το οποίο αφορά η αποστολή, να
αποτελέσουν αντικείµενο εκ των προτέρων κοινοποίησης µέσω τηλεπικοινωνιών ή άλλων συστηµάτων µετάδοσης ηλεκτρονικών δεδοµένων. Εφόσον συµβαίνει αυτό, οι πληροφορίες που παρέχονται σε
ηλεκτρονική µορφή πρέπει να είναι εκείνες που ζητούνται στο
µέρος 1 του προτύπου του KKEE.

Άρθρο 3
Ακολουθητέα διαδικασία µετά την ολοκλήρωση των κτηνιατρικών ελέγχων
1. Μετά την ολοκλήρωση των κτηνιατρικών ελέγχων που
προβλέπονται στο άρθρο 4 της οδηγίας 97/78/ΕΚ, το τµήµα 2 του
KKEE συµπληρώνεται υπό την ευθύνη του επίσηµου κτηνίατρου
του αρµόδιου για το συνοριακό σταθµό επιθεώρησης. Το KKEE
υπογράφεται από αυτόν ή άλλον επίσηµο κτηνίατρο που ασκεί
δραστηριότητες υπό την εποπτεία του πρώτου, έτσι ώστε να παρέχεται κτηνιατρική έγκριση για την αποστολή.

Κτηνιατρικοί έλεγχοι

Στην περίπτωση συνοριακών σταθµών επιθεώρησης που ελέγχουν
εισαγωγές ιχθύων σύµφωνα µε την απόφαση 93/352/ΕΟΚ της Επιτροπής (2), ο αρµόδιος υπάλληλος ασκεί καθήκοντα επίσηµου
κτηνίατρου µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται η συµπλήρωση και
η υπογραφή του πιστοποιητικού.

1.
Ο έλεγχος των εγγράφων που προβλέπεται στο άρθρο 4
παράγραφος 3 της οδηγίας 97/78/ΕΚ διεξάγεται σύµφωνα µε το
παράρτηµα Ι του παρόντος κανονισµού.

2. Το πρωτότυπο του KKEE για αποστολές για τις οποίες
δόθηκε κτηνιατρική έγκριση αποτελείται από τα µέρη 1 και 2 δεόντως συµπληρωµένα και υπογεγραµµένα.

Άρθρο 1

2.
Οι έλεγχοι εργαστηρίου και οι αναλύσεις επίσηµων δειγµάτων
που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 4 στοιχείο β) της οδηγίας 97/78/ΕΚ διεξάγονται σύµφωνα µε το παράρτηµα II του
παρόντος κανονισµού.

3. Ο επίσηµος κτηνίατρος ή ο αρµόδιος υπάλληλος κοινοποιεί
στις τελωνειακές αρχές τις αρµόδιες για το συνοριακό σταθµό επιθεώρησης σχετικά µε την κτηνιατρική έγκριση της αποστολής, όπως
προβλέπεται στην παράγραφο 1 υποβάλλοντας το πρωτότυπο του
KKEE ή µε ηλεκτρονικά µέσα.

Άρθρο 2

— Μετά την τελωνειακή έγκριση (3) το πρωτότυπο του KKEE
συνοδεύει την αποστολή στην πρώτη εγκατάσταση προορισµού.

Κοινοποίηση άφιξης προϊόντων µε το κοινό κτηνιατρικό
έγγραφο εισόδου

— Ο επίσηµος κτηνίατρος στο συνοριακό σταθµό επιθεώρησης
κρατεί ένα αντίγραφο του KKEE.

1.
Πριν από την πραγµατική άφιξη της αποστολής στο έδαφος
της Κοινότητας το πρόσωπο το αρµόδιο για το φορτίο κοινοποιεί
την άφιξη των προϊόντων στο κτηνιατρικό προσωπικό του συνοριακού σταθµού επιθεώρησης στον οποίο πρέπει να υποβληθούν τα
προϊόντα, χρησιµοποιώντας το κοινό κτηνιατρικό έγγραφο εισόδου
(KKEE), όπως καθορίζεται στο παράρτηµα ΙΙΙ.

— Ο επίσηµος κτηνίατρος διαβιβάζει αντίγραφο του KKEE στο
πρόσωπο το αρµόδιο για το φορτίο.

(1) ΕΕ L 353 της 30.12.2002, σ. 1.

(2) ΕΕ L 144 της 16.6.1993, σ. 25.
(3) Ο όρος «τελωνειακή έγκριση» στον παρόντα κανονισµό σηµαίνει θέση σε
ελεύθερη κυκλοφορία όπως ορίζεται στο άρθρο 79 του κανονισµού
(ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συµβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1992,
περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ L 302 της
19.10.1992, σ. 1).
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4.
Ο επίσηµος κτηνίατρος διατηρεί το πρωτότυπο κτηνιατρικό
πιστοποιητικό ή τα έγγραφα που εκδόθηκαν από τρίτη χώρα και
συνοδεύουν την αποστολή, καθώς και αντίγραφο του KKEE, για
τρία τουλάχιστον έτη. Εντούτοις για παρτίδες προϊόντων υπό διαµετακόµιση ή προς αποθήκευση σε εγκατάσταση εγκεκριµένη
σύµφωνα µε το άρθρο 12 παράγραφος 4 και το άρθρο 13 της οδηγίας 97/78/ΕΟΚ, οι οποίες προορίζονται τελικά για µέρη εκτός της
Κοινότητας, τα πρωτότυπα κτηνιατρικά έγγραφα που συνοδεύουν
την αποστολή κατά την άφιξη εξακολουθούν να συνοδεύουν την
αποστολή και µόνον αντίγραφα αυτών των εγγράφων κρατούνται
στο συνοριακό σταθµό επιθεώρησης.

L 21/13

Η αρµόδια αρχή µπορεί να ζητήσει από τον υπεύθυνο για την
εγκατάσταση στην οποία η αποστολή έχει διαιρεθεί να τηρεί
µητρώο για την εξασφάλιση της ιχνηλασιµότητας των διαφόρων
µερών της αποστολής.
Το µητρώο και τα αντίγραφα του KKEE πρέπει να τηρούνται επί
τρία έτη.
Άρθρο 6
Συντονισµός µε άλλες υπηρεσίες επιβολής του νόµου

Άρθρο 4
Ακολουθητέα διαδικασία εφόσον οι αποστολές προϊόντων
έλαβαν κτηνιατρική έγκριση αλλά εξακολουθούν να ευρίσκονται υπό τελωνειακή εποπτεία
1.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι αποστολές προϊόντων
έλαβαν κτηνιατρική έγκριση στο συνοριακό σταθµό επιθεώρησης
όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, αλλά παραµένουν
υπό τελωνειακή εποπτεία και εγκρίνονται για ελεύθερη διακίνηση σε
µεταγενέστερο στάδιο, ισχύει η διαδικασία που αναφέρεται στις
παραγράφους 2, 3 και 4.
2.
Το πρωτότυπο του KKEE συνοδεύει την αποστολή καθ' όλο
το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο η αποστολή παραµένει υπό
τελωνειακή εποπτεία σε µία ή περισσότερες εγκαταστάσεις, µέχρις
ότου ζητηθεί τελωνειακή έγκριση από το πρόσωπο το αρµόδιο για
το φορτίο.
3.
Για το πρώτο πιστοποιητικό τελωνειακού ελέγχου το πρόσωπο το αρµόδιο για το φορτίο υποβάλλει το KKEE στο πρωτότυπο στο τελωνείο το αρµόδιο για την εγκατάσταση όπου ευρίσκεται η αποστολή. Μπορεί επίσης να υποβληθεί µε ηλεκτρονικά µέσα
εφόσον υπάρχει έγκριση της αρµόδιας αρχής.
4.
Εφόσον έχει ζητηθεί τελωνειακή έγκριση όπως προβλέπεται
στην παράγραφο 3 ο αρµόδιος υπάλληλος:
α) θα κρατήσει αντίγραφο του KKEE το οποίο συνοδεύει την αποστολή·
β) θα καταγράψει την ηµεροµηνία παραλαβής της αποστολής·
γ) θα καταγράψει την ηµεροµηνία της τελωνειακής έγκρισης ή τις
ηµεροµηνίες της έγκρισης αυτής εάν η αποστολή διαιρείται σε
περισσότερα του ενός µέρη όπως προβλέπεται στο άρθρο 5.
Άρθρο 5
Ακολουθητέα διαδικασία εφόσον οι αποστολές προϊόντων
υπό τελωνειακή εποπτεία διαιρούνται σε µέρη
1.
Εφόσον η αποστολή που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 διαιρείται σε µέρη, το πρωτότυπο KKEE υποβάλλεται στις
τελωνειακές αρχές τις αρµόδιες για την εγκατάσταση στην οποία η
αποστολή έχει διαιρεθεί. Αντίγραφο του KKEE στην περίπτωση
αυτή παραµένει στην εγκατάσταση στην οποία η αποστολή έχει
διαιρεθεί.
2.
Η αρχή η αρµόδια για την εγκατάσταση που αναφέρεται στην
παράγραφο 1 µπορεί να εκδώσει επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του
πρωτότυπου KKEE που θα συνοδεύει κάθε µέρος της αποστολής,
µε πληροφορίες για την τροποποιηµένη ποσότητα ή βάρος.

Για να εξασφαλιστεί ότι όλα τα προϊόντα ζωικής προέλευσης που
εισέρχονται στην Κοινότητα υφίστανται κτηνιατρικό έλεγχο, η
αρµόδια αρχή και ο επίσηµος κτηνίατρος συντονίζονται µε άλλες
υπηρεσίες επιβολής του νόµου για τη συλλογή όλων των κατάλληλων πληροφοριών όσον αφορά την εισαγωγή ζωικών προϊόντων.
Αυτό ισχύει ειδικά για τα ακόλουθα:
α) τις πληροφορίες που διατίθενται στις τελωνειακές υπηρεσίες·
β) τα έγγραφα που τηρούνται στα πλοία και λοιπά σκάφη, στα
τραίνα ή στα αεροπλάνα·
γ) τις άλλες πηγές πληροφόρησης που διατίθενται στους εµπορικούς πράκτορες που προβαίνουν σε µεταφορές οδικές, σιδηροδροµικές, θαλάσσιες ή αεροπορικές.
Άρθρο 7
Πρόσβαση σε βάσεις δεδοµένων και ένταξη συστηµάτων τεχνολογίας της πληροφορίας
Για την εφαρµογή του άρθρου 6 η αρµόδια αρχή πρέπει να έχει
πρόσβαση σε βάσεις δεδοµένων ή αντίστοιχα έγγραφα τα οποία
διατίθενται στις τελωνειακές υπηρεσίες.
Με την προϋπόθεση της κατάλληλης ασφάλειας των δεδοµένων, τα
συστήµατα τεχνολογίας της πληροφορίας που χρησιµοποιούνται
από την αρµόδια αρχή πρέπει, κατά το δυνατόν, να είναι συµβατά
µε εκείνα των τελωνειακών υπηρεσιών και των εµπορικών παραγόντων, έτσι ώστε να επιταχύνεται η µετάδοση των πληροφοριών.
Άρθρο 8
Ειδικοί κανόνες για προϊόντα τα οποία αποτελούν µέρος
αποσκευών ταξιδιωτών ή αποστέλλονται ως µικρές αποστολές
σε ιδιώτες
1. Με την επιφύλαξη ειδικών κοινοτικών κανόνων σχετικά µε
ορισµένα προϊόντα, τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 16
παράγραφος 1 στοιχεία α), β), και δ) της οδηγίας 97/78/EK, δεν
υπόκεινται στους συστηµατικούς κτηνιατρικούς ελέγχους που
καθορίζονται στο κεφάλαιο 1 της εν λόγω οδηγίας µόνον εάν ζυγίζουν λιγότερο από 1 χιλιόγραµµο και προορίζονται για προσωπική
κατανάλωση από τον άνθρωπο.
Εντούτοις, τέτοια προϊόντα µπορούν να εισάγονται στην Κοινότητα
µόνο από εγκεκριµένες τρίτες χώρες ή µέρη εγκεκριµένων τρίτων
χωρών.
2. Η παράγραφος 1 δεν επηρεάζει τους κανόνες περί υγείας των
ζώων και δηµόσιας υγείας που θεσπίζονται από τη σχετική κοινοτική νοµοθεσία.
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3.
Για µικρές συσκευασίες που περιέχουν προϊόντα ζωικής προέλευσης που εισάγονται στη ∆ανία από τη Γροιλανδία και τις
Νήσους Φερόες για άµεση κατανάλωση από ιδιώτες, το οριακό
βάρος που προβλέπεται στην παράγραφο 1 είναι 5 χιλιόγραµµα.

λόγω της καταγωγής τους και του εν συνεχεία προορισµού τους,
ενδέχεται να δηµιουργήσουν κίνδυνο εξάπλωσης µολυσµατικών ή
µεταδοτικών ζωονόσων.

4.
Για ιχθείς που αλιεύονται λόγω αναψυχής και εισάγονται στη
Φινλανδία και τη Σουηδία από τη Ρωσία στις προσωπικές αποσκευές
ταξιδιωτών, για άµεση κατανάλωση από ιδιώτες, το οριακό βάρος
που προβλέπεται στην παράγραφο 1 είναι 15 χιλιόγραµµα, αλλά
για ένα µόνον ιχθύ δεν ισχύει οριακό βάρος.

Άρθρο 10

Άρθρο 9
Κτηνιατρικοί έλεγχοι ορισµένων φυτικών προϊόντων
1.
Τα κράτη µέλη υποβάλλουν τα φυτικά προϊόντα που απαριθµούνται στον κατάλογο του παραρτήµατος IV, από τις χώρες που
εγκρίνονται και απαριθµούνται στο παράρτηµα V, στους ελέγχους
των εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του
παρόντος κανονισµού, εφόσον είναι απαραίτητο, στους ελέγχους
εργαστηρίου που καθορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 και
στους άλλους φυσικούς ελέγχους που καθορίζονται στο παράρτηµα
ΙΙΙ της οδηγίας 97/78/EK.
2.
Οι απαιτήσεις της οδηγίας 97/78/ΕΚ και του παρόντος κανονισµού ισχύουν για όλα τα φυτικά προϊόντα που απαριθµούνται
στο παράρτηµα IV του παρόντος κανονισµού τα οποία, ιδιαίτερα

Χρήση ηλεκτρονικής πιστοποίησης
Η κατάρτιση, η χρήση, η µετάδοση και η αποθήκευση του ΚΚΕΕ
όπως καθορίζεται στις διάφορες περιπτώσεις που περιγράφονται
στον παρόντα κανονισµό µπορούν να γίνουν µε ηλεκτρονικά µέσα
κατά τη διάκριση της αρµόδιας αρχής.
Άρθρο 11
Κατάργηση
Η απόφαση 93/13/ΕΟΚ καταργείται.
Οι αναφορές στην καταργηθείσα απόφαση θα θεωρείται ότι αποτελούν αναφορές στον παρόντα κανονισµό.
Άρθρο 12
Θέση σε ισχύ
Ο παρών κανονισµός τίθεται σε ισχύ από την 1η Μαρτίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 22 Ιανουαρίου 2004.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Οι ακόλουθοι κανόνες ισχύουν για ελέγχους εγγράφων σχετικών µε προϊόντα από τρίτες χώρες.
1. Για κάθε αποστολή, η αρµόδια αρχή πρέπει να επικυρώνει τη µελετώµενη εγκεκριµένη τελωνειακή µεταχείριση ή χρήση για
την οποία τα προϊόντα προορίζονται.
2. Κάθε πιστοποιητικό ή έγγραφο σχετικό µε την υγεία των ζώων ή τη δηµόσια υγεία το οποίο συνοδεύει µια αποστολή προϊόντων καταγωγής τρίτης χώρας και υποβάλλεται στο συνοριακό σταθµό επιθεώρησης πρέπει να εξετάζεται έτσι ώστε να επιβεβαιώνονται τα ακόλουθα, εφόσον είναι απαραίτητο:
α) ότι πρόκειται για πρωτότυπο πιστοποιητικό ή έγγραφο·
β) ότι αναφέρεται σε τρίτη χώρα ή µέρος τρίτης χώρας που διαθέτει έγκριση εξαγωγής προς την Κοινότητα ή σε µη εναρµονισµένα προϊόντα προς το συγκεκριµένο κράτος µέλος·
γ) ότι η παρουσίαση και το περιεχόµενό του ανταποκρίνονται στο πρότυπο που έχει καταρτιστεί για το συγκεκριµένο
προϊόν και τη συγκεκριµένη τρίτη χώρα·
δ) ότι είναι σύµφωνο προς τις γενικές αρχές πιστοποίησης που θεσπίζονται στο παράρτηµα IV της οδηγίας 2002/99/ΕΚ
του Συµβουλίου (1)·
ε) ότι έχει συµπληρωθεί εξ ολοκλήρου·
στ) ότι έχει σχέση µε εγκατάσταση ή σκάφος που διαθέτει έγκριση εξαγωγής προς την Κοινότητα ή είναι καταχωρισµένο
προς τούτο ή, για µη εναρµονισµένα προϊόντα, προς το συγκεκριµένο κράτος µέλος·
ζ) ότι είναι υπογεγραµµένο από τον επίσηµο κτηνίατρο ή, εφόσον είναι απαραίτητο, από τον εκπρόσωπο της επίσηµης
αρχής και φέρει ευανάγνωστα και µε κεφαλαία το όνοµα και τη θέση του εν λόγω υπαλλήλου και επίσης ότι η επίσηµη
υγειονοµική σφραγίδα της τρίτης χώρας και η υπογραφή του υπαλλήλου είναι διαφορετικού χρώµατος από εκείνη της
εκτύπωσης του πιστοποιητικού ή, για ηλεκτρονικά πιστοποιητικά, ότι η σφραγίδα και η υπογραφή έχουν τεθεί από
ασφαλές σύστηµα·
η) ότι το µέρος 1 του KKEE έχει συµπληρωθεί σωστά και ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σ' αυτό είναι σύµφωνες µε
τις πληροφορίες που περιέχονται σε άλλα σχετικά επίσηµα έγγραφα που συνοδεύουν την αποστολή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ∆ΟΚΙΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Οι ακόλουθοι κανόνες πρέπει να εφαρµόζονται στις εργαστηριακές δοκιµές προϊόντων:
1. Τα κράτη µέλη πρέπει να υποβάλλουν τις παρτίδες προϊόντων που παρουσιάζονται προς εισαγωγή σε ένα σχέδιο ελέγχου, µε
στόχο να ελέγχεται η συµµόρφωσή τους µε την κοινοτική νοµοθεσία ή µε τους εθνικούς κανόνες εφόσον υπάρχουν, ιδιαίτερα
για την ανίχνευση καταλοίπων, παθογόνων οργανισµών ή άλλων ουσιών επικίνδυνων για τον άνθρωπο, τα ζώα ή το περιβάλλον. Αυτά τα σχέδια ελέγχου πρέπει να βασίζονται στη φύση των προϊόντων και στον κίνδυνο που παρουσιάζουν, λαµβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές παραµέτρους όπως η συχνότητα και ο αριθµός των εισερχόµενων αποστολών και τα αποτελέσµατα των προηγούµενων ενεργειών ελέγχου.
2. Εφόσον διεξάγονται τυχαίες δοκιµές σύµφωνα µε τα σχέδια ελέγχου που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και δεν υπάρχει
υπόνοια επικείµενου κινδύνου για τη δηµόσια υγεία ή την υγεία των ζώων, µπορεί να επιτραπεί η ελεύθερη κυκλοφορία της
εξεταζόµενης αποστολής πριν από τη γνωστοποίηση των αποτελεσµάτων των δοκιµών εργαστηρίου. Σε όλες τις περιπτώσεις
το KKEE που συνοδεύει την αποστολή πρέπει να ενηµερώνεται ανάλογα και η αρµόδια αρχή στον τόπο προορισµού πρέπει
να λαµβάνει κοινοποίηση σύµφωνα µε το άρθρο 8 της οδηγίας 97/78/EK.
3. Εφόσον διεξάγονται εργαστηριακές δοκιµές βάσει υπόνοιας παρατυπίας, διαθέσιµων πληροφοριών, προηγούµενης κοινοποίησης µέσω του συστήµατος ταχέως συναγερµού για τρόφιµα και ζωοτροφές (RASFF), ή κατ' εφαρµογή µέτρου ασφάλειας
και εφόσον οι δοκιµές αφορούν ουσία ή παθογόνο παράγοντα που παρουσιάζει άµεσο ή επικείµενο κίνδυνο για την υγεία
των ζώων ή τη δηµόσια υγεία, ο επίσηµος κτηνίατρος ο αρµόδιος για το συνοριακό σταθµό επιθεώρησης που διεξάγει τη
δοκιµή ή η αρµόδια αρχή πρέπει να παρακρατήσει την αποστολή και να µη χορηγήσει κτηνιατρικό πιστοποιητικό γι' αυτήν
ούτε να εγκρίνει την ελεύθερη κυκλοφορία της πριν γνωστοποιηθούν ικανοποιητικά αποτελέσµατα των εργαστηριακών
δοκιµών. Εν τω µεταξύ η αποστολή παραµένει υπό τον έλεγχο των αρχών και υπό την ευθύνη του επίσηµου κτηνίατρου ή
του αρµόδιου δηµόσιου υπαλλήλου στο συνοριακό σταθµό επιθεώρησης που διεξήγαγε τους κτηνιατρικούς ελέγχους.
4. Κάθε κράτος µέλος ενηµερώνει την Επιτροπή κάθε µήνα σχετικά µε τα θετικά και αρνητικά αποτελέσµατα των δοκιµών
εργαστηρίου που διεξάχθηκαν στους συνοριακούς σταθµούς του επιθεώρησης.

(1) ΕΕ L 18 της 23.1.2003, σ. 11.
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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Οδηγίες για το πιστοποιητικό ΚΚΕΕ (1)

Γενικά: Συµπληρώστε το πιστοποιητικό µε κεφαλαία γράµµατα. Όταν υπάρχει επιλογή να διαγραφεί ένα τετραγωνίδιο ή το τετραγωνίδιο είναι

άνευ αντικειµένου, διαγράψτε σαφώς όλο το αριθµηµένο τετραγωνίδιο. Για να επιβεβαιώσετε µια επιλογή, σηµειώστε το τετραγωνίδιο ή
το σηµείο.

Το πιστοποιητικό αυτό πρέπει να συµπληρώνεται για όλες τις παρτίδες που παρουσιάζονται σε ένα συνοριακό σταθµό ελέγχου,
είτε πρόκειται για παρτίδα που πληροί τις απαιτήσεις της ΕΕ και προορίζεται για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, για παρτίδα που
θα µεταφερθεί υπό έλεγχο, είτε για παρτίδα που δεν πληροί τους όρους της ΕΕ και προορίζεται για µεταφόρτωση, διαµετακόµιση, για το σύστηµα ελεύθερης αποθήκης ή για προµηθευτή πλοίου. Η µεταφορά υπό έλεγχο αφορά τις αποστολές που γίνονται αποδεκτές µε τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 8 της οδηγίας 97/78/ΕΚ αλλά που παραµένουν υπό κτηνιατρικό
έλεγχο έως ότου η αποστολή φθάσει σε ένα συγκεκριµένο τελικό προορισµό, συνήθως για να υποστούν περαιτέρω επεξεργασία.
Οι κωδικοί ISO, όπου αναφέρονται, αφορούν το διεθνή τυποποιηµένο διψήφιο κωδικό για οποιαδήποτε χώρα.

Μέρος 1
Το µέρος αυτό συµπληρώνεται από τον δηλούντα ή το υπεύθυνο για το φορτίο πρόσωπο, όπως καθορίζεται στην οδηγία 97/78/ΕΚ άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ε). Οι σηµειώσεις αναγράφονται δίπλα στον
αριθµό του τετραγωνιδίου που αφορούν.
Τετραγωνίδιο 1.

Αποστολέας/εξαγωγέας: Αναφέρατε την εµπορική οργάνωση που αποστέλλει την παρτίδα (στην τρίτη
χώρα).

Τετραγωνίδιο 2.

Συνοριακός σταθµός ελέγχου: Εάν η πληροφορία αυτή δεν είναι εκ των προτέρων τυπωµένη στο έγγραφο,
παρακαλώ, συµπληρώστε την. Ο αριθµός αναφοράς του ΚΚΕΕ είναι ο µοναδικός αριθµός αναφοράς που
δίδεται από το συνοριακό σταθµό ελέγχου που εκδίδει το πιστοποιητικό (επαναλαµβάνεται στο τετραγωνίδιο 25). Ο αριθµός µονάδας ANIMO είναι ο αριθµός του συνοριακού σταθµού ελέγχου που αναφέρεται
δίπλα στο όνοµά του στον κατάλογο των εγκεκριµένων συνοριακών σταθµών ελέγχου που δηµοσιεύεται
στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Τετραγωνίδιο 3.

Παραλήπτης: Αναφέρετε τη διεύθυνση του προσώπου ή του εµπορικού οργανισµού που αναγράφεται στο
πιστοποιητικό της τρίτης χώρας. Αν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό, µπορεί να χρησιµοποιηθεί το
όνοµα του παραλήπτη που αναφέρεται σε συναφή εµπορικά έγγραφα.

Τετραγωνίδιο 4.

Πρόσωπο υπεύθυνο για τη φόρτωση (επίσης πράκτορας ή δηλών): Είναι το πρόσωπο που καθορίζεται στο
άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ε) της οδηγίας 97/78/ΕΚ, το οποίο είναι επιφορτισµένο µε την παρτίδα
όταν αυτή παρουσιάζεται στο συνοριακό σταθµό ελέγχου και προβαίνει στις αναγκαίες δηλώσεις στις
αρµόδιες αρχές εξ ονόµατος του εισαγωγέα: αναφέρατε το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση.

Τετραγωνίδιο 5.

Εισαγωγέας: Ο εισαγωγέας µπορεί να είναι αποµακρυσµένος από τον πραγµατικό συνοριακό σταθµό ελέγχου: σηµειώστε το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση. Αν ο εισαγωγέας και ο πράκτορας είναι το ίδιο πρόσωπο, σηµειώστε «Όπως στο τετραγωνίδιο 4».

Τετραγωνίδιο 6.

Χώρα καταγωγής: Αφορά τη χώρα όπου έχει παραχθεί, κατασκευασθεί ή συσκευασθεί το προϊόν.

Τετραγωνίδιο 7.

Χώρα αποστολής: Πρόκειται για τη χώρα όπου το φορτίο τοποθετήθηκε στο µέσο τελικής µεταφοράς για
να αποσταλεί προς την ΕΕ.

Τετραγωνίδιο 8.

Να συµπεριληφθεί η διεύθυνση παράδοσης στην ΕΕ. Αυτό ισχύει και για τα προϊόντα που πληρούν τις
απαιτήσεις της ΕΕ (τετραγωνίδιο 19) καθώς και γι' αυτά που δεν τις πληρούν (τετραγωνίδιο 22).

Τετραγωνίδιο 9.

Αναφέρετε την προβλεπόµενη ηµεροµηνία κατά την οποία αναµένεται να φθάσουν οι παρτίδες στο συνοριακό σταθµό ελέγχου.

Τετραγωνίδιο 10.

Κτηνιατρικό πιστοποιητικό/έγγραφο: Ηµεροµηνία έκδοσης: Πρόκειται για την ηµεροµηνία κατά την οποία
υπεγράφη το πιστοποιητικό ή το έγγραφο από τον επίσηµο κτηνίατρο ή την αρµόδια αρχή. Αριθµός:
σηµειώστε τον επίσηµο αριθµό του πιστοποιητικού. Για προϊόντα από µία εγκεκριµένη ή καταχωρισµένη
επιχείρηση ή πλοίο, αναφέρατε το όνοµα και τον αριθµό έγκρισης/καταχώρισης, κατά περίπτωση. Για τα
έµβρυα, τα ωάρια και το σπέρµα, αναφέρατε τον αριθµό ταυτότητας της εγκεκριµένης οµάδας συλλογής.

(1) Οι οδηγίες µπορούν να τυπωθούν και να διανεµηθούν χωριστά από το έγγραφο.
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Τετραγωνίδιο 11.

Αναφέρατε τα πλήρη στοιχεία των µέσων µεταφοράς άφιξης: για αεροσκάφος, τον αριθµό πτήσης και το
δελτίο αεροπορικής µεταφοράς, για σκάφος, το όνοµα του πλοίου και τον αριθµό φορτωτικής, για οδικά
οχήµατα, τον αριθµό κυκλοφορίας µε τον αριθµό του ρυµουλκούµενου, εάν ενδείκνυται, για σιδηροδρόµους, την ταυτότητα του τρένου και τον αριθµό του βαγονιού.

Τετραγωνίδιο 12.

Φύση των προϊόντων: αναφέρετε τα είδη των ζώων, την αγωγή στην οποία υποβλήθηκαν µε τα προϊόντα
και τον αριθµό και το είδος των συσκευασιών που αποτελούν το φορτίο, π.χ. 50 κιβώτια των 25 kg ή τον
αριθµό των εµπορευµατοκιβωτίων. Σηµειώστε τη σχετική θερµοκρασία κατά τη µεταφορά.

Τετραγωνίδιο 13.

Κωδικός ΣΟ: Αναφέρατε τουλάχιστον τα τέσσερα πρώτα ψηφία του σχετικού κωδικού της συνδυασµένης
ονοµατολογίας, όπως καθορίστηκε από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συµβουλίου, όπως τροποποιήθηκε τελευταία. Οι κωδικοί αυτοί απαριθµούνται επίσης στην απόφαση 2002/349/ΕΚ της Επιτροπής
(και ισοδυναµούν µε τους κωδικούς του εναρµονισµένου συστήµατος). Στην περίπτωση αλιευτικών προϊόντων µόνον, όταν υπάρχει ένα πιστοποιητικό µε µία παρτίδα που περιέχει περισσότερους του ενός κωδικούς
προϊόντων, οι επιπλέον κωδικοί πρέπει να αναφέρονται στο ΚΚΕΕ.

Τετραγωνίδιο 14.

Μεικτό βάρος: Συνολικό βάρος σε kg. Καθορίζεται ως το σύνολο της µάζας των προϊόντων µε τις άµεσες
πρώτες συσκευασίες τους και όλες τις συσκευασίες τους, εξαιρουµένων των εµπορευµατοκιβωτίων µεταφοράς και άλλου εξοπλισµού µεταφοράς.

Τετραγωνίδιο 15.

Καθαρό βάρος: Πραγµατικό βάρος του προϊόντος σε χλγρ. χωρίς τη συσκευασία. Χρησιµοποιήστε µονάδες
όπου δεν ενδείκνυται το βάρος, π.χ. 100 σταγόνες σπέρµατος των X ml. ή 3 βιολογικά στελέχη/έµβρυα.

Τετραγωνίδιο 16.

Αναφέρατε όλους τους αριθµούς της σφραγίδας και του εµπορευµατοκιβωτίου, ανάλογα µε την περίπτωση.

Τετραγωνίδιο 17.

Μεταφόρτωση: Χρησιµοποιήστε αυτό το τετραγωνίδιο όταν µια παρτίδα δεν πρέπει να εισαχθεί σε αυτό το
συνοριακό σταθµό ελέγχου αλλά να µεταφορτωθεί σε ένα άλλο πλοίο ή αεροσκάφος, είτε για εισαγωγή
στην ΕΕ σε ένα δεύτερο συνοριακό σταθµό ελέγχου στην Κοινότητα ή στον ΕΟΧ, είτε για να αποσταλεί σε
µία τρίτη χώρα. Όσον αφορά τον αριθµό µονάδας Animo, βλέπε τετραγωνίδιο 2.

Τετραγωνίδιο 18.

∆ιαµετακόµιση: Για αποστολές που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της ΕΕ και προορίζονται για µία τρίτη
χώρα διακινούµενες διά της ΕΕ/κράτους του ΕΟΧ, οδικώς, σιδηροδροµικώς ή διά πλωτής οδού.
Έξοδος από το ΣΣΕ: Όνοµα του συνοριακού σταθµού ελέγχου απ' όπου τα προϊόντα εγκαταλείπουν το
έδαφος της ΕΕ. Αριθµός µονάδας Animo — βλέπε τετραγωνίδιο 2.

Τετραγωνίδιο 19.

Προϊόντα που πληρούν τις απαιτήσεις της ΕΕ: Όλα τα προϊόντα που παρουσιάζονται για ελεύθερη κυκλοφορία στην εσωτερική αγορά, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που είναι αποδεκτά αλλά θα υποβληθούν σε
«διαδικασία ελεγχόµενης µεταφοράς» και αυτών τα οποία, αφού λάβουν κτηνιατρική άδεια για τη θέση σε
ελεύθερη κυκλοφορία, µπορούν να αποθηκευθούν υπό τελωνειακό έλεγχο και να εκτελωνισθούν αργότερα
είτε στο τελωνειακό γραφείο από το οποίο εξαρτάται γεωγραφικά ο συνοριακός σταθµός ελέγχου ή σε ένα
άλλο τόπο.
Προϊόντα που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της ΕΕ: Τα προϊόντα που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της ΕΕ και
προορίζονται για ελεύθερες ζώνες, ελεύθερες αποθήκες, τελωνειακές αποθήκες ή προµηθευτές πλοίων ή τα
οποία είναι σε διαµετακόµιση προς µία τρίτη χώρα.

Τετραγωνίδιο 20.

Η επανεισαγωγή αφορά παρτίδες καταγωγής ΕΕ των οποίων απερρίφθη η είσοδος σε µια τρίτη χώρα, για
εµπορικούς λόγους, και οι οποίες επιστρέφονται στην επιχείρηση καταγωγής στην ΕΕ.

Τετραγωνίδιο 21.

Εσωτερική αγορά: Αφορά τις παρτίδες που παρουσιάζονται για να διατεθούν στην εσωτερική αγορά.
Σηµειώστε την κατηγορία για την οποία παρουσιάζεται µία παρτίδα. Αφορά επίσης τις παρτίδες οι οποίες,
αφού λάβουν κτηνιατρική άδεια για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία, µπορούν να αποθηκευθούν υπό
τελωνειακό έλεγχο και να εκτελωνισθούν αργότερα είτε στο τελωνειακό γραφείο από το οποίο εξαρτάται
γεωγραφικά ο συνοριακός σταθµός ελέγχου ή σε ένα άλλο τόπο.

Τετραγωνίδιο 22.

Αυτό το τετραγωνίδιο συµπληρώνεται για όλα τα προϊόντα που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της ΕΕ, όταν η
παρτίδα αποστέλλεται προς µία ελεύθερη ζώνη, ελεύθερη αποθήκη, τελωνειακή αποθήκη ή έναν προµηθευτή πλοίου.
Σηµείωση: Τα τετραγωνίδια 18 και 22 αφορούν µόνο τις κτηνιατρικές διαδικασίες.

Τετραγωνίδιο 23.

Υπογραφή: Αυτή δεσµεύει τον υπογράφοντα να αποδεχθεί επίσης τις παρτίδες που αποστέλλονται εκ νέου
σε διαµετακόµιση, οι οποίες δεν έγιναν αποδεκτές από µία τρίτη χώρα.
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Μέρος 2
Το παρόν τµήµα συµπληρώνεται µόνο από τον επίσηµο κτηνίατρο ή από τον διορισθέντα υπάλληλο (όπως προβλέπεται στην
απόφαση 93/352/ΕΟΚ)
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Τετραγωνίδιο 24.

Πρώην ΚΚΕΕ: Εάν έχει εκδοθεί προηγούµενο ΚΚΕΕ, αναφέρεται ο αύξων αριθµός αυτού του πιστοποιητικού.

Τετραγωνίδιο 25.

Αφορά τον αριθµό αναφοράς που δίδεται από το συνοριακό σταθµό ελέγχου που εκδίδει το πιστοποιητικό,
όπως και το τετραγωνίδιο 2.

Τετραγωνίδιο 26.

Έλεγχος εγγράφων. Συµπληρώνεται για όλες τις παρτίδες.

Τετραγωνίδιο 27.

Συµπληρώνεται στη θέση «Έλεγχος σφραγίδας» όταν δεν ανοίγονται τα εµπορευµατοκιβώτια και ελέγχεται
µόνον η σφραγίδα σύµφωνα µε το άρθρο 4 στοιχείο α) σηµείο i) της οδηγίας 97/78/ΕΚ.

Τετραγωνίδιο 28.

Φυσικοί έλεγχοι:
Η µνεία «Μειωµένοι έλεγχοι» αφορά το καθεστώς που θεσπίζεται στην απόφαση 94/360/ΕΟΚ της Επιτροπής, όταν η παρτίδα δεν έχει επιλεγεί για φυσικό έλεγχο, αλλά θεωρείται ότι έχει ελεγχθεί ικανοποιητικά
µόνο βάσει του ελέγχου των εγγράφων και της ταυτότητας.
Η µνεία «Άλλοι» αναφέρεται στη διαδικασία επανεισαγωγής, σε µεταφερόµενα υπό έλεγχο εµπορεύµατα, σε
µεταφόρτωση, σε διαµετακόµιση ή στις διαδικασίες των άρθρων 12 και 13. Οι προορισµοί αυτοί µπορούν
να συναχθούν από άλλα τετραγωνίδια.

Τετραγωνίδιο 29.

Αναφέρατε την κατηγορία της ουσίας ή του παθογόνου οργανισµού για τον οποίο διεξάγεται έρευνα. Η
µνεία «Τυχαία» αναφέρεται σε δειγµατοληψία κατά την οποία η αποστολή δεν κρατείται εν αναµονή των
αποτελεσµάτων, περίπτωση κατά την οποία η αρµόδια αρχή προορισµού πρέπει να ενηµερωθεί µε µήνυµα
ANIMO (βλέπε άρθρο 8 της οδηγίας 97/78/ΕΚ). Η µνεία «Κατόπιν υπόνοιας» περιλαµβάνει τις περιπτώσεις
κατά τις οποίες η παρτίδα έχει είτε κρατηθεί εν αναµονή ευνοϊκού αποτελέσµατος, είτε έχει υποβληθεί σε
δοκιµή λόγω προηγούµενης κοινοποίησης από το σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιµα και
τις ζωοτροφές, είτε έχει υποβληθεί σε δοκιµή λόγω ισχύοντος µέτρου διασφάλισης.

Τετραγωνίδιο 30.

Συµπληρώνεται, όταν είναι αναγκαίο, για την αποδοχή µεταφόρτωσης. Το τετραγωνίδιο αυτό χρησιµοποιείται σε περίπτωση που η παρτίδα δεν πρέπει να εισαχθεί σε αυτόν το συνοριακό σταθµό ελέγχου αλλά
πρέπει να συνεχίσει το ταξίδι της σε ένα άλλο πλοίο ή αεροπλάνο, είτε για εισαγωγή στην ΕΕ σε ένα
δεύτερο συνοριακό σταθµό ελέγχου στην Κοινότητα/ΕΟΧ ή για µία τρίτη χώρα προορισµού. Βλέπε το
άρθρο 9 της οδηγίας 97/78/ΕΚ και την απόφαση 2000/25/ΕΚ της Επιτροπής (1). Αριθµός µονάδας
ANIMO — βλέπε τετραγωνίδιο 2.

Τετραγωνίδιο 31.

∆ιαµετακόµιση: Συµπληρώνεται όταν είναι αποδεκτό να µεταφερθούν οι παρτίδες που δεν πληρούν τις κοινοτικές απαιτήσεις οδικώς, σιδηροδροµικώς ή διά πλωτής οδού µέσω της ΕΕ/κράτους του ΕΟΧ προς έναν
προορισµό που βρίσκεται σε µία τρίτη χώρα. Η διαµετακόµιση πρέπει να πραγµατοποιείται υπό κτηνιατρικό
έλεγχο σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου 11 της οδηγίας 97/78/ΕΚ και της απόφασης 2000/208/
ΕΚ.

Τετραγωνίδιο 32.

Το τετραγωνίδιο αυτό συµπληρώνεται για όλες τις παρτίδες των οποίων έχει εγκριθεί η θέση σε ελεύθερη
κυκλοφορία στην ενιαία αγορά. (Πρέπει επίσης να χρησιµοποιείται για τις παρτίδες που πληρούν τις απαιτήσεις της ΕΕ, αλλά, οι οποίες, για οικονοµικούς λόγους, δεν εκτελωνίζονται αµέσως στο συνοριακό
σταθµό ελέγχου και αποθηκεύονται υπό τελωνειακή εποπτεία σε τελωνειακή αποθήκη ή εκτελωνίζονται
αργότερα ή/και σε ένα διαφορετικό γεωγραφικό προορισµό).

Τετραγωνίδια 3334.

Τα τετραγωνίδια αυτά χρησιµοποιούνται όταν οι παρτίδες δεν γίνονται αποδεκτές για θέση σε ελεύθερη
κυκλοφορία στο πλαίσιο κτηνιατρικών κανόνων αλλά θεωρείται ότι αντιπροσωπεύουν υψηλό κίνδυνο και
αποστέλλονται υπό κτηνιατρική και τελωνειακή εποπτεία προς έναν από τους ελεγχόµενους προορισµούς
που προβλέπονται στην οδηγία 97/78/ΕΚ. Η αποδοχή για τις ελεύθερες ζώνες, ελεύθερες αποθήκες και
τελωνειακές αποθήκες µπορεί να χορηγηθεί µόνον όταν πληρούνται οι απαιτήσεις που καθορίζονται στο
άρθρο 12 παράγραφος 4 της οδηγίας 97/78/ΕΚ.

(1) ΕΕ L 9 της 13.1.2000, σ. 27.
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Τετραγωνίδιο 33.

Χρησιµοποιείται όταν οι παρτίδες γίνονται αποδεκτές αλλά πρέπει να µεταφερθούν σε έναν ειδικό προορισµό που καθορίζεται στα άρθρα 8 ή 15 της οδηγίας 97/78/ΕΚ.

Τετραγωνίδιο 34.

Χρησιµοποιείται για όλες τις παρτίδες που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ΕΕ και προορίζονται
για µεταφορά ή αποθήκευση σε εγκεκριµένες αποθήκες σύµφωνα µε το άρθρο 12 παράγραφος 4 ή σε
εγκεκριµένους επιχειρηµατίες δυνάµει του άρθρου 13 της οδηγίας 97/78/ΕΚ.

Τετραγωνίδιο 35.

Όταν η εισαγωγή δεν γίνεται αποδεκτή, αναφέρατε επακριβώς τη διαδικασία που πρόκειται να εφαρµοσθεί.
Πρέπει να αναφέρετε την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της προτεινόµενης ενέργειας. Η διεύθυνση κάθε
εγκατάστασης µεταποίησης πρέπει να σηµειώνεται στο τετραγωνίδιο 37. Μετά την απόρριψη ή την απόφαση µεταποίησης, η ηµεροµηνία κάθε µεταγενέστερης ενέργειας πρέπει επίσης να καταγράφεται στο
«Μητρώο ακόλουθων ενεργειών».

Τετραγωνίδιο 36.

Λόγοι απόρριψης: Συµπληρώνεται ενδεχοµένως για να προστεθούν σχετικές πληροφορίες. Σηµειώστε το
κατάλληλο τετραγωνίδιο. Το σηµείο 7 αφορά τα προβλήµατα υγιεινής που δεν καλύπτονται από τα σηµεία
8 και 9, συµπεριλαµβανοµένων των παρατυπιών που διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο της θερµοκρασίας,
των προϊόντων που βρίσκονται σε κατάσταση σήψης ή που είναι ακάθαρτα.

Τετραγωνίδιο 37.

Αναφέρατε τον αριθµό έγκρισης και τη διεύθυνση (ή το όνοµα του πλοίου και το λιµάνι) για κάθε προορισµό, όταν απαιτείται περαιτέρω κτηνιατρικός έλεγχος της παρτίδας, όπως, π.χ., για τα τετραγωνίδια 33.
(Ελεγχόµενη µεταφορά) 34 (Καθεστώς τελωνειακής αποθήκης) ή 35 (Μεταποίηση ή καταστροφή).

Τετραγωνίδιο 38.

Το τετραγωνίδιο αυτό χρησιµοποιείται όταν η αρχική σφραγίδα µιας παρτίδας έχει καταστραφεί κατά το
άνοιγµα του εµπορευµατοκιβωτίου. Πρέπει να τηρείται συγκεντρωτικός κατάλογος όλων των σφραγίδων
που έχουν χρησιµοποιηθεί γι' αυτό το σκοπό.

Τετραγωνίδιο 39.

Στο τετραγωνίδιο αυτό τίθεται η επίσηµη σφραγίδα του συνοριακού σταθµού ελέγχου ή της αρµόδιας
αρχής.

Τετραγωνίδιο 40.

Υπογραφή του κτηνιάτρου ή, σε περίπτωση λιµένων στους οποίους διακινούνται µόνον ψάρια, του υπαλλήλου που έχει διορισθεί από την αρµόδια αρχή, όπως καθορίζεται στην απόφαση 93/352/ΕΚ.

Τετραγωνίδιο 41.

Το τετραγωνίδιο αυτό πρέπει να συµπληρώνεται από το συνοριακό σταθµό ελέγχου απ' όπου οι παρτίδες
διαµετακοµίζονται προτού εξέλθουν από την ΕΕ, όταν αποστέλλονται σε διαµετακόµιση δια της ΕΕ και
ελέγχονται κατά την έξοδο, όπως προβλέπεται στην απόφαση 2000/208/ΕΚ. Σε περίπτωση µη διαµετακόµισης, το τετραγωνίδιο αυτό µπορεί εναλλακτικά να χρησιµοποιηθεί για επιπρόσθετα σχόλια, ανάλογα µε
την περίπτωση, σχετικά π.χ. µε τη µη αφαίρεση της σπονδυλικής στήλης ή τα καταβληθέντα τέλη.

Τετραγωνίδιο 42.

Πρέπει να χρησιµοποιείται από τις τελωνειακές υπηρεσίες για να προστεθούν τα σχετικά στοιχεία (π.χ. αριθµός πιστοποιητικών T1 ή T5), όταν οι παρτίδες παραµένουν υπό τελωνειακή εποπτεία για ορισµένη χρονική
περίοδο. Η πληροφορία αυτή προστίθεται συνήθως µετά την υπογραφή του κτηνιάτρου.

Τετραγωνίδιο 43.

Χρησιµοποιείται µόνον εφόσον το πρωτότυπο πιστοποιητικό ΚΚΕΕ πρέπει να παραµείνει σε έναν τόπο και
πρέπει να εκδοθούν επιπλέον αντίτυπα του πιστοποιητικού ΚΚΕΕ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 9
Φυτικά προϊόντα που υπόκεινται σε κτηνιατρικούς ελέγχους:
1. Άχυρο
2. Χορτονοµή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 9
Μέρος 1: Χώρες από τις οποίες τα κράτη µέλη επιτρέπεται να εισάγουν άχυρο και χορτονοµή
Αυστραλία
Λευκορωσία
Βουλγαρία
Καναδάς
Χιλή
Κροατία
Γροιλανδία
Ισλανδία
Νέα Ζηλανδία
Ρουµανία
Νότιος Αφρική· (εκτός από τη ζώνη καταπολέµησης του αφθώδους πυρετού, που βρίσκεται στην κτηνιατρική περιοχή της
βορείου και ανατολικής Transvaal, στην περιοχή Ingwavuma της κτηνιατρικής περιφέρειας Natal και στην περιοχή που συνορεύει µε τη Μποτσουάνα, 28° ανατολικό γεωγραφικό µήκος).
Ελβετία
Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής
Μέρος ΙΙ: Υποψήφιες χώρες από τις οποίες τα κράτη µέλη επιτρέπεται να εισαγάγουν άχυρο και χορτονοµή έως τις
30 Απριλίου 2004
Κύπρος
Τσεχική ∆ηµοκρατία
Εσθονία
Ουγγαρία
Λεττονία
Λιθουανία
Μάλτα
Πολωνία
Σλοβακία
Σλοβενία
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