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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 878/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Απριλίου 2004
σχετικά µε τον ορισµό µεταβατικών µέτρων σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 όσον
αφορά ορισµένα ζωικά υποπροϊόντα που ταξινοµούνται ως υλικά των κατηγοριών 1 και 2 τα οποία
προορίζονται για τεχνική χρήση
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(6)

Εν αναµονή των συµβουλών αυτών, κρίνεται σκόπιµο να
προβλεφθούν µεταβατικά µέτρα που θα επιτρέπουν να συνεχιστεί η διάθεση στην αγορά, η εξαγωγή, η εισαγωγή και η
διαµετακόµιση ορισµένων προϊόντων που κατατάσσονται ως
υλικά των κατηγοριών 1 και 2 σύµφωνα µε τον κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 1774/2002 και τα οποία προορίζονται αποκλειστικά για τεχνικές χρήσεις.

(7)

Οµοίως, πρέπει να ληφθούν µεταβατικά µέτρα που θα
επιτρέπουν την τεχνική χρήση ορισµένων, αυστηρά οριζόµενων, υλικών των κατηγοριών 1 και 2. Οι ειδικές χρήσεις των
εν λόγω προϊόντων για τεχνικούς σκοπούς υπόκεινται σε
αυστηρά µέτρα διοχέτευσης και ελέγχου, που θα µειώνουν
περαιτέρω τον κίνδυνο εκτροπής τους στην αλυσίδα τροφίµων και ζωοτροφών και µη προβλεπόµενης χρήσης σε άλλα
τεχνικά προϊόντα όπως λιπάσµατα και βελτιωτικά του
εδάφους, καλλυντικά, φαρµακευτικά και ιατροτεχνολογικά
προϊόντα.

(8)

Εφόσον δεν µπορεί να αποφευχθεί η χρήση ζωικών
υποπροϊόντων των κατηγοριών 1 και 2 για την παραγωγή
φαρµακευτικών προϊόντων, η αρµόδια αρχή δύναται, βάσει
κατάλληλης κατά περίπτωση αξιολόγησης του κινδύνου
σύµφωνα µε τη σχετική κοινοτική νοµοθεσία, να χορηγήσει
παρέκκλιση από τις διατάξεις του κανονισµού.

(9)

Όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά και την εξαγωγή
ζωικών υποπροϊόντων που προορίζονται για τεχνική χρήση
και έχουν παραχθεί στην Κοινότητα, οι κανόνες που ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 επαρκούν,
γενικώς, µε την προϋπόθεση ότι θα λειτουργούν συµπληρωµατικά προς τους κανόνες συλλογής και µεταφοράς, ώστε
να διασφαλίζεται η επιδίωξη των αυστηρών στόχων διοχέτευσης, αναγνώρισης και ελέγχου. Ως προς τις παρτίδες
προς εισαγωγή ή υπό διαµετακόµιση, πρέπει να οριστούν
πρόσθετες απαιτήσεις πιστοποίησης και διοχέτευσης.

(10)

Τα κράτη µέλη πρέπει να εφαρµόζουν πρόσθετους όρους
εξακρίβωσης, όπου κρίνεται αναγκαίο για την εφαρµογή του
παρόντος κανονισµού και ιδίως προκειµένου να αποφευχθεί
ο κίνδυνος εκτροπής, και πρέπει να συνεργάζονται για το
σκοπό αυτό. Πρέπει επίσης να ενηµερώνουν την Επιτροπή
και τα υπόλοιπα κράτη µέλη σχετικά και να λαµβάνουν κάθε
απαραίτητο µέτρο στο πλαίσιο της οικείας κοινοτικής νοµοθεσίας σε περίπτωση µη τήρησης.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 2002, για τον καθορισµό υγειονοµικών κανόνων σχετικά µε τα ζωικά υποπροϊόντα που
δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (1), και ιδίως
το άρθρο 4 παράγραφος 4, το άρθρο 5 παράγραφος 4, το άρθρο
16 παράγραφος 3 και το άρθρο 32 παράγραφος 1,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 22ας Μαου
2001, για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέµησης
και εξάλειψης ορισµένων µεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (2), δεν µπορούν να εισάγονται στην Κοινότητα
υλικά ειδικού κινδύνου τα οποία προορίζονται για τρόφιµα,
ζωοτροφές ή λιπάσµατα.

(2)

Ωστόσο, τα προϊόντα της κατηγορίας 1, τα οποία ενδέχεται
να περιέχουν υλικά ειδικού κινδύνου, µπορούν να εισάγονται
στην Κοινότητα ή να εξάγονται από αυτή σύµφωνα µε τους
κανόνες που ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1774/
2002 ή που πρόκειται να θεσπιστούν στο πλαίσιο της διαδικασίας που αναφέρεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2.

(3)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 812/2003 της Επιτροπής, της
12ης Μαου 2003, για µεταβατικά µέτρα, σύµφωνα µε τον
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, όσον αφορά τις εισαγωγές και
τη διαµετακόµιση ορισµένων προϊόντων από τρίτες χώρες (3)
προβλέπει προσωρινή παρέκκλιση έως τις 30 Απριλίου
2004 από την απαγόρευση εισαγωγής ορισµένων ζωικών
υποπροϊόντων από τρίτες χώρες όπως ορίζεται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002.

(4)

Ορισµένοι φορείς και εµπορικοί εταίροι εξέφρασαν την ανησυχία τους σχετικά µε την απαγόρευση ζωικών υποπροϊόντων που προορίζονται για τεχνική χρήση, εκτός της αλυσίδας ζωοτροφών ή τροφίµων.

(5)

Η Επιτροπή έχει ζητήσει επιστηµονικές συµβουλές σχετικά
µε µια ποσοτική αξιολόγηση του υπολειµµατικού κινδύνου
σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών (ΣΕΒ) σε
διάφορα παράγωγα προϊόντα βοοειδών όπως η ζελατίνη και
το ζωικό λίπος, οι οποίες αναµένονται σύντοµα. Σκοπεύει
επίσης να ζητήσει περαιτέρω ειδικές συµβουλές.

(1) ΕΕ L 273 της 10.10.2002, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 808/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L
117 της 13.5.2003, σ. 1).
2
( ) ΕΕ L 147 της 31.5.2001, σ. 1· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2245/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L
333 της 20.12.2003, σ. 28).
(3) ΕΕ L 117 της 13.5.2003, σ. 19· κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2268/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 336 της
23.12.2003, σ. 24).

30.4.2004
(11)

(12)
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Για να µη διαταραχθούν οι εµπορικές συναλλαγές, κρίνεται
σκόπιµο να χορηγηθεί εύλογο χρονικό διάστηµα κατά το
οποίο θα εξακολουθούν να γίνονται δεκτά τα εισαγόµενα
ζωικά υποπροϊόντα που φθάνουν στους συνοριακούς σταθµούς επιθεώρησης µετά την 1η Μαου 2004 και τα οποία
µπορεί να συνοδεύονται ακόµα από υγειονοµικά πιστοποιητικά που έχουν καταρτιστεί µε βάση παλαιά υποδείγµατα.
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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Άρθρο 3

Παρέκκλιση για την εισαγωγή και τη διαµετακόµιση ζωικών
υποπροϊόντων
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 29 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1774/2002, τα κράτη µέλη δύνανται να επιτρέψουν την
εισαγωγή και τη διαµετακόµιση των ζωικών υποπροϊόντων.
Απαιτείται επίσης ετικέτα ανάλογη µε εκείνη που αναφέρεται στο
σηµείο α) του άρθρου 5 του παρόντος κανονισµού για τα εισαγόµενα ζωικά υποπροϊόντα.

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής
Ο παρών κανονισµός ισχύει για τα ακόλουθα ζωικά υποπροϊόντα,
τα οποία κατατάσσονται ως υλικά των κατηγοριών 1 ή 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 και προορίζονται αποκλειστικά για
τεχνική χρήση:
α) δέρµατα που προέρχονται από ζώα τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία µε ορισµένες ουσίες απαγορευµένες σύµφωνα µε την
οδηγία 96/22/ΕΚ (1)·
β) τετηγµένα λίπη προερχόµενα από υλικά της κατηγορίας 1, που
παράγονται µε τη µέθοδο 1 όπως αναφέρεται στο παράρτηµα V
κεφάλαιο III του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 και, στην
περίπτωση τετηγµένων λιπών που προέρχονται από µηρυκαστικά
ζώα, έχουν καθαριστεί κατά τρόπο ώστε το ανώτατο επίπεδο
των υπολειµµατικών συνολικών αδιάλυτων ακαθαρσιών να µην
υπερβαίνει το 0,15 % του βάρους, και τα παράγωγα λίπη που
πληρούν τουλάχιστον τα πρότυπα που αναφέρονται στο παράρτηµα VI κεφάλαιο III του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002·
γ) έντερα µηρυκαστικών (µε ή χωρίς περιεχόµενο) και
δ) οστά και προϊόντα οστών που περιέχουν τη σπονδυλική στήλη
και το κρανίο, και κέρατα βοοειδών που έχουν αφαιρεθεί από το
κρανίο µε µέθοδο που άφησε άθικτη την κρανιακή κοιλότητα.
Ωστόσο, τα εν λόγω ζωικά υποπροϊόντα δεν πρέπει να προέρχονται
από ζώα του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) περιπτώσεις i)
και ii) του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002.
Άρθρο 2
Παρέκκλιση για τη διάθεση στην αγορά και την εξαγωγή
ζωικών υποπροϊόντων
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 20 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 1774/2002, τα κράτη µέλη δύνανται να επιτρέψουν τη
διάθεση στην αγορά και την εξαγωγή των ζωικών υποπροϊόντων
που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος κανονισµού (εφεξής
καλούµενα «τα ζωικά υποπροϊόντα»).
Ωστόσο, η παρέκκλιση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο δεν
ισχύει για τις εξαγωγές των ζωικών υποπροϊόντων που αναφέρονται
στα σηµεία γ) και δ) του άρθρου 1 του παρόντος κανονισµού.
(1) ΕΕ L 125 της 23.5.1996, σ. 3· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την
οδηγία 2003/74/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 262 της 14.10.2003, σ. 17).

Άρθρο 4
Όροι για τη διάθεση στην αγορά, την εξαγωγή και την εισαγωγή των ζωικών υποπροϊόντων
1. Η διάθεση στην αγορά ή η εξαγωγή των ζωικών υποπροϊόντων πρέπει να διενεργείται κατά τρόπο που δεν συνιστά κίνδυνο
για την υγεία των ζώων, τη δηµόσια υγεία και το περιβάλλον.
2. Η εισαγωγή των ζωικών υποπροϊόντων υπόκειται σε απαιτήσεις υγειονοµικής πιστοποίησης σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία.
Οι εισαγόµενες παρτίδες και οι παρτίδες υπό διαµετακόµιση διοχετεύονται σύµφωνα µε τη διαδικασία παρακολούθησης που ορίζεται
στο άρθρο 8 παράγραφος 4 της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συµβουλίου.

Άρθρο 5
Συλλογή και µεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων
Η συλλογή και η µεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων πρέπει να
ανταποκρίνεται στις ακόλουθες πρόσθετες απαιτήσεις:
α) εκτός από τις απαιτήσεις αναγνώρισης που ορίζονται στο κεφάλαιο I του παραρτήµατος II του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1774/
2002, όλες οι συσκευασίες πρέπει να φέρουν ετικέτα στην οποία
να αναγράφονται τα εξής: «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ,
ΣΤΙΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ, ΣΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ, ΣΤΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ,
ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ».
Ωστόσο, µπορεί να χρησιµοποιείται διαφορετική ετικέτα στην
περίπτωση που τα ζωικά υποπροϊόντα προορίζονται για φαρµακευτικά προϊόντα σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία. Κάθε
τέτοια ετικέτα πρέπει να καθιστά σαφές ότι τα ζωικά υποπροϊόντα «ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ»·
β) τα υποπροϊόντα παραδίδονται σε ειδική τεχνική µονάδα εγκεκριµένη σύµφωνα µε το άρθρο 18 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
1774/2002 και αποτελούν αντικείµενο επεξεργασίας που να
ικανοποιεί την αρµόδια αρχή κατά τρόπο ώστε το τεχνικό
προϊόν που προκύπτει να µη συνιστά κίνδυνο για την υγεία των
ζώων και τη δηµόσια υγεία·
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γ) η τεχνική µονάδα του σηµείου β) τηρεί µητρώα σύµφωνα µε το
άρθρο 9 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 και χρησιµοποιεί τα ζωικά υποπροϊόντα αποκλειστικά για τεχνικούς σκοπούς
που επιτρέπονται από την αρµόδια αρχή.
Άρθρο 6
Έλεγχοι
1.
Όσον αφορά τις εισαγόµενες παρτίδες ή τις παρτίδες υπό διαµετακόµιση, η αρµόδια αρχή ελέγχει τα έγγραφα σε τακτά χρονικά
διαστήµατα και, τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, την αλυσίδα
διοχέτευσης από τους συνοριακούς σταθµούς επιθεώρησης πρώτης
εισόδου έως την εγκεκριµένη τεχνική µονάδα σε περίπτωση εισαγωγής, καθώς και το συνοριακό σταθµό επιθεώρησης εξόδου σε
περίπτωση διαµετακόµισης, µε σκοπό τη συµφωνία των ποσοτήτων
των ζωικών υποπροϊόντων που εισήχθησαν, χρησιµοποιήθηκαν και
διατέθηκαν, εξασφαλίζοντας τη συµµόρφωση µε τις διατάξεις του
παρόντος κανονισµού και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002.
Ως προς τις παρτίδες υπό διαµετακόµιση, οι αρµόδιες αρχές που
είναι υπεύθυνες για το συνοριακό σταθµό επιθεώρησης πρώτης
εισόδου και εξόδου αντίστοιχα πρέπει να συνεργάζονται όπου
κρίνεται σκόπιµο προκειµένου να διασφαλίζεται η αποτελεσµατική
ανιχνευσιµότητα και οι αποδοτικοί έλεγχοι. Οι αρµόδιες αρχές
πρέπει επίσης να συνεργάζονται στο πλαίσιο της παρακολούθησης
που πραγµατοποιούν ώστε να εξασφαλίζεται η συµφωνία των
ποσοτήτων που εισάγονται σε ένα κράτος µέλος και χρησιµοποιούνται σε άλλο, των ποσοτήτων που εξάγονται από ένα κράτος µέλος
αλλά παράγονται σε άλλο, και των ποσοτήτων υπό διαµετακόµιση
εισόδου και εξόδου.
2.
Όσον αφορά τις παρτίδες προς διάθεση στην κοινοτική αγορά
ή προς εξαγωγή, οι αρµόδιες αρχές διενεργούν τους ελέγχους που
ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002, ιδίως τα άρθρα
του 7 και 8, µε τους ίδιους στόχους επαλήθευσης της συµφωνίας
των ποσοτήτων και της τήρησης των σχετικών κανόνων.

30.4.2004
Άρθρο 7

Πληροφορίες από τα κράτη µέλη
Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή και τα άλλα
κράτη µέλη, στο πλαίσιο της µόνιµης επιτροπής για την τροφική
αλυσίδα και την υγεία των ζώων, σχετικά µε:
α) τη χρήση της παρέκκλισης που αναφέρεται στα άρθρα 2 και 3
και
β) τις ρυθµίσεις εξακρίβωσης που προβλέπονται στο άρθρο 6 για
να εξασφαλιστεί ότι τα οικεία ζωικά υποπροϊόντα χρησιµοποιούνται µόνο για επιτρεπόµενους σκοπούς σύµφωνα µε το
άρθρο 5 σηµείο γ).
Άρθρο 8
Μέτρα σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τον παρόντα
κανονισµό
Η αρµόδια αρχή λαµβάνει αµέσως τα κατάλληλα µέτρα σε περίπτωση µη συµµόρφωσης.
Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος και εφαρµογή
1. Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει από την ηµεροµηνία
της δηµοσίευσής του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
2.

Εφαρµόζεται από την 1η Μαΐου 2004.

3. Ωστόσο, τα πιστοποιητικά που καταρτίζονται σύµφωνα µε το
υπόδειγµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 812/2003 της Επιτροπής
δύνανται να χρησιµοποιούνται έως τις 15 Ιουνίου 2004.
4. Τα κράτη µέλη επιτρέπουν, έως τις 15 Αυγούστου 2004, την
εισαγωγή παρτίδων που εξήλθαν από τρίτη χώρα πριν από τις 15
Ιουνίου 2004 και οι οποίες ενδέχεται να συνοδεύονται ακόµη από
τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο ανωτέρω σηµείο 3.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 29 Απριλίου 2004.
Για την Επιτροπή
David BYRNE

Μέλος της Επιτροπής

