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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Απριλίου 2007
σχετικά με τους καταλόγους ζώων και προϊόντων που πρέπει να υποβάλλονται σε ελέγχους στους
συνοριακούς σταθμούς επιθεώρησης σύμφωνα με τις οδηγίες του Συμβουλίου 91/496/ΕΟΚ και 97/78/ΕΚ
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 1547]
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2007/275/ΕΚ)
λευσης και ορισμένα φυτικά προϊόντα που εισάγονται στην
Κοινότητα από τρίτες χώρες.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

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

(3)

Η απόφαση 2002/349/ΕΚ της Επιτροπής, της 26ης Απριλίου 2002, για την κατάρτιση του καταλόγου των προϊόντων που πρέπει να αποτελούν αντικείμενο ελέγχου στους
συνοριακούς σταθμούς επιθεώρησης σύμφωνα με την οδηγία
97/78/ΕΚ του Συμβουλίου (4) προβλέπει ότι τα προϊόντα
ζωικής προέλευσης που περιλαμβάνονται στον κατάλογο
της απόφασης αυτής πρέπει να υποβάλλονται σε κτηνιατρικούς ελέγχους στους συνοριακούς σταθμούς επιθεώρησης
σύμφωνα με την οδηγία 97/78/ΕΚ.

(4)

Επειδή οι κτηνιατρικοί έλεγχοι στους συνοριακούς σταθμούς
επιθεώρησης πραγματοποιούνται σε στενή συνεργασία με
τους τελωνειακούς υπαλλήλους, είναι σκόπιμο να χρησιμοποιείται ως βάση για την επιλογή των αποστολών ένας κατάλογος προϊόντων ο οποίος να παραπέμπει στη συνδυασμένη
ονοματολογία («ΣΟ») που προβλέπεται στον κανονισμό
(ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 τους Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου
1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και
το κοινό δασμολόγιο (5) ως πρώτη βάση για την επιλογή των
αποστολών. Επομένως, οι κατάλογοι προϊόντων στην απόφαση 2002/349/ΕΚ πρέπει να αντικατασταθούν από τον
κατάλογο του παραρτήματος Ι της παρούσας απόφασης.

(5)

Για λόγους ορθολογικότητας της κοινοτικής νομοθεσίας,
είναι σκόπιμο ο κατάλογος του παραρτήματος Ι της
παρούσας απόφασης να περιλαμβάνει και τα ζώα που εισέρχονται στην Κοινότητα από τρίτες χώρες.

την οδηγία 91/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991,
για τον καθορισμό των βασικών αρχών σχετικά με την οργάνωση
των κτηνιατρικών ελέγχων των ζώων προέλευσης τρίτων χωρών που
εισάγονται στην Κοινότητα και περί τροποποίησης των οδηγιών
89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ και 90/675/ΕΟΚ (1), και ιδίως το
άρθρο 4 παράγραφος 5,
την οδηγία 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου
1997, για τον καθορισμό των αρχών οργάνωσης των κτηνιατρικών
ελέγχων των προϊόντων που εισάγονται στην Κοινότητα από τρίτες
χώρες (2), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 5,
την οδηγία 2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου
2002, για τους κανόνες υγειονομικού ελέγχου που διέπουν την
παραγωγή, μεταποίηση, διανομή και εισαγωγή προϊόντων ζωικής
προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (3), και
ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 5,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η οδηγία 91/496/ΕΟΚ προβλέπει ότι τα ζώα που εισάγονται
στην Κοινότητα από τρίτες χώρες πρέπει να υποβάλλονται σε
κτηνιατρικούς ελέγχους από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις
διατάξεις της.

(2)

Η οδηγία 97/78/ΕΚ προβλέπει ότι πρέπει να υποβάλλονται
σε κτηνιατρικούς ελέγχους ορισμένα προϊόντα ζωικής προέ-

(1) ΕΕ L 268 της 24.9.1991, σ. 56. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
με την οδηγία 2006/104/ΕΚ (ΕΕ L 363 της 20.12.2006, σ. 352).
(2) ΕΕ L 24 της 30.1.1998, σ. 9. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με
την οδηγία 2006/104/ΕΚ.
(3) ΕΕ L 18 της 23.1.2003, σ. 11.

(4) ΕΕ L 121 της 8.5.2002, σ. 6.
(5) ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 301/2007 (ΕΕ L 81 της 22.3.2007,
σ. 11).
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Για λόγους διευκόλυνσης των ελέγχων που πραγματοποιούν
οι αρμόδιες αρχές στους συνοριακούς σταθμούς επιθεώρησης, ο κατάλογος του παραρτήματος Ι της παρούσας
απόφασης πρέπει να προβλέπει την ακριβέστερη δυνατή
περιγραφή των ζώων και των προϊόντων που υποβάλλονται
σε κτηνιατρικούς ελέγχους σύμφωνα με την οδηγία
97/78/ΕΚ. Επιπλέον, για ορισμένους κωδικούς της ΣΟ, η
παρούσα απόφαση προβλέπει μόνο ένα μικρό μέρος των
προϊόντων που εμπίπτουν στο σχετικό κεφάλαιο ή στη σχετική κλάση τα οποία υποβάλλονται σε κτηνιατρικούς ελέγχους. Στις περιπτώσεις αυτές, η στήλη 3 στο παράρτημα Ι
της παρούσας απόφασης, αναφέρεται στον ισχύοντα κωδικό
ΣΟ και δίνει στοιχεία για τα προϊόντα τα οποία πρέπει να
υποβάλλονται στους κτηνιατρικούς αυτούς ελέγχους.

Η απόφαση 2002/349/ΕΚ προβλέπει ότι τα σύνθετα προϊόντα διατροφής που περιέχουν περιορισμένο μόνο ποσοστό
προϊόντων ζωικής προέλευσης εξακολουθούν να υπόκεινται
στους εθνικούς κανόνες.

Ωστόσο, για να αποφευχθούν οι διαφορετικές ερμηνείες από
τα κράτη μέλη που οδηγούν σε στρεβλώσεις του εμπορίου
και σε πιθανούς υγειονομικούς κινδύνους, πρέπει τώρα να
καθοριστούν κανόνες σε κοινοτικό επίπεδο όσον αφορά τα
σύνθετα προϊόντα τα οποία μπορούν να εξαιρούνται από
τους κτηνιατρικούς ελέγχους που προβλέπει η οδηγία
97/78/ΕΚ.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για
τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα
ζωικής προέλευσης (1) περιλαμβάνει ορισμούς για κάποια
προϊόντα. Για λόγους συνέπειας της κοινοτικής νομοθεσίας,
είναι σκόπιμο οι ορισμοί αυτοί να ληφθούν υπόψη στην
παρούσα απόφαση.

Υπάρχουν διάφοροι υγειονομικοί κίνδυνοι που συνδέονται με
τις εισαγωγές διαφόρων ειδών ζωικών προϊόντων στην Κοινότητα. Συνεπώς, η παρούσα απόφαση πρέπει να προβλέπει
ότι όλα τα σύνθετα προϊόντα που περιέχουν προϊόντα με
βάση το κρέας πρέπει να υποβάλλονται σε κτηνιατρικούς
ελέγχους, αλλά πρέπει να ισχύουν διαφορετικά κριτήρια
για τα προϊόντα που περιέχουν προϊόντα άλλης ζωικής προέλευσης, για λόγους εναρμόνισης των κανόνων σε κοινοτικό
επίπεδο.

Ορισμένα σύνθετα προϊόντα υποβάλλονται σε επεξεργασία
κατά την παρασκευή, η οποία μειώνει τους πιθανούς υγειονομικούς κινδύνους που παρουσιάζουν τα προϊόντα αυτά. Η
εμφάνιση, η σταθερότητα συντήρησης και τα φυσικά χαρακτηριστικά πρέπει επομένως να χρησιμοποιούνται ως αναγνωρίσιμα διακριτικά στοιχεία από τις αρμόδιες αρχές οι οποίες
θα πρέπει να αποφασίζουν σχετικά με την αναγκαιότητα

(1) ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 55· διορθωμένη έκδοση (ΕΕ L 226 της
25.6.2004, σ. 22). Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1791/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 363 της
20.12.2006, σ. 1).
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υποβολής των σύνθετων προϊόντων σε κτηνιατρικούς ελέγχους.

(12)

Για λόγους συνέπειας των κτηνιατρικών ελέγχων στους συνοριακούς σταθμούς επιθεώρησης για τα σύνθετα προϊόντα
που εισάγονται στην Κοινότητα, είναι σκόπιμο να καταρτιστεί
επίσης ένας κατάλογος με ορισμένα τρόφιμα και σύνθετα
προϊόντα τα οποία είναι δυνατόν να εξαιρούνται από τους
κτηνιατρικούς ελέγχους που προβλέπονται από την οδηγία
97/78/ΕΚ.

(13)

Για λόγους συνοχής της κοινοτικής νομοθεσίας, κρίνεται
σκόπιμο να καταργηθεί η απόφαση 2002/349/ΕΚ και να
αντικατασταθεί από την παρούσα απόφαση.

(14)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Αντικείμενο
Η παρούσα απόφαση ορίζει τους κανόνες όσον αφορά τα ζώα και
τα προϊόντα που υποβάλλονται σε κτηνιατρικούς ελέγχους στους
συνοριακούς σταθμούς επιθεώρησης κατά την εισαγωγή τους στην
Κοινότητα, σύμφωνα με τις οδηγίες 91/496/ΕΟΚ και 97/78/ΕΚ.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ακόλουθοι
ορισμοί:
α) «σύνθετο προϊόν»: τα τρόφιμα που προορίζονται για κατανάλωση
από τον άνθρωπο και τα οποία περιέχουν μεταποιημένα προϊόντα
τόσο ζωικής προέλευσης όσο και φυτικής προέλευσης, περιλαμβάνουν δε και εκείνα στα οποία η μεταποίηση του πρωτογενούς
προϊόντος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παραγωγής του
τελικού προϊόντος·
β) «προϊόντα με βάση το κρέας»: τα προϊόντα εκείνα όπως ορίζονται
στο σημείο 7.1 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
853/2004·
γ) «μεταποιημένα προϊόντα»: τα μεταποιημένα προϊόντα που απαριθμούνται στο σημείο 7 του παραρτήματος I του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 853/2004·
δ) «γαλακτοκομικά προϊόντα»: τα προϊόντα εκείνα όπως ορίζονται
στο σημείο 7.2 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
853/2004.
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Άρθρο 3
Κτηνιατρικοί έλεγχοι ζώων και προϊόντων που
περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι
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οδεύονται κατά την είσοδό τους στην Κοινότητα από το σχετικό
πιστοποιητικό όπως ορίζεται από την κοινοτική νομοθεσία.

1.
Τα ζώα και τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα
Ι της παρούσας απόφασης υποβάλλονται σε κτηνιατρικούς ελέγχους
στους συνοριακούς σταθμούς επιθεώρησης σύμφωνα με τις οδηγίες
91/496/ΕΟΚ και 97/78/ΕΚ.

Τα σύνθετα προϊόντα που περιέχουν μόνο μεταποιημένα προϊόντα
αλιείας ή αυγών ζωικής προέλευσης πρέπει να συνοδεύονται κατά
την είσοδό τους στην Κοινότητα από το σχετικό πιστοποιητικό που
ορίζει η κοινοτική νομοθεσία ή από εμπορικό έγγραφο όταν δεν
απαιτείται πιστοποιητικό.

2.
Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των
ελέγχων στα σύνθετα προϊόντα που είναι αναγκαίοι για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τις κοινοτικές απαιτήσεις για τη δημόσια
υγεία.

Άρθρο 6

3.
Η αρχική επιλογή των προϊόντων για τους κτηνιατρικούς
ελέγχους γίνεται με βάση τη συνδυασμένη ονοματολογία στη
στήλη 1 του παραρτήματος και επικυρώνεται με αναφορά στο
συγκεκριμένο κείμενο ή στην κτηνιατρική νομοθεσία που αναφέρεται στη στήλη 3.

Άρθρο 4
Σύνθετα προϊόντα που υπόκεινται σε κτηνιατρικούς ελέγχους
Τα ακόλουθα προϊόντα υπόκεινται σε κτηνιατρικούς ελέγχους:

α) σύνθετα προϊόντα που περιέχουν μεταποιημένα προϊόντα
κρέατος·

β) σύνθετα προϊόντα που περιέχουν σε ποσοστό 50 % ή περισσότερο οποιοδήποτε μεταποιημένο προϊόν ζωικής προέλευσης
εκτός των μεταποιημένων προϊόντων με βάση το κρέας·

γ) σύνθετα προϊόντα που δεν περιέχουν μεταποιημένα προϊόντα με
βάση το κρέας και αποτελούνται σε ποσοστό μικρότερο του
50 % από μεταποιημένο γαλακτοκομικό προϊόν, όταν τα τελικά
προϊόντα δεν πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 6.

Παρέκκλιση για ορισμένα σύνθετα προϊόντα και τρόφιμα
1.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 3, τα ακόλουθα σύνθετα
προϊόντα ή τρόφιμα που προορίζονται για κατανάλωση από τον
άνθρωπο και δεν περιέχουν προϊόντα με βάση το κρέας δεν υπόκεινται σε κτηνιατρικούς ελέγχους:
α) σύνθετα προϊόντα που περιέχουν σε ποσοστό μικρότερο του
50 % οποιοδήποτε άλλο μεταποιημένο προϊόν με την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα αυτά:
i) χαρακτηρίζονται από σταθερότητα συντήρησης σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ή κατά την παρασκευή τους έχουν μαγειρευτεί πλήρως ή έχουν υποβληθεί ολικώς σε θερμική επεξεργασία, ώστε οποιοδήποτε ωμό προϊόν να έχει μετουσιωθεί,
ii) προσδιορίζεται σαφώς ότι προορίζονται για κατανάλωση από
τον άνθρωπο,
iii) έχουν συσκευαστεί με ασφάλεια ή έχουν σφραγιστεί σε
καθαρούς περιέκτες,
iv) συνοδεύονται από εμπορικό έγγραφο και επισημαίνονται σε
επίσημη γλώσσα κράτους μέλους, έτσι ώστε το έγγραφο και
η επισήμανση να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη φύση,
την ποσότητα και τον αριθμό των συσκευασιών των σύνθετων προϊόντων, τη χώρα προέλευσης, τον παρασκευαστή και
τα συστατικά·
β) τα σύνθετα προϊόντα ή τρόφιμα που περιλαμβάνονται στο
παράρτημα ΙΙ.

Άρθρο 5
Συνοδευτική πιστοποίηση για τα σύνθετα προϊόντα που
υπόκεινται σε κτηνιατρικούς ελέγχους
Τα σύνθετα προϊόντα που περιέχουν μεταποιημένα προϊόντα με
βάση το κρέας κατά την είσοδό τους στην Κοινότητα πρέπει να
συνοδεύονται από το σχετικό πιστοποιητικό για τα προϊόντα με
βάση το κρέας όπως ορίζεται από την κοινοτική νομοθεσία, ανεξάρτητα από οποιοδήποτε άλλο προϊόν ζωικής προέλευσης είναι
δυνατόν να περιέχουν.

2.
Ωστόσο, οποιοδήποτε γαλακτοκομικό προϊόν περιέχεται σε
οποιοδήποτε σύνθετο προϊόν προέρχεται μόνο από χώρες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της απόφασης 2004/438/ΕΚ (1) και
έχει υποστεί την ανάλογη προβλεπόμενη επεξεργασία.
Άρθρο 7
Καταργούμενες διατάξεις
Η απόφαση 2002/349/ΕΚ καταργείται.

Τα σύνθετα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 στοιχεία β) και
γ), τα οποία περιέχουν μεταποιημένο γαλακτοκομικό προϊόν, συν-

(1) ΕΕ L 154 της 30.4.2004, σ. 72, όπως διορθώθηκε από την ΕΕ L 92 της
12.4.2005, σ. 47).

L 116/12

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Άρθρο 8
Εφαρμογή

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει ένα μήνα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Άρθρο 9
Αποδέκτες
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 17 Απριλίου 2007.
Για την Επιτροπή
Μάρκος ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3
Ο παρών κατάλογος ορίζει τα ζώα και τα προϊόντα σύμφωνα με την ονοματολογία εμπορευμάτων που χρησιμοποιείται στην Κοινότητα για να
βοηθήσει στην επιλογή των αποστολών που πρέπει να υποβάλλονται σε κτηνιατρικούς ελέγχους στους συνοριακούς σταθμούς επιθεώρησης
Σημειώσεις:
1. Στήλη 1:
Όταν χρησιμοποιείται τετραψήφιος κωδικός, εάν δεν υπάρχει διαφορετική ένδειξη, όλα τα προϊόντα που φέρουν τον τετραψήφιο αυτό κωδικό ή κωδικό που
αρχίζει με τα τέσσερα αυτά ψηφία πρέπει να διαβιβάζονται στην αρμόδια αρχή για κτηνιατρικό έλεγχο.
Όταν σε κάποιον κωδικό απαιτείται μόνο ορισμένα προϊόντα να υποβληθούν σε κτηνιατρικούς ελέγχους και δεν υπάρχει ειδική υποδιαίρεση για τον κωδικό
αυτόν στην ονοματολογία εμπορευμάτων, ο κωδικός φέρει τη σήμανση Ex (π.χ. Ex 3002: κτηνιατρικός έλεγχος απαιτείται μόνο για τα υλικά ζωικής
προέλευσης και όχι για όλη την κλάση).
Τα ψηφία που τοποθετούνται σε παρενθέσεις στη στήλη 1 δεν εισάγονται στο σύστημα TRACES που ορίζεται από την απόφαση 2004/292/ΕΚ της
Επιτροπής, της 30ής Μαρτίου 2004, σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος TRACES και την τροποποίηση της απόφασης 92/486/ΕΟΚ (1).
2. Στήλη 2:
Η περιγραφή των εμπορευμάτων είναι αυτή που ορίζεται στη στήλη περιγραφής του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87. Για περαιτέρω
διευκρινίσεις σχετικά με την ακριβή κάλυψη του κοινού δασμολογίου παρακαλείστε να ανατρέξετε στην τελευταία τροποποίηση του εν λόγω παραρτήματος.
ΣΗΜ.: Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που καλύπτονται από τα διάφορα κεφάλαια και κλάσεις παρέχονται από τις επεξηγηματικές
σημειώσεις του Εναρμονισμένου Συστήματος του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων ή στις επεξηγηματικές σημειώσεις της συνδυασμένης ονοματολογίας για
τους κωδικούς της συνδυασμένης ονοματολογίας (ΣΟ).
3. Στήλη 3: Η στήλη αυτή παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που καλύπτονται.
Σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν ζώντα ζώα (όπως ερπετά, αμφίβια, έντομα, σκώληκες ή άλλα ασπόνδυλα) ή ζωικά προϊόντα που αποστέλλονται στον
επίσημο κτηνίατρο για τα οποία δεν έχουν καθοριστεί εναρμονισμένες υγειονομικές απαιτήσεις για την εισαγωγή τους στην Κοινότητα και κατά συνέπεια δεν
υφίσταται εναρμονισμένο πιστοποιητικό για την εισαγωγή. Όλα τα ζώντα ζώα για τα οποία δεν καθορίζονται αλλού ειδικοί όροι εισαγωγής εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 1992, που καθορίζει τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το
εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων που δεν υπόκεινται, όσον αφορά τους όρους υγειονομικού ελέγχου, στις
ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο τμήμα Ι του παραρτήματος Α της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ (2), αλλά για ορισμένα ζώα ισχύουν οι εθνικοί
κανόνες όσον αφορά τα έγγραφα που απαιτείται να συνοδεύουν τις αποστολές. Οι επίσημοι κτηνίατροι πρέπει να εξετάζουν τις αποστολές και, κατά
περίπτωση, να εκδίδουν το κοινό κτηνιατρικό έγγραφο εισόδου (ΚΚΕΕ) ώστε να αποδεικνύεται ότι έχει διενεργηθεί έλεγχος και ότι τα ζώα μπορούν να τεθούν
σε ελεύθερη κυκλοφορία.
Σε ορισμένες περιπτώσεις ζωικών υποπροϊόντων που καλύπτονται από 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 (3), δεν καθορίζεται επακριβώς ο βαθμός στον οποίο εφαρμόζεται η κοινοτική νομοθεσία όσον αφορά τα προερχόμενα ή τα μεταποιημένα
προϊόντα. Τα προϊόντα τα οποία έχουν μεταποιηθεί αλλά εξακολουθούν να αποτελούν πρώτη ύλη και πρόκειται να υποβληθούν σε περαιτέρω μεταποίηση πριν
φτάσουν στον τελικό καταναλωτή πρέπει να υποβάλλονται σε κτηνιατρικούς ελέγχους.
Στις περιπτώσεις αυτές ο επίσημος κτηνίατρος στο συνοριακό σταθμό επιθεώρησης πρέπει να προσδιορίζει εάν ένα συγκεκριμένο προϊόν έχει υποστεί
μεταποίηση η οποία του επιτρέπει να εξαιρεθεί από τους κτηνιατρικούς ελέγχους που προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία.

ΠΙΝΑΚΑΣ
Με την επιφύλαξη των κανόνων για την ερμηνεία της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, το κείμενο περιγραφής των προϊόντων στη στήλη 2 θεωρείται ότι έχει μόνον
ενδεικτική αξία, δεδομένου ότι το πεδίο εφαρμογής καθορίζεται, στο πλαίσιο του παρόντος παραρτήματος, από το πεδίο εφαρμογής των κωδικών ΣΟ, όπως αυτοί
ορίζονται κατά τη χρονική στιγμή της θέσπισης της παρούσας απόφασης.
Όταν ένα «ex» προηγείται των κωδικών ΣΟ στον παρόντα πίνακα, η κάλυψη καθορίζεται με συνδυασμό του περιεχομένου των κωδικών ΣΟ και της αντίστοιχης
περιγραφής.

(1) ΕΕ L 94 της 31.3.2004, σ. 63.
(2) ΕΕ L 268 της 14.9.1992, σ. 54.
(3) ΕΕ L 273 της 10.10.2002, σ. 1.
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Κεφάλαιο 1: Ζώντα ζώα
0101

Άλογα, γαϊδούρια και μουλάρια πάσης φύσεως, ζωντανά

Όλα

0102

Βοοειδή ζωντανά

Όλα

0103

Χοιροειδή ζωντανά

Όλα

0104 10

Προβατοειδή

Όλα

0104 20

Αιγοειδή

Όλα

0105

Πετεινοί, κότες, πάπιες, χήνες, γάλοι, γαλοπούλες και φραγκόκοτες, ζωντανά
κατοικίδια

Όλα

0106

Άλλα ζωντανά ζώα

Όλα

Η κλάση περιλαμβάνει τα ακόλουθα κατοικίδια ή άγρια ζώα:
A. Θηλαστικά
1. Πρωτεύοντα
2. Φάλαινες, δελφίνια και φώκιες (θηλαστικά της τάξης των κητοειδών)· τριχεχίδες και αλλικορίδες (θηλαστικά της τάξης των σειρηνοειδών)
3. Άλλα (όπως τάρανδοι, γάτες, σκύλοι, λιοντάρια, τίγρεις, αρκούδες, ελέφαντες, καμήλες, ζέμπρες, κουνέλια, λαγοί, ελάφια, αντιλόπες, αίγαγροι, αλεπούδες,
νυφίτσες και άλλα ζώα που εκτρέφονται για τη γούνα τους)
B. Ερπετά (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φίδια και οι θαλάσσιες χελώνες)
Γ. Πτηνά
1. Αρπακτικά πτηνά
2. Ψιττακοειδή (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ψιττακοί, οι παπαγάλοι, οι αρά και οι κακατοέ)
3. Άλλα (όπως πέρδικες, φασιανοί, ορτύκια, μπεκάτσες, μπεκατσίνια, περιστέρια, τσαλαπετεινοί, σιταρίθρες, αγριόπαπιες, αγριόχηνες, τσίχλες, κοτσύφια,
κορυδαλλοί, σπίνοι, μελισσοφάγοι, κολίμπρια, παγώνια, κύκνοι και άλλα πτηνά που δεν καθορίζονται στην κλάση 01.05).
Δ. Άλλα, όπως μέλισσες (είτε μεταφέρονται σε κουτιά, σε κλουβιά ή σε κυψέλες), άλλα έντομα, βάτραχοι.
Η κλάση 0106 δεν περιλαμβάνει τα ζώα που ανήκουν σε τσίρκα, θηριοτροφεία ή άλλα ανάλογα πλανόδια θεάματα με ζώα (κλάση 95.08)
0106 11

Πρωτεύοντα

Όλα

0106 12

Φάλαινες, δελφίνια και φώκαινες (θηλαστικά της τάξης των κητοειδών)· τριχεχίδες και αλλικορίδες (θηλαστικά της τάξης των σειρηνοειδών)

Όλα

0106 19

Άλλα

Κατοικίδια κουνέλια και θηλαστικά εκτός εκείνων που ανήκουν στις κλάσεις 0101, 0102, 0103, 0104, 0106 11
και 0106 12. Περιλαμβάνει σκύλους και γάτες

0106 20

Ερπετά (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φίδια και οι θαλάσσιες χελώνες)

Όλα

0106 31

Πτηνά: Αρπακτικά πτηνά

Όλα

0106 32

Πτηνά: Ψιττακοειδή (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ψιττακοί, οι παπαγάλοι, οι αρά και οι κακατοέ)

Όλα

0106 39

Άλλα

Περιλαμβάνονται: πτηνά, εκτός εκείνων που ανήκουν στις
κλάσεις 0105, 0106 31 και 0106 32, μεταξύ των οποίων
και τα περιστέρια
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Όλα τα άλλα ζωντανά ζώα που δεν περιλαμβάνονται
αλλού, εκτός των θηλαστικών, των πτηνών και των ερπετών. Η κλάση αυτή περιλαμβάνει και τους ζωντανούς
βάτραχους είτε προορίζονται να διατηρηθούν ζωντανοί
σε εκθετήρια είτε να θανατωθούν για κατανάλωση από
τον άνθρωπο
Κεφάλαιο 2: Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα

Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει
α) προϊόντα των ειδών που περιγράφονται στις κλάσεις 0201 έως 0208 ή 0210 που είναι ακατάλληλα για κατανάλωση από τον
άνθρωπο·
β) τα έντερα, τις κύστεις ή τα στομάχια ζώων (κλάση 0504) ούτε το αίμα ζώων (κλάση 0511 ή 3002)·
γ) τα ζωικά λίπη, άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 0209 (κεφάλαιο 15).
0201

Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

Όλα

0202

Κρέατα βοοειδών, κατεψυγμένα

Όλα

0203

Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

Όλα

0204

Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή
κατεψυγμένα

Όλα

0205 00

Κρέατα αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη
ή κατεψυγμένα

Όλα

0206

Παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών,
αιγοειδών, αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή
ψύξη ή κατεψυγμένα

Όλα

0207

Κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή
κατεψυγμένα, πουλερικών της κλάσης 0105

Όλα

0208

Άλλα κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή
κατεψυγμένα

Δεν περιλαμβάνει: πρώτες ύλες που δεν προορίζονται για
κατανάλωση από τον άνθρωπο.
Σ’ αυτές περιλαμβάνονται τα κόκαλα και άλλα υλικά για
την παραγωγή ζελατίνης ή κολλαγόνου για κατανάλωση
από τον άνθρωπο

Κουνελιών ή λαγών

Όλα

Βατραχοπόδαρα

Όλα

0208 30

Πρωτευόντων

Όλα

0208 40

Φαλαινών, δελφινιών και φωκαινών (θηλαστικά της τάξης των κητοειδών)·
Τριχεχίδων και αλλικορίδων (θηλαστικά της τάξης των σειρηνοειδών).

Όλα

0208 50 (00)

Ερπετών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φίδια και οι θαλάσσιες χελώνες)

Όλα

0208 90

Άλλα: περιστεριών κατοικιδίων, κυνηγιού, άλλα από κουνελιών ή λαγών

Περιλαμβάνει το κρέας ορτυκιών, το κρέας φώκιας, τάρανδου ή οποιουδήποτε άλλου θηλαστικού

0209 00

Λαρδί χωρίς τα κρεάτινα μέρη, χοιρινό λίπος (ξίγκι) και λίπος πουλερικών, μη
λειωμένα ούτε με άλλο τρόπο εκχυλισμένα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη,
κατεψυγμένα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά

Περιλαμβάνει τόσο το λίπος όσο και το μεταποιημένο
λίπος

0208 10
0208 20 (00)
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0210

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά· αλεύρια και σκόνες, βρώσιμα από κρέατα ή παραπροϊόντα
σφαγίων.

Όλα. Περιλαμβάνονται το κρέας, τα προϊόντα κρέατος και
τα κόκαλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο και άλλα
προϊόντα ζωικής προέλευσης.
Οι μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες μεταξύ των οποίων τα
ινώδη κατάλοιπα ξιγκιών καλύπτονται από το κεφάλαιο
αυτό. Περιλαμβάνει τα αποξεραμένα αυτιά χοίρου για
κατανάλωση από τον άνθρωπο.
Τα λουκάνικα περιλαμβάνονται στην κλάση 1601.

Κεφάλαιο 3: Ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα
υδρόβια
Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει
α) τα θηλαστικά της κλάσης 0106·
β) τα κρέατα των θηλαστικών της κλάσης 0106 (κλάσεις 0208 ή 0210)·
γ) τα ψάρια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συκώτια, αυγά και σπέρματα αυτών) ή τα μαλακόστρακα, τα μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, που δεν είναι
ζωντανά και είναι ακατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο λόγω της φύσης τους ή της κατάστασής τους (κεφάλαιο 5)· τα αλεύρια, σκόνες και
συσσωματωμένα με μορφή σβόλων (πελέτες) προϊόντα από ψάρια ή μαλακόστρακα, μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, ακατάλληλα για κατάναλωση από
τον άνθρωπο (κλάση 2301)· ή
δ) το χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού που παρασκευάζονται από αυγά ψαριού (κλάση 1604).
Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει τόσο τα ζωντανά ψάρια
για εκτροφή και αναπαραγωγή, τα ζωντανά ψάρια για
διακόσμηση, όσο και τα ζωντανά ψάρια ή τα ζωντανά
μαλακόστρακα που μεταφέρονται ζωντανά αλλά εισάγονται
για κατανάλωση από τον άνθρωπο.
Όλα τα προϊόντα του τμήματος αυτού υπόκεινται σε κτηνιατρικούς ελέγχους.
0301

Ψάρια ζωντανά

Όλα. Περιλαμβάνονται οι πέστροφες, τα χέλια, οι κυπρίνοι
ή οποιαδήποτε άλλα είδη ή ψάρια εισάγονται για εκτροφή
ή αναπαραγωγή.
Τα ζωντανά ψάρια που εισάγονται για άμεση κατανάλωση
από τον άνθρωπο υποβάλλονται σε κτηνιατρικούς ελέγχους σαν να ήταν προϊόντα.
Περιλαμβάνονται τα ψάρια για διακόσμηση στην κλάση
0301 10

0302

0302 70
0303

0304

Ψάρια νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη
σάρκα ψαριών της κλάσης 0304*

Όλα

Συκώτια, αυγά και σπέρματα
Ψάρια κατεψυγμένα, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της
κλάσης 0304

Φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών (έστω και αλεσμένα), νωπά, διατηρημένα με
απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

Όλα.
Περιλαμβάνονται: σολομοί Ειρηνικού με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα· κόκκινοι σολομοί· άλλα σολομοειδή, με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα·
πέστροφες· σολομοί Ατλαντικού· και όλα τα άλλα ψάρια
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0305

Ψάρια αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Ψάρια καπνιστά, έστω και
ψημένα πριν ή κατά τη διάρκεια του καπνίσματος. Αλεύρια, σκόνες και
συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) ψαριών, κατάλληλα
για τη διατροφή των ανθρώπων

Όλα: περιλαμβάνονται άλλα προϊόντα αλιείας όπως αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) από ψάρια, μαλακόστρακα ή άλλα υδρόβια
ασπόνδυλα

0306

Μαλακόστρακα, έστω και χωρίς το όστρακό τους, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη·

Όλα: τα ζωντανά μαλακόστρακα που εισάγονται για άμεση
κατανάλωση από τον άνθρωπο αντιμετωπίζονται όσον
αφορά τους κτηνιατρικούς ελέγχους σαν να ήταν προϊόντα

μαλακόστρακα με το όστρακό τους, βρασμένα σε νερό ή ατμό, έστω και
διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε
άρμη· αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων
(πελέτες) από μαλακόστρακα, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων
0307

Μαλάκια, έστω και χωρισμένα από το κοχύλι τους, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη·
ασπόνδυλα υδρόβια, άλλα από τα μαλακόστρακα και τα μαλάκια, ζωντανά,
νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή
σε άρμη· αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων
(πελέτες) ασπόνδυλων υδρόβιων άλλων από τα μαλακόστρακα, κατάλληλα για
τη διατροφή των ανθρώπων

Όλα.
Περιλαμβάνονται τα είδη Bonamia Ostreae και Martelia
refringens, καθώς και τα μαλάκια και τα ασπόνδυλα υδρόβια τα οποία μπορεί να έχουν βραστεί και στη συνέχεια να
διατηρούνται σε απλή ψύξη ή κατάψυξη.
Τα ζωντανά μαλάκια που εισάγονται για άμεση κατανάλωση από τον άνθρωπο αντιμετωπίζονται όσον αφορά
τους κτηνιατρικούς ελέγχους σαν να ήταν προϊόντα.
Περιλαμβάνεται η σάρκα σαλιγκαριών

0307 60 00

Σαλιγκάρια, άλλα από τα θαλασσινά

Περιλαμβάνονται τα χερσαία γαστερόποδα των ειδών Helix
pomatia Linne, Helix aspersa Muller, Helix lucorum,
καθώς και των ειδών που ανήκουν στην οικογένεια των
Αχατινιδών.
Περιλαμβάνονται τα ζωντανά σαλιγκάρια για άμεση κατανάλωση από τον άνθρωπο και η σάρκα σαλιγκαριών για
κατανάλωση από τον άνθρωπο.
Περιλαμβάνονται τα ελαφρώς προμαγειρεμένα ή προεπεξεργασμένα σαλιγκάρια

0307 91 00

Ζωντανά ασπόνδυλα υδρόβια, άλλα από τα μαλακόστρακα και τα μαλάκια,
ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

Όλα

0307 99 90

Άλλα. Στον κωδικό αυτόν περιλαμβάνονται τα αλεύρια, οι σκόνες και τα
συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες), ασπόνδυλων υδρόβιων
άλλων από τα μαλακόστρακα, τα οποία είναι κατάλληλα για κατανάλωση από
τον άνθρωπο

Όλα: περιλαμβάνονται τα αλεύρια ψαριών για κατανάλωση
από τον άνθρωπο

Κεφάλαιο 4: Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας. Αυγά πτηνών. Μέλι
φυσικό. Προϊόντα βρώσιμα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού
1. Θεωρείται ως «γάλα» το πλήρες γάλα και το μερικώς ή τελείως αποκορυφωμένο γάλα.
2. Για τους σκοπούς της κλάσεως 0405:
α) με τον όρο «βούτυρο» νοείται το φυσικό βούτυρο, το βούτυρο από ορό γάλακτος ή το ανασυστημένο βούτυρο (νωπό, αλατισμένο ή ταγγό ακόμη και σε
ερμητικώς κλειστούς περιέκτες) που προέρχεται αποκλειστικά από γάλα, του οποίου η περιεκτικότητα σε λιπαρές ύλες γάλακτος είναι ίση ή μεγαλύτερη
από 80 % αλλά όχι μεγαλύτερη από 95 % κατά βάρος, η μέγιστη περιεκτικότητα σε μη λιπαρά στερεά γάλακτος 2 % κατά βάρος και η μέγιστη
περιεκτικότητα σε υγρασία 16 % κατά βάρος. Το βούτυρο δεν περιέχει πρόσθετους γαλακτωματοποιητές, μπορεί όμως να περιέχει χλωριούχο νάτριο,
χρωστικές για τρόφιμα, άλατα εξουδετέρωσης και καλλιέργειες αβλαβών γαλακτικών βακτηρίων·
β) με την έκφραση «λιπαρές ύλες για επάλειψη»νοούνται γαλακτώματα τύπου νερού σε έλαιο που μπορούν να αλείφονται και που περιέχουν ως λιπαρή ουσία
αποκλειστικά λιπαρές ουσίες γάλακτος, η δε περιεκτικότητά τους σε λιπαρές ουσίες γάλακτος είναι ίση ή μεγαλύτερη από 39 % αλλά μικρότερη από 80 %
κατά βάρος.
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3. Τα προϊόντα που παράγονται από συμπύκνωση του ορού γάλακτος με προσθήκη γάλακτος ή λιπαρών ουσιών του γάλακτος πρέπει να κατατάσσονται στην
κλάση 0406 ως τυριά, με τον όρο ότι παρουσιάζουν τα τρία επόμενα χαρακτηριστικά:
α) έχουν περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες του γάλακτος, που υπολογίζεται κατά βάρος σε ξερή ύλη, 5 % ή περισσότερο·
β) έχουν περιεκτικότητα σε ξερή ύλη, που υπολογίζεται κατά βάρος, τουλάχιστον 70 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 85 % και
γ) έχουν ορισμένο σχήμα ή μπορούν να πάρουν ορισμένο σχήμα.
4. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
α) τα προϊόντα που παράγονται από ορό γάλακτος και περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 95 % λακτόζη, που εκφράζονται σε άνυδρη λακτόζη που
μετριέται σε ξερή ύλη (κλάση 1702)· ή
β) τις αλβουμίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα συμπυκνώματα δύο ή περισσοτέρων πρωτεϊνών ορού γάλακτος, που περιέχουν κατά βάρος σε ξερή ύλη
περισσότερο από 80 % πρωτεΐνες ορού γάλακτος) (κλάση 3502), καθώς και οι σφαιρίνες (κλάση 3504).
0401

Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συμπυκνωμένα και δεν
περιέχουν ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά

Όλα: το γάλα περιλαμβάνει το γάλα που είναι ωμό, παστεριωμένο ή θερμικά επεξεργασμένο.
Περιλαμβάνονται τα κλάσματα γάλακτος.
Το γάλα που προορίζεται για ζωοτροφή περιλαμβάνεται
στην κλάση 2309.

0402

Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα), συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης
ή άλλων γλυκαντικών

Όλα

0403

Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα
γάλατα και κρέμες που έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω
και συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, ή αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάου

Όλα.
Περιλαμβάνονται κρέμες, βούτυρα, αρωματισμένα, ζελατινοποιημένα, κατεψυγμένα γάλατα και γάλατα που έχουν
υποστεί ζύμωση ή είναι συμπυκνωμένα και προορίζονται
για κατανάλωση από τον άνθρωπο.
Το παγωτό περιλαμβάνεται στην κλάση 2105

0404

Ορός γάλακτος, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων
γλυκαντικών. Προϊόντα που αποτελούνται από φυσικά συστατικά του γάλακτος, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

Όλα

0405

Βούτυρα και άλλες λιπαρές ουσίες προερχόμενες από το γάλα. Γαλακτικές
λιπαρές ύλες για επάλειψη

Όλα: περιλαμβάνονται οι λιπαρές ύλες για επάλειψη

0406

Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί

Όλα

Αυγά πτηνών με το τσόφλι τους, νωπά, διατηρημένα ή βρασμένα

Όλα: περιλαμβάνονται τα αυγά για επώαση και τα απαλλαγμένα από ειδικά παθογόνα αυγά, καθώς και τα αυγά
για κατανάλωση από τον άνθρωπο.

0407 00

Περιλαμβάνονται τα «αυγά 100 ετών».
Η αυγοαλβουμίνη που δεν είναι κατάλληλη για κατανάλωση από τον άνθρωπο περιλαμβάνεται στην κλάση 3502
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0408

Αυγά πτηνών χωρίς το τσόφλι τους και κρόκοι αυγών, νωπά, αποξεραμένα,
βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, μορφοποιημένα, κατεψυγμένα ή αλλιώς
διατηρημένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

Όλα: η κλάση αυτή περιλαμβάνει τα προϊόντα αυγών είτε
έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία είτε όχι

Η κλάση αυτή περιλαμβάνει ολόκληρα αυγά χωρίς το κέλυφος και κρόκους αυγών όλων των πτηνών. Τα προϊόντα της κλάσης αυτής μπορεί να είναι νωπά,
αποξεραμένα, βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, μορφοποιημένα, (π.χ. κυλινδρικά «επιμήκη αυγά») κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα. Όλα αυτά ανήκουν στην
κλάση ανεξάρτητα από το εάν έχουν προσθήκη ζάχαρης ή άλλης γλυκαντικής ουσίας και ανεξάρτητα από το εάν προορίζονται για τρόφιμα ή για βιομηχανικούς
σκοπούς (π.χ. δέψη).
Η παρούσα κλάση δεν περιλαμβάνει:
α) λάδι κρόκου αυγού (κλάση 15.06)·
β) παρασκευάσματα με αυγά που περιέχουν καρυκεύματα, μπαχαρικά ή άλλα πρόσθετα (κλάση 21.06)·
γ) λεκιθίνη (κλάση 29.23)·
δ) ξεχωριστό ασπράδι αυγού (αυγοαλβουμίνη) (κλάση 35.02).
0409 00 00

Μέλι φυσικό

Όλα

Η κλάση αυτή περιλαμβάνει το μέλι που παράγεται από μέλισσες (Apis Mellifera) ή άλλα έντομα, φυγοκεντρίζεται ή στην κηρήθρα ή περιέχει κομμάτια
κηρήθρας, εφόσον δεν έχει προσθήκη ζάχαρης ή άλλης ουσίας. Το μέλι αυτό μπορεί να προσδιορίζεται από το άνθος από το οποίο προέρχεται ή από την
προέλευσή του ή από το χρώμα του.
Η κλάση δεν περιλαμβάνει το τεχνητό μέλι και τα μείγματα φυσικού και τεχνητού μελιού (κλάση 17.02).
0410 00 00

Προϊόντα βρώσιμα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

Όλα.
Στην κλάση αυτή περιλαμβάνονται ο βασιλικός πολτός και
η πρόπολις, καθώς και τα κόκαλα ή άλλα υλικά ζωικής
προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον
άνθρωπο.
Στην κλάση αυτή περιλαμβάνονται και τα έντομα ή τα
αυγά εντόμων που προορίζονται για κατανάλωση από
τον άνθρωπο

Η κλάση 0410 00 00 περιλαμβάνει προϊόντα ζωικής προέλευσης που είναι κατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο, τα οποία δεν κατονομάζονται ούτε
περιλαμβάνονται αλλού στη συνδυασμένη ονοματολογία. Σ’ αυτά περιλαμβάνονται:
α) αυγά θαλάσσιας χελώνας·
β) χελιδονοφωλιές («φωλιές πτηνών»).
Στην κλάση 0410 00 00 δεν περιλαμβάνεται το αίμα ζώων, βρώσιμο ή όχι, υγρό ή αποξεραμένο (κλάση 05.11 ή 30.02).
Κεφάλαιο 5: Άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού
Πρόσθετες απαιτήσεις επιλογής για ορισμένα προϊόντα του
κεφαλαίου αυτού καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1774/2002 παράρτημα VIII κεφάλαιο VIII (μαλλί, τρίχες,
τρίχες χοίρου, φτερά και μέρη φτερών).
1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
α) τα βρώσιμα προϊόντα (άλλα από τα έντερα, τις κύστεις και τα στομάχια ζώων, ολόκληρα ή σε τεμάχια, και από το αίμα ζώων, υγρό ή αποξεραμένο)·
β) τα δέρματα και τα δέρματα για γουναρικά, άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 0505 και από τα ξέσματα και άλλα παρόμοια απορρίμματα από
ακατέργαστα δέρματα της κλάσης 0511 (κεφάλαια 41 ή 43)·
γ) τις πρώτες υφαντικές ύλες ζωικής προέλευσης, άλλες από τις χοντρότριχες και τα απορρίμματά τους (τμήμα XI)· ή
δ) τις παρασκευασμένες κεφαλές για είδη ψηκτροποιίας (κλάση 9603).
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2. Στην ονοματολογία θεωρείται ως «ελεφαντόδοντο» η ύλη που προέρχεται από τους χαυλιόδοντες του ελέφαντα, του ιπποπόταμου, του θαλάσσιου ελέφαντα,
του θαλάσσιου μονόκερου, του αγριογούρουνου, από τα κέρατα του ρινόκερου, καθώς και από τα δόντια όλων των ζώων.
3. Στην ονοματολογία θεωρούνται ως «χοντρότριχες» οι τρίχες χαίτης ή ουράς μονόπλων ή βοοειδών.
0502 10 00

Τρίχες χοντρές χοίρου ή αγριόχοιρου· απορρίμματα από αυτές τις τρίχες

Αμεταποίητες τρίχες χοίρων είναι οι τρίχες χοίρων οι
οποίες δεν έχουν υποστεί βιομηχανικό πλύσιμο, δεν
έχουν ληφθεί από τη δέψη ούτε έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία με άλλη μέθοδο που εξασφαλίζει ότι δεν παραμένει κανένα παθογόνο

0503 00 00

Χοντρότριχες και απορρίμματά τους

Όλες οι τρίχες που περιλαμβάνονται στον κωδικό αυτόν
πρέπει να κοινοποιούνται στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή.
Μπορεί να ζητηθούν αποδεικτικά στοιχεία για το είδος, την
κατάσταση και την επεξεργασία στην οποία έχουν υποβληθεί.

Στην κλάση 0503 δεν περιλαμβάνονται οι τρίχες που έχουν υποβληθεί σε διαδικασία νηματοποίησης ούτε εκείνες που έχουν δεθεί άκρο με άκρο. Ο κωδικός
αυτός περιλαμβάνει όχι μόνο τις ακατέργαστες χοντρότριχες, αλλά και τις χοντρότριχες που έχουν υποβληθεί σε πλύση, βαφή, λεύκανση, κατσάρωμα ή άλλου
είδους επεξεργασία.

0504 00 00

Έντερα, κύστεις και στομάχια ζώων, ολόκληρα ή σε τεμάχια, άλλα από εκείνα
των ψαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αλατισμένα ή
σε άλμη, αποξεραμένα ή καπνιστά

Όλα: περιλαμβάνονται τα στομάχια, οι κύστεις και τα
έντερα βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών ή
πουλερικών που έχουν καθαριστεί, αλατιστεί, αποξηρανθεί
ή θερμανθεί

0505

Δέρματα και άλλα μέρη πτηνών, με τα φτερά ή τα πούπουλά τους, φτερά και
μέρη φτερών (έστω και κομμένα στα άκρα) και πούπουλα, ακατέργαστα ή
απλά καθαρισμένα, απολυμασμένα ή που έχουν υποστεί κατεργασία με σκοπό
τη διατήρησή τους· σκόνες και απορρίμματα φτερών ή μερών φτερών

Όλα: δεν περιλαμβάνονται τα επεξεργασμένα διακοσμητικά
φτερά, τα επεξεργασμένα φτερά που μεταφέρουν ταξιδιώτες για προσωπική τους χρήση ούτε οι αποστολές επεξεργασμένων φτερών που αποστέλλονται σε ιδιώτες για μη
βιομηχανικούς σκοπούς

Η κλάση 0505 περιλαμβάνει τα μη επεξεργασμένα καθώς και τα επεξεργασμένα ως εξής: απλώς καθαρισμένα, απολυμασμένα ή επεξεργασμένα για συντήρηση
αλλά όχι με περαιτέρω κατεργασία ή σύνδεση.

Φτερά των ειδών που χρησιμοποιούνται για το παραγέμισμα· και πούπουλα, ακατέργαστα ή άλλα φτερά

0506

Κόκαλα και οστεώδεις άξονες κεράτων, ακατέργαστα, απολιπασμένα, απλά
επεξεργασμένα (όχι όμως κομμένα σε σχήματα), επεξεργασμένα με οξύ ή
αποζελατινωμένα· σκόνες και απορρίμματα από αυτά τα προϊόντα

Περιλαμβάνονται τα κόκαλα για την παραγωγή ζελατίνης ή
κολλαγόνου εάν προέρχονται από σφάγια τα οποία έχουν
θανατωθεί για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τα οστεάλευρα που προορίζονται για κατανάλωση από τον
άνθρωπο
Οι απαιτήσεις επιλογής καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 1774/2002 παράρτημα VIII κεφάλαιο Χ (οστά και
προϊόντα με βάση τα οστά κ.λπ.)

0507

Ελεφαντόδοντο, χελωνόστρακο, κεράτινα ελάσματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα γένεια) φάλαινας ή άλλων θαλάσσιων θηλαστικών, κέρατα κάθε
είδους, οπλές, νύχια κάθε είδους και ράμφη, ακατέργαστα ή απλά επεξεργασμένα αλλά όχι κομμένα σε σχήματα· σκόνες και απορρίμματα από αυτά τα
προϊόντα

Οι απαιτήσεις επιλογής για τα κυνηγετικά τρόπαια καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 παράρτημα VIII κεφάλαιο VII.
Περιλαμβάνονται τα επεξεργασμένα κυνηγετικά τρόπαια
πτηνών και οπληφόρων που αποτελούνται αποκλειστικά
από οστά, κέρατα, οπλές, νύχια, ελαφοκέρατα, δόντια,
δορές ή δέρματα από τρίτες χώρες
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Ex 0510 00 00

Άμβρα (ζωικό ήλεκτρο), καστόριο, ζήβεθο και μόσχος, κανθαρίδες, χολή έστω
και αποξεραμένη.

Οι απαιτήσεις επιλογής καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 1774/2002. Παράρτημα VIII κεφάλαιο ΧΙ, Ζωικά
υποπροϊόντα για την παραγωγή τροφών ζώων συντροφιάς
και φαρμακευτικών και άλλων τεχνικών προϊόντων.

Αδένες και άλλες ουσίες ζωικής προέλευσης που χρησιμοποιούνται για την
παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη,
κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα κατά τρόπο προσωρινό

Οι αδένες, άλλα ζωικά προϊόντα και η χολή περιλαμβάνονται στον κωδικό αυτόν.
Οι αποξεραμένοι αδένες και προϊόντα περιλαμβάνονται
στην κλάση 3501

0511

Προϊόντα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται
αλλού· ζώα μη ζωντανά του κεφαλαίου 1 ή 3, ακατάλληλα για κατανάλωση
από τον άνθρωπο

Περιλαμβάνεται το γενετικό υλικό, σπέρμα και έμβρυα
ζωικής προέλευσης, όπως βοοειδών, προβατοειδών, αιγοειδών, ιπποειδών και χοιροειδών.
Περιλαμβάνονται επίσης ζωικά υποπροϊόντα των κατηγοριών 1 και 2

0511 10 00

Σπέρμα βοοειδών

0511 91

Προϊόντα από ψάρια ή μαλακόστρακα, μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια·
ζώα μη ζωντανά του κεφαλαίου 3

Όλα: περιλαμβάνονται τα αυγά ψαριών για επώαση και τα
μη ζωντανά ζώα. Περιλαμβάνονται τα ζωικά υποπροϊόντα
για την παραγωγή τροφών ζώων συντροφιάς και φαρμακευτικών και άλλων τεχνικών προϊόντων

0511 99 (10)

Τένοντες και νεύρα, ξέσματα και άλλα παρόμοια απορρίμματα από μη κατεργασμένα δέρματα

Όλα

Άλλα

Όλα: έμβρυα, ωάρια, σπέρμα και γενετικό υλικό που δεν
περιλαμβάνεται στον κωδικό 0511 10 και ειδών άλλων
εκτός των βοοειδών που εμπίπτουν στην κλάση αυτή.

0511 99 90

Περιλαμβάνονται ζωικά υποπροϊόντα για την παραγωγή
ζωοτροφών ζώων συντροφιάς ή άλλων τεχνολογικών
προϊόντων.
Περιλαμβάνονται προϊόντα μελισσών που χρησιμοποιούνται στη μελισσοκομία.
Περιλαμβάνονται επίσης τα μη ζωντανά ζώα του κεφαλαίου Ι (σκύλοι και γάτες).
Περιλαμβάνονται υλικά όταν τα ουσιώδη χαρακτηριστικά
τους δεν έχουν αλλάξει και το βρώσιμο αίμα ζώων που δεν
προέρχεται από ψάρια, για κατανάλωση από τον άνθρωπο
Κεφάλαιο 12: Σπέρματα και καρποί ελαιώδεις. Σπέρματα, σπόροι και
διάφοροι καρποί. Βιομηχανικά και φαρμακευτικά φυτά. Άχυρα και
χορτονομές
Ορισμένα μόνο φυτικά προϊόντα υπόκεινται σε κτηνιατρικούς ελέγχους
Ex 1213 00 00

Άχυρα και φλοιοί ακατέργαστων δημητριακών, έστω και τεμαχισμένα, αλεσμένα, συμπιεσμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων

Περιλαμβάνονται μόνο χορτονομές και άχυρα

Ex 1214 (90)

Γογγύλια Σουηδίας (γογγυλοκράμβες), τεύτλα κτηνοτροφικά, ρίζες κτηνοτροφικές, χορτονομές (foin, luzerne) τριφύλλια, κτηνοτροφικά λάχανα, χορτονομές λούπινου, βίκου και παρόμοια κτηνοτροφικά προϊόντα, έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων:

Περιλαμβάνονται μόνο χορτονομές και άχυρα

Άλλα.
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Κεφάλαιο 15: Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά. Προϊόντα της διάσπασης
αυτών. Λίπη βρώσιμα επεξεργασμένα. Κεριά ζωικής ή φυτικής προέλευσης
1. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει
α) το λαρδί και το λίπος χοίρου ή πουλερικών της κλάσης 0209·
β) το βούτυρο, το λίπος και το λάδι κακάου (κλάση 1804)·
γ) τα βρώσιμα παρασκευάσματα που περιέχουν κατά βάρος πάνω από 15 % προϊόντα της κλάσης 0405 (κεφάλαιο 21 γενικά)·
δ) τα ινώδη κατάλοιπα (κλάση 2301) και τα υπολείμματα των κλάσεων 2304 μέχρι 2306·
2. Η κλάση 1518 δεν περιλαμβάνει τα λίπη ή τα λάδια ή τα κλάσματά τους, απλώς μετουσιωμένα, που παραμένουν στην κλάση στην οποία υπάγονται τα
αντίστοιχα μη μετουσιωμένα λίπη και λάδια.
3. Οι πολτοί εξουδετέρωσης λιπών και λαδιών (soapstocks), τα κατακάθια ή μούργες λαδιών, το υπόλειμμα της απόσταξης των λιπαρών οξέων και του
εριολίπους και η πίσσα της γλυκερίνης υπάγονται στην κλάση 1522.
Όλες τις λιπαρές ουσίες ζωικής προέλευσης.
Πρόσθετες απαιτήσεις επιλογής καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 ως εξής:
παράρτημα VΙΙ κεφάλαιο IV· τετηγμένα λίπη και ιχθυέλαιο·
παράρτημα VΙΙΙ κεφάλαιο ΧΙΙ· τετηγμένα λίπη από υλικά
της κατηγορίας 2 για την παραγωγή ελαιοχημικών προϊόντων·
παράρτημα VΙΙΙ κεφάλαιο ΧΙΙΙ· παράγωγα λίπους.
Τα παράγωγα λίπους περιλαμβάνουν τα προϊόντα πρώτου
σταδίου που προέρχονται από λίπη και έλαια όταν στην
καθαρή μορφή τους εφαρμόζεται μία από τις μεθόδους
που καθορίζονται στο παράρτημα VI κεφάλαιο ΙΙΙ του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002. Δεν περιλαμβάνονται
τα μείγματα παραγώγων με άλλα υλικά
1501 00

Χοιρινά λίπη (συμπεριλαμβανομένου και του saindoux) και λίπη πουλερικών,
άλλα από εκείνα των κλάσεων 0209 ή 1503

Όλα

1502 00

Λίπη βοοειδών, προβατοειδών ή αιγοειδών, άλλα από εκείνα της κλάσης
1503

Όλα

1503 00

Στεατίνη, λάδι με την ονομασία «saindoux», ελαιοστεατίνη, ελαιομαργαρίνη
και στεατέλαιο, που δεν έχουν γαλακτωματοποιηθεί ούτε αναμειχθεί ούτε
αλλιώς παρασκευασθεί

Όλα

1504

Λίπη και λάδια και τα κλάσματά τους, ψαριών ή θαλασσίων θηλαστικών, έστω
και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα

Λάδια ψαριών — και λάδια από θαλάσσια θηλαστικά.

Άλλα λίπη και λάδια ζωικά και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα,
αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα

Λίπη και έλαια που δεν έχουν υποστεί κλασματικό διαχωρισμό, καθώς και τα αρχικά τους κλάσματα που παράγονται με μία από τις μεθόδους που καθορίζονται στον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 παράρτημα VI κεφάλαιο ΙΙΙ.

1506 00 00

Διάφορα βρώσιμα παρασκευάσματα περιλαμβάνονται στο
κεφάλαιο 21

Δεν περιλαμβάνονται τα μείγματα παραγώγων με άλλα
υλικά
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Η κλάση 1516 περιλαμβάνει τα ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια, τα οποία έχουν υποστεί ειδικό χημικό μετασχηματισμό ενός είδους από αυτούς που
αναφέρονται πιο κάτω, αλλά δεν έχουν υποβληθεί σε περαιτέρω επεξεργασία.
Η κλάση περιλαμβάνει επίσης τα ανάλογης επεξεργασίας κλάσματα ζωικής ή φυτικής προέλευσης λίπη και έλαια.
Η υδρογόνωση, η οποία πραγματοποιείται φέρνοντας τα προϊόντα σε επαφή με καθαρό υδρογόνο στην κατάλληλη θερμοκρασία και πίεση με την παρουσία ενός
καταλύτη (συνήθως λεπτώς καταμερισμένο νικέλιο), αυξάνει τα σημεία τήξης των λιπών και τη συνοχή των ελαίων μετατρέποντας τα ακόρεστα γλυκερίδια σε
κεκορεσμένα γλυκερίδια με υψηλότερα σημεία τήξης.

1516 10

Ex 1518 00

Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους, μερικώς ή ολικώς
υδρογονωμένα, διεστεροποιημένα, επανεστεροποιημένα ή ελαϊδινισμένα (με
ισομέρεια λιπαρών οξέων), έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα

Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους, θερμικά επεξεργασμένα
(βρασμένα ή ψημένα), οξειδωμένα, αφυδατωμένα, θειωμένα, εμφυσημένα,
πολυμερισμένα με απλή θέρμανση ή αλλιώς χημικώς τροποποιημένα, με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 1516. Μείγματα ή παρασκευάσματα μη βρώσιμα από
λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσματα διαφόρων λιπών ή λαδιών
του κεφαλαίου αυτού που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

Μόνο ζωικά λίπη και λάδια. Δεν υποβάλλονται σε κτηνιατρικούς ελέγχους τα μείγματα παραγώγων με άλλα υλικά.
Για κτηνιατρικούς σκοπούς τα παράγωγα λίπους περιλαμβάνουν τα προϊόντα πρώτου σταδίου που προέρχονται από
ζωικά λίπη και λάδια όταν στην καθαρή μορφή τους εφαρμόζεται μία από τις μεθόδους που καθορίζονται στο
παράρτημα VI κεφάλαιο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1774/2002

Μόνο ζωικά λίπη και λάδια
Μόνο τετηγμένα λίπη.
Τα παράγωγα λίπους που παράγονται με μία από τις μεθόδους που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1774/2002 παράρτημα VI κεφάλαιο III.
Δεν περιλαμβάνονται τα μείγματα παραγώγων με άλλα
υλικά

1518 00 (91)

Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους, θερμικά επεξεργασμένα
(βρασμένα ή ψημένα) οξειδωμένα, αφυδατωμένα, θειωμένα, εμφυσημένα,
πολυμερισμένα με απλή θέρμανση ή αλλιώς χημικώς τροποποιημένα, με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 1516

Μόνο ζωικά λίπη και λάδια
Οι απαιτήσεις επιλογής καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 1774/2002 παράρτημα VIII κεφάλαιο XIII (για τα
παράγωγα λίπους) και στο παράρτημα VIII κεφάλαιο ΧΙΙ
για τα τετηγμένα λίπη από υλικά της κατηγορίας 2 για την
παραγωγή ελαιοχημικών προϊόντων

1518 00 (95)

Μείγματα και παρασκευάσματα μη βρώσιμα από ζωικά λίπη και λάδια ή από
ζωικά και φυτικά λίπη και λάδια και τα κλάσματά τους

Παρασκευάσματα από ζωικά λίπη και λάδια

1521 90 (91)

Ακατέργαστα κεριά από μέλισσες ή άλλα έντομα, έστω και εξευγενισμένα

Κερί από μέλισσες για τεχνικούς σκοπούς.
Πρόσθετες απαιτήσεις επιλογής καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 παράρτημα VIII κεφάλαιο IX
— Μελισσοκομικά προϊόντα

1521 90 (99)

Άλλα

Προϊόντα μελισσών για μελισσοκομικούς σκοπούς.
Πρόσθετες απαιτήσεις επιλογής καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 παράρτημα VIII κεφάλαιο IX
— Μελισσοκομικά προϊόντα. Τα μελισσοκομικά προϊόντα
άλλα από τα προϊόντα μελισσών που χρησιμοποιούνται
στη μελισσοκομία πρέπει να υποβληθούν στον κωδικό
0511 99 «Άλλα»
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Κεφάλαιο 16: Παρασκευάσματα κρεάτων, ψαριών ή μαλακοστράκων,
μαλακίων ή άλλων ασπόνδυλων υδροβίων
1. Το παρόν κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει τα κρέατα, τα παραπροϊόντα σφαγίων, τα ψάρια, τα μαλακόστρακα, τα μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια,
παρασκευασμένα ή διατηρημένα με τις μεθόδους που αναφέρονται στα κεφάλαια 2, 3 ή στην κλάση 0504.
2. Τα παρασκευάσματα διατροφής υπάγονται στο κεφάλαιο αυτό με τον όρο να περιέχουν πάνω από 20 % κατά βάρος λουκάνικο, σαλάμι, κρέας, παραπροϊόντα
σφαγίων, αίμα, ψάρι ή μαλακόστρακα, μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια ή ένα συνδυασμό από τα προϊόντα αυτά. Όταν τα παρασκευάσματα αυτά
περιέχουν δύο ή περισσότερα από τα παραπάνω αναφερόμενα προϊόντα κατατάσσονται στην κλάση του κεφαλαίου 16 που αντιστοιχεί στο συστατικό που
υπερτερεί κατά βάρος. Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται ούτε στα παραγεμισμένα προϊόντα της κλάσης 1902 ούτε στα παρασκευάσματα των κλάσεων
2103 ή 2104.
Το παρόν κεφάλαιο περιλαμβάνει σύνθετα προϊόντα που
περιέχουν μεταποιημένα ζωικά προϊόντα.
1601 00

Λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα, από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα· παρασκευάσματα διατροφής με βάση τα προϊόντα αυτά

Περιλαμβάνονται οι διάφορες μορφές κρέατος σε κονσέρβες

1602

Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή
αίματος

Περιλαμβάνονται οι διάφορες μορφές κρέατος σε κονσέρβες

1603 00

Εκχυλίσματα και χυμοί κρέατος, ψαριών ή μαλακοστράκων, μαλακίων ή
άλλων ασπόνδυλων υδροβίων

Όλα: περιλαμβάνονται το σουρίμι, οι ζελατινοποιημένες
πρωτεΐνες ψαριών, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα.

1604

Παρασκευάσματα και κονσέρβες ψαριών· χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού
που παρασκευάζονται από αυγά ψαριού· ψάρια ολόκληρα ή σε τεμάχια, με
εξαίρεση τα ψάρια σε κιμά.

Όλα: μαγειρεμένα ή προμαγειρεμένα παρασκευάσματα που
περιέχουν μαλάκια ή ψάρια.
Περιλαμβάνονται τα ψάρια σε κονσέρβα και το χαβιάρι σε
κονσέρβα σε αεροστεγείς συσκευασίες.
Τα μείγματα προϊόντων ψαριών με ζυμαρικά περιλαμβάνονται στην κλάση 1902.

1605

Μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, παρασκευασμένα ή
διατηρημένα.

Όλα: στην κλάση αυτή περιλαμβάνονται τα πλήρως παρασκευασμένα ή προπαρασκευασμένα σαλιγκάρια.
Περιλαμβάνονται τα μαλακόστρακα ή άλλα υδρόβια
ασπόνδυλα σε κονσέρβες.

Κεφάλαιο 17: Ζάχαρα και ζαχαρώδη παρασκευάσματα
Το παρόν κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει τα χημικώς καθαρά ζάχαρα, άλλα από
τη ζαχαρόζη, τη λακτόζη, τη μαλτόζη, τη γλυκόζη και τη φρουκτόζη.
1702 11 00

Λακτόζη και σιρόπι λακτόζης με περιεκτικότητα σε λακτόζη 99 % κατά
βάρος τουλάχιστον εκφρασμένη σε άνυδρη λακτόζη επί ξηράς ύλης
Κεφάλαιο 19: Παρασκευάσματα με βάση τα δημητριακά, τα αλεύρια,
τα άμυλα κάθε είδους ή το γάλα· είδη ζαχαροπλαστικής

Το παρόν κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει, με εξαίρεση τα παραγεμισμένα προϊόντα της κλάσης 1902, τα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν πάνω από 20 %
κατά βάρος λουκάνικο, σαλάμι, κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, αίμα, ψάρι ή μαλακόστρακα, μαλάκια, άλλα ασπόνδυλα υδρόβια ή ένα συνδυασμό από τα
προϊόντα αυτά (κεφάλαιο 16).
Το παρόν κεφάλαιο περιλαμβάνει σύνθετα προϊόντα που
περιέχουν μεταποιημένα ζωικά προϊόντα.
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1901

Εκχυλίσματα βύνης· Παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια, πλιγούρια,
σιμιγδάλια, άμυλα κάθε είδους ή εκχυλίσματα βύνης, που δεν περιέχουν
κακάο ή που περιέχουν λιγότερο από 40 % κατά βάρος κακάο επί πλήρως
απολιπανθείσας βάσεως και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού·
παρασκευάσματα διατροφής από προϊόντα των κλάσεων 0401 μέχρι 0404,
που δεν περιέχουν κακάο ή περιέχουν λιγότερο από 5 % κατά βάρος κακάο,
επί πλήρως απολιπανθείσας βάσεως, και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

Τα μαγειρικά παρασκευάσματα περιλαμβάνονται στα κεφάλαια 16 και 21.

Ex 1902

Ζυμαρικά εν γένει, έστω και ψημένα ή παραγεμισμένα (με κρέας ή άλλες
ουσίες) ή και αλλιώς παρασκευασμένα, όπως τα σπαγέτα, μακαρόνια, νούγιες,
λαζάνια, gnocchi, ραβιόλια, κανελόνια· αράπικο σιμιγδάλι (κους-κους), έστω
και παρασκευασμένο

Περιλαμβάνονται τα μαγειρεμένα ή προμαγειρεμένα παρασκευάσματα που περιέχουν προϊόντα ζωικής προέλευσης

1902 20 (10)

Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του 20 % ψάρια και μαλακόστρακα,
μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια

Όλα

1902 20 (30)

Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του 20 % λουκάνικο, σαλάμι και
παρόμοια, κρέας και παραπροϊόντα σφαγίων κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων και των λιπών κάθε είδους και προέλευσης

Όλα

1902 20 (91)

Ψημένα

Όλα

1902 20 (99)

Άλλα [άλλα παραγεμισμένα ζυμαρικά, μη ψημένα]

Όλα

Προϊόντα ζαχαροπλαστικής

Περιλαμβάνονται τα παρασκευάσματα που περιέχουν κρέας

Ex 1905

Κεφάλαιο 20: Παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών και φρούτων ή
άλλων μερών φυτών
Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει τα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν πάνω από 20 % κατά βάρος λουκάνικο, σαλάμι, κρέας, παραπροϊόντα
σφαγίων, αίμα, ψάρι ή μαλακόστρακα, μαλάκια, άλλα ασπόνδυλα υδρόβια ή ένα συνδυασμό από τα προϊόντα αυτά (κεφάλαιο 16).
Ex 2004

Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό
οξύ, κατεψυγμένα, άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 2006

Το παρόν κεφάλαιο περιλαμβάνει σύνθετα προϊόντα που
περιέχουν μεταποιημένα ζωικά προϊόντα.
Περιλαμβάνονται τα παρασκευάσματα που περιέχουν κρέας

Ex 2005

Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό
οξύ, όχι κατεψυγμένα, άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 2006

Περιλαμβάνονται τα παρασκευάσματα που περιέχουν κρέας

Κεφάλαιο 21: Διάφορα παρασκευάσματα διατροφής
1. Το παρόν κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει τα παρασκευάσματα διατροφής, άλλα από τα προϊόντα που περιγράφονται στις κλάσεις 2103 ή 2104, που περιέχουν
πάνω από 20 % κατά βάρος λουκάνικο, σαλάμι, κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, αίμα, ψάρι, μαλακόστρακα, μαλάκια, άλλα ασπόνδυλα υδρόβια ή ένα
συνδυασμό από τα προϊόντα αυτά (κεφάλαιο 16).
2. Για τους σκοπούς της κλάσης 2104, θεωρούνται ως «σύνθετα ομογενοποιημένα παρασκευάσματα διατροφής» τα παρασκευάσματα που αποτελούνται από ένα
τέλεια ομογενοποιημένο μείγμα από δύο ή περισσότερα βασικά συστατικά, όπως ψάρι, κρέας, λαχανικά ή φρούτα, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση ως
τροφές για παιδιά ή για διαιτητικές χρήσεις, σε δοχεία με περιεχόμενο καθαρού βάρους που δεν υπερβαίνει τα 250 γραμμάρια. Για την εφαρμογή του
ορισμού αυτού, δεν συνυπολογίζονται τα διάφορα υλικά που προστίθενται, ενδεχομένως, στο μείγμα σε μικρή ποσότητα, σαν καρύκευμα ή για την
εξασφάλιση της συντήρησής του ή για άλλους σκοπούς. Τα παρασκευάσματα αυτά μπορεί να περιέχουν, σε μικρή ποσότητα, ορατά τεμάχια συστατικών.
Το παρόν κεφάλαιο περιλαμβάνει σύνθετα προϊόντα που
περιέχουν μεταποιημένα ζωικά προϊόντα.
Ex 2103 (90 90)

Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασμένες· αρτύματα και
καρυκεύματα, σύνθετα· αλεύρι από σινάπι και μουστάρδα παρασκευασμένη.
Άλλα

Περιλαμβάνονται τα παρασκευάσματα που περιέχουν κρέας
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Ex 2104

Παρασκευάσματα για σούπες και ζωμούς. Σούπες και ζωμοί παρασκευασμένα·
παρασκευάσματα διατροφής σύνθετα, ομογενοποιημένα

Περιλαμβάνονται τα παρασκευάσματα που περιέχουν κρέας
ή προϊόντα ζωικής προέλευσης σύμφωνα με την παρούσα
απόφαση

Παγωτά, έστω και αν περιέχουν κακάο

Περιλαμβάνονται τα παρασκευάσματα που περιέχουν μεταποιημένο γάλα σύμφωνα με την παρούσα απόφαση

Παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται
αλλού

Περιλαμβάνονται τα παρασκευάσματα που περιέχουν κρέας
ή προϊόντα ζωικής προέλευσης σύμφωνα με την παρούσα
απόφαση

Συμπυκνώματα πρωτεϊνών και ουσίες πρωτεϊνικής σύστασης

Περιλαμβάνονται τα παρασκευάσματα που περιέχουν
προϊόντα ζωικής προέλευσης σύμφωνα με την παρούσα
απόφαση

2106 90 (10)

Παρασκευάσματα με την ονομασία «λιωμένα τυριά» («fondues»)

Όλα

2106 90 (98)

Άλλα

Περιλαμβάνονται τα παρασκευάσματα που περιέχουν κρέας
ή προϊόντα ζωικής προέλευσης σύμφωνα με την παρούσα
απόφαση

Ex 2105 00

Ex 2106

Ex 2106 10

Κεφάλαιο 23: Υπολείμματα και απορρίμματα των βιομηχανιών ειδών
διατροφής· τροφές παρασκευασμένες για ζώα

Περιλαμβάνονται στην κλάση 2309 τα προϊόντα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται
αλλού και παίρνονται από την επεξεργασία φυτικών ή ζωικών υλών που, από το γεγονός αυτό, έχασαν τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της αρχικής ύλης, άλλα από
τα φυτικά απορρίμματα, υπολείμματα και υποπροϊόντα φυτικά που προέκυψαν από την επεξεργασία αυτή.

2301

Αλεύρια, σκόνες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων, ψάρια ή καρκινοειδή (μαλακόστρακα), μαλάκια ή άλλα
ασπόνδυλα υδρόβια, ακατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου· ινώδη
κατάλοιπα ξιγκιών

Περιλαμβάνονται: η επεξεργασμένη ζωική πρωτεΐνη που
δεν προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο·
τα κρεατάλευρα, οστεάλευρα, άλευρα φτερών, αποξεραμένα ινώδη κατάλοιπα ξιγκιών, που δεν προορίζονται για
κατανάλωση από τον άνθρωπο.
Οι απαιτήσεις επιλογής για τις μεταποιημένες ζωικές πρωτεΐνες καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002
παράρτημα VII κεφάλαιο II

Ex 2309

Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των
ζώων

Περιλαμβάνονται οι τροφές για ζώα συντροφιάς, τα δερμάτινα κόκαλα για σκύλους και τα μείγματα αλεύρων.
Οι απαιτήσεις επιλογής για τις τροφές ζώων συντροφιάς
και για τα δερμάτινα κόκαλα για σκύλους καθορίζονται
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 παράρτημα VIII
κεφάλαιο II

2309 10

Τροφές για σκύλους ή γάτες, συσκευασμένες για τη λιανική πώληση

Όλα
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Άλλα.
Η παρούσα κλάση περιλαμβάνει προϊόντα με την ονομασία «διαλυτά», από
ψάρια ή θαλάσσια θηλαστικά, γαλακτοκομικά προϊόντα ή άλλους υδατάνθρακες

2309 90 (99)

Άλλα
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Περιλαμβάνεται το πρωτόγαλα και το υγρό γάλα που δεν
προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τα
προϊόντα που περιέχουν γάλα και δεν προορίζονται για
κατανάλωση από τον άνθρωπο

Περιλαμβάνονται τα προϊόντα αυγών που δεν προορίζονται
για κατανάλωση από τον άνθρωπο και άλλα μεταποιημένα
προϊόντα ζωικής προέλευσης που δεν προορίζονται για
κατανάλωση από τον άνθρωπο.
Τα προϊόντα που προορίζονται για ζωοτροφές, μεταξύ των
οποίων τα μείγματα αλεύρων (όπως χηλές, κέρατα κ.λπ.)
Οι απαιτήσεις επιλογής για τα προϊόντα αυγών καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 παράρτημα
VII κεφάλαιο Χ

Κεφάλαιο 28: Προϊόντα των χημικών βιομηχανιών και των συναφών
βιομηχανιών
Φωσφινικά (υποφωσφορώδη), φωσφονικά (φωσφορώδη) και φωσφορικά· πολυφωσφορικά, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης

Ορισμένα μόνο φωσφορικά του ασβεστίου υπόκεινται σε
ελέγχους

2835 (25)

Υδρογονοορθοφωσφορικό του ασβεστίου (φωσφορικό διασβέστιο)

Οι απαιτήσεις επιλογής για το όξινο φωσφορικό ασβέστιο
καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002,
παράρτημα VΙΙ κεφάλαιο VII

2835 (26)

Άλλα φωσφορικά του ασβεστίου

Οι απαιτήσεις επιλογής για το φωσφορικό ασβέστιο καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002, παράρτημα VII κεφάλαιο VIII

Ex 2835

Κεφάλαιο 30: Φαρμακευτικά προϊόντα
Τα τελικά φαρμακευτικά προϊόντα δεν περιλαμβάνονται
στην κτηνιατρική νομοθεσία που αφορά τις εισαγωγές.
Περιλαμβάνονται τα ενδιάμεσα προϊόντα που προέρχονται
από υλικά της κατηγορίας 3 και προορίζονται για τεχνικές
χρήσεις σε ιατροτεχνολογικά προϊόντα, διαγνώσεις in
vitro, αντιδραστήρια εργαστηρίων και καλλυντικά
3001

Αδένες και άλλα όργανα για οποθεραπεία, αποξεραμένα, έστω και σε σκόνη.
Εκχυλίσματα αδένων ή άλλων οργάνων ή των εκκρίσεών τους, για οποθεραπεία· ηπαρίνη και τα άλατά της. Άλλες ουσίες ανθρώπινης ή ζωικής προέλευσης, παρασκευασμένες για σκοπούς θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς,
που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

Περιλαμβάνονται: μόνο τα υλικά ζωικής προέλευσης.
Ανατρέξτε στις απαιτήσεις επιλογής του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1774/2002:
παράρτημα VIII κεφάλαιο IV για το αίμα και προϊόντα
αίματος που χρησιμοποιούνται για τεχνικούς σκοπούς, με
εξαίρεση τον ορό ιπποειδών και παράρτημα VIII κεφάλαιο IX για τα ζωικά υποπροϊόντα για την παραγωγή
ζωοτροφών, συμπεριλαμβανομένων των τροφών για ζώα
συντροφιάς, και τεχνικών προϊόντων, εξαιρουμένων των
ενδιάμεσων προϊόντων όπως αναφέρονται στο άρθρο 1
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2007/2006 (1).

3001 (10)

3001 (20 90)

Αδένες και άλλα όργανα αποξεραμένα, έστω και σε σκόνη

Μόνο τα προϊόντα ζωικής προέλευσης

Εκχυλίσματα αδένων ή άλλων οργάνων ή των εκκρίσεών τους, άλλα

Μόνο τα προϊόντα ζωικής προέλευσης
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Ex 3002

Αίμα ανθρώπων· αίμα ζώων για θεραπευτικές, προφυλακτικές ή διαγνωστικές
χρήσεις· αντιοροί, άλλα κλάσματα του αίματος, τροποποιημένα ανοσολογικά
προϊόντα, λαμβανόμενα έστω και με βιοτεχνολογικές μεθόδους· εμβόλια,
τοξίνες, καλλιέργειες μικροοργανισμών (με εξαίρεση τις ζύμες) και παρόμοια
προϊόντα

Μόνο τα προϊόντα ζωικής προέλευσης

3002 (10 10)

Αντιοροί, άλλα κλάσματα του αίματος, τροποποιημένα ανοσολογικά προϊόντα, λαμβανόμενα έστω και με βιοτεχνολογικές μεθόδους

Μόνο οι αντιοροί ζωικής προέλευσης.
Δεν περιλαμβάνονται τα φαρμακευτικά παρασκευάσματα
και τα τελικά προϊόντα που απευθύνονται στον τελικό
καταναλωτή.
Για την κλάση 3002 οι απαιτήσεις επιλογής είναι εκείνες
που ισχύουν για τα ζωικά υποπροϊόντα που καλύπτονται
από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002:
παράρτημα VΙΙ κεφάλαιο III (προϊόντα αίματος)·
παράρτημα VIII κεφάλαιο IV (αίμα και προϊόντα αίματος
για τεχνικούς σκοπούς)·
παράρτημα VIII κεφάλαιο V (ορός ιπποειδών).

3002 (10 99)

Αιμοσφαιρίνη, γλοβουλίνη του αίματος και ορός γλοβουλίνης: άλλα.

3002 (90 30)

Αίμα ζώων παρασκευασμένο για θεραπευτικές, προφυλακτικές ή διαγνωστικές
χρήσεις

Μόνο τα υλικά ζωικής προέλευσης.

Ex 3002 (90 50)

Καλλιέργειες μικροοργανισμών

Παθογόνα και καλλιέργειες παθογόνων

Ex 3002 (90 90)

Άλλα

Παθογόνα και καλλιέργειες παθογόνων
Κεφάλαιο 31: Λιπάσματα
Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει το αίμα ζώων της
κλάσης 0511

Ex 3101 00 00

Λιπάσματα ζωικής προέλευσης, έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους ή χημικώς
επεξεργασμένα· λιπάσματα που προκύπτουν από ανάμειξη ή χημική επεξεργασία προϊόντων ζωικής ή φυτικής προέλευσης

Μόνο τα προϊόντα ζωικής προέλευσης σε ανόθευτη μορφή.
Περιλαμβάνεται η κοπριά, αλλά δεν περιλαμβάνονται τα
χημικά μείγματα κοπριάς και τα λιπάσματα.
Οι απαιτήσεις επιλογής για την κοπριά, τη μεταποιημένη
κοπριά και τα προϊόντα μεταποιημένης κοπριάς καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 στο παράρτημα VIII κεφάλαιο III

Κεφάλαιο 35: Λευκωματώδεις ύλες· προϊόντα με βάση τα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους· κόλλες· ένζυμα

Ex 3501

Καζεΐνες, καζεϊνικά άλατα και άλλα παράγωγα των καζεϊνών· κόλλες καζεΐνης

Καζεΐνη που προορίζεται για κατανάλωση από τον
άνθρωπο ή για ζωοτροφή.
Οι απαιτήσεις επιλογής για το γάλα, τα προϊόντα με βάση
το γάλα και το πρωτόγαλα που δεν προορίζονται για
κατανάλωση από τον άνθρωπο καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002
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Ex 3502

Αλβουμίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα συμπυκνώματα δύο ή περισσότερων πρωτεϊνών ορού γάλακτος που περιέχουν, κατά βάρος που μετριέται
σε ξερή ύλη, περισσότερο από 80 % πρωτείνες ορού γάλακτος), αλβουμινικά
άλατα και άλλα

Περιλαμβάνονται προϊόντα που προέρχονται από αυγά και
από γάλα ανεξάρτητα από το εάν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο (συμπεριλαμβάνονται οι ζωοτροφές) όπως αναφέρεται πιο κάτω.
Τα προϊόντα αυγών, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα
μεταποιημένα προϊόντα για κατανάλωση από τον άνθρωπο
είναι αυτά που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
853/2004 παράρτημα Ι.
Οι απαιτήσεις επιλογής για τα προϊόντα αυγών που δεν
προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002: παράρτημα VΙΙ κεφάλαιο Χ· και για το γάλα, τα προϊόντα με
βάση το γάλα και το πρωτόγαλα που δεν προορίζονται
για κατανάλωση από τον άνθρωπο καθορίζονται στον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002: παράρτημα VΙΙ κεφάλαιο V

Ex 3503 00

Ζελατίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που παρουσιάζονται σε
φύλλα με σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, έστω και αν είναι κατεργασμένα
επιφανειακά ή χρωματισμένα) και τα παράγωγά τους ψαρόκολλα· άλλες
κόλλες ζωικής προέλευσης, με εξαίρεση τις κόλλες καζεΐνης της κλάσης
3501

Ζελατίνη για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για τη
βιομηχανία τροφίμων.
Οι ζελατίνες της κλάσης 9602 (κενές κάψουλες) δεν περιλαμβάνονται στους κτηνιατρικούς ελέγχους.
Οι απαιτήσεις επιλογής για τις ζελατίνες και τις υδρολυμένες πρωτεΐνες που δεν προορίζονται για κατανάλωση
από τον άνθρωπο καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 1774/2002 παράρτημα VII κεφάλαιο VI

Ex 3504 00 00

Πεπτόνες και τα παράγωγά τους· άλλες πρωτεϊνικές ύλες και τα παράγωγά
τους, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Σκόνη δέρματος,
κατεργασμένη ή μη με χρώμιο

Κολλαγόνο και υδρολυμένες πρωτεΐνες.
Οι απαιτήσεις επιλογής για τις ζελατίνες και τις υδρολυμένες πρωτεΐνες καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1774/2002 παράρτημα VII κεφάλαιο VI.
Περιλαμβάνονται τα πρωτεϊνικά προϊόντα κολλαγόνου που
προέρχονται από δέρματα και τένοντες ζώων, συμπεριλαμβανομένων των οστών στην περίπτωση των χοίρων, των
πουλερικών και των ψαριών.
Περιλαμβάνονται οι υδρολυμένες πρωτεΐνες που αποτελούνται από πολυπεπτίδια, πεπτίδια και αμινοξέα και μείγματά
τους, που λαμβάνονται με την υδρόλυση ζωικών υποπροϊόντων.
Περιλαμβάνονται όλα τα υποπροϊόντα γάλακτος που
προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο

Ex 3507

3507 10 00

Ένζυμα· ένζυμα παρασκευασμένα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

Πυτιά και τα συμπυκνώματά της

Πυτιά και συμπυκνώματα για κατανάλωση από τον
άνθρωπο
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Κεφάλαιο 41: Δέρματα (άλλα από τα γουνοδέρματα)
Δέρματα οπληφόρων και πτηνών μόνο των κλάσεων 4101,
4102, 4103.
Πρόσθετες απαιτήσεις επιλογής για τα δέρματα των οπληφόρων καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1774/2002 παράρτημα VIII κεφάλαιο VI
4101

4102

4103

Δέρματα ακατέργαστα βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλιών) ή μονόπλων (νωπά ή αλατισμένα, αποξεραμένα, διατηρημένα με ασβέστη, με άλλα διατηρητικά διαλύματα ή αλλιώς διατηρημένα, αλλά όχι δεψασμένα ούτε περγαμηνοειδή, ούτε παρασκευασμένα με άλλο τρόπο), έστω και
αποτριχωμένα ή σχισμένα κατά μήκος

Οι κτηνιατρικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται μόνο στα νωπά
και στα διατηρημένα σε απλή ψύξη ή σε κατάψυξη δέρματα.

Δέρματα ακατέργαστα προβατοειδών (νωπά ή αλατισμένα, αποξεραμένα, διατηρημένα με ασβέστη, με άλλα διατηρητικά διαλύματα ή αλλιώς διατηρημένα,
αλλά όχι δεψασμένα ούτε περγαμηνοειδή ούτε παρασκευασμένα με άλλο
τρόπο), έστω και αποτριχωμένα ή σχισμένα κατά μήκος, άλλα από εκείνα
που αποκλείονται στη σημείωση 1 στοιχείο γ) του κεφαλαίου αυτού

Μόνο στα νωπά και στα διατηρημένα σε απλή ψύξη ή σε
κατάψυξη δέρματα.

Άλλα δέρματα ακατέργαστα (νωπά ή αλατισμένα, αποξεραμένα, διατηρημένα
με ασβέστη, με άλλα διατηρητικά διαλύματα ή αλλιώς διατηρημένα, αλλά όχι
δεψασμένα ούτε περγαμηνοειδή, ούτε παρασκευασμένα με άλλο τρόπο), έστω
και αποτριχωμένα ή σχισμένα κατά μήκος, άλλα από εκείνα που αποκλείονται
στη σημείωση 1 στοιχεία β) και γ) του κεφαλαίου αυτού

Περιλαμβάνονται μόνο τα νωπά και τα διατηρημένα σε
απλή ψύξη ή σε κατάψυξη δέρματα.

Περιλαμβάνονται τα αποξεραμένα, τα ξερά ή νωπά αλατισμένα, ή τα διατηρημένα με διαδικασία άλλη εκτός της
δέψης

Περιλαμβάνονται τα αποξεραμένα, τα ξερά ή νωπά αλατισμένα, ή τα διατηρημένα με διαδικασία άλλη εκτός της
δέψης

Περιλαμβάνονται τα δέρματα πτηνών ή ψαριών και ενδεχομένως τα κυνηγετικά τρόπαια

Κεφάλαιο 42: Τεχνουργήματα από δέρμα· είδη σελοποιίας και λοιπού
εξοπλισμού για όλα τα ζώα· είδη ταξιδιού, σακίδια χεριού και παρόμοια· τεχνουργήματα από έντερα
1. Το παρόν κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει (μεταξύ άλλων) τα ακόλουθα κτηνιατρικού ενδιαφέροντος προϊόντα:
α) τα αποστειρωμένα χειρουργικά ράμματα και παρόμοιες αποστειρωμένες ύλες για χειρουργικές ραφές (κλάση 3006)·
β) τις αρμονικές χορδές, τα δέρματα τυμπάνων ή παρόμοιων οργάνων, καθώς και τα άλλα μέρη μουσικών οργάνων (κλάση 9209).

4205 00 00

Ex 4206

Άλλα τεχνουργήματα από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο

Περιλαμβάνεται το υλικό για την κατασκευή δερμάτινων
κοκάλων για σκύλους

Τεχνουργήματα από έντερα, από μεμβράνες, από ζωικές κύστεις ή από τένοντες

Περιλαμβάνεται επίσης το υλικό για την κατασκευή δερμάτινων κοκάλων για σκύλους

Κεφάλαιο 43: Γουνοδέρματα και γουναρικά· τεχνητά γουνοδέρματα
1. Με εξαίρεση τα ακατέργαστα γουνοδέρματα της κλάσης 4301, ο όρος «γουνοδέρματα» στην ονοματολογία εννοεί τα δεψασμένα ή κατεργασμένα δέρματα
όλων των ζώων με το τρίχωμά τους.
2. Το κεφάλαιο αυτό δεν περιλαμβάνει:
α) τα δέρματα και μέρη δερμάτων πτηνών που φέρουν τα φτερά ή τα πούπουλά τους (κλάσεις 0505 ή 6701)·
β) τα ακατέργαστα δέρματα, με το τρίχωμά τους, του είδους εκείνου που η σημείωση 1 στοιχείο γ) του κεφαλαίου 41 κατατάσσει στο τελευταίο αυτό
κεφάλαιο.
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Ex 4301

Γουνοδέρματα ακατέργαστα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κεφάλια,
ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην
κατασκευή γουνοδερμάτων), άλλα από τα ακατέργαστα δέρματα των κλάσεων
4101, 4102 ή 4103

Μόνο πτηνών ή οπληφόρων

4301 (30 00)

Αρνιών με την ονομασία «αστρακάν», «breitschwanz», «καρακιούλ», «persianer» ή παρόμοια, αρνιών της Ινδίας, Κίνας, Μογγολίας ή του Θιβέτ, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια

Πρόσθετες απαιτήσεις επιλογής για τα δέρματα των οπληφόρων καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1774/2002 παράρτημα VIII κεφάλαιο VI

4301 (80 80)

Άλλα

Μόνο πτηνών ή οπληφόρων

4301 (90 00)

Κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
στην κατασκευή γουνοδερμάτων
Κεφάλαιο 51: Μαλλί, τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χονδροειδείς·
νήματα και υφάσματα από χοντρότριχες

α) «Μαλλί»: η φυσική ίνα που καλύπτει τα προβατοειδή.
β) «Τρίχες εκλεκτής ποιότητας»: οι τρίχες αλπακά, λάμας, περουβιανής λάμας, καμήλας (συμπεριλαμβανομένων των δρομάδων), βούβαλου του Θιβέτ, κατσίκας
μοχέρ, κατσίκας του Θιβέτ, κατσίκας του Κασμίρ ή παρόμοιων (με εξαίρεση τις κοινές κατσίκες), κουνελιού (στο οποίο περιλαμβάνεται και το κουνέλι της
Αγκύρας), λαγού, κάστορα, θαλάσσιας ενυδρίδας ή μοσχοπόντικα.
γ) «Τρίχες χοντροειδείς»: οι τρίχες των ζώων που δεν απαριθμούνται παραπάνω, με εξαίρεση τις τρίχες και τις τρίχες ψηκτροποιίας (κλάση 0502) και τις
χοντρότριχες (κλάση 0503).
Για τις κλάσεις 5101-5103. Πρόσθετες απαιτήσεις επιλογής για το μαλλί, τις τρίχες χοίρων, τα φτερά και τα
μέρη φτερών καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1774/2002 παράρτημα VIII κεφάλαιο VIII.
Για τα «αμεταποίητα» ισχύει ο ορισμός του σχετικού προϊόντος στο παράρτημα Ι του προαναφερθέντος κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1774/2002.
5101

Μαλλιά, μη λαναρισμένα ή χτενισμένα

Αμεταποίητο μαλλί

5102

Τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς, μη λαναρισμένες ή χτενισμένες

Αμεταποίητες τρίχες

Ex 5103

Απορρίμματα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς, στα
οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα, με εξαίρεση όμως
τα ξεφτίδια

Αμεταποίητο μαλλί

5103 (10 10)

Μη επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (μη απανθρακωμένα) αποχτενίδια από μαλλί

Αμεταποίητο μαλλί

Κεφάλαιο 95: Παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, είδη διασκέδασης ή
αθλητισμού· τα μέρη και εξαρτήματά τους
Ex 9508

Περιστρεφόμενα οχήματα για διασκέδαση, κούνιες, περίπτερα σκοποβολής και
άλλα είδη πλανόδιων επιχειρήσεων που προσελκύουν το ενδιαφέρον του
κοινού· πλανόδια τσίρκα και πλανόδια θηριοτροφεία· πλανόδια θέατρα.

Τσίρκα και θηριοτροφεία με ζωντανά ζώα.

9508 10

Πλανόδια τσίρκα και πλανόδια θηριοτροφεία

Τσίρκα και θηριοτροφεία με ζωντανά ζώα
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Κεφάλαιο 97: Αντικείμενα τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων
Ex 9705 00 00

Συλλογές και αντικείμενα συλλογών ζωολογίας, βοτανικής, ορυκτολογίας,
ανατομίας ή που παρουσιάζουν ιστορικό, αρχαιολογικό, παλαιοντολογικό,
εθνογραφικό ή νομισματικό ενδιαφέρον

Μόνο τα προϊόντα ζωικής προέλευσης.
Πρόσθετες απαιτήσεις επιλογής για τα κυνηγετικά τρόπαια
καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1774/2002
παράρτημα VIII κεφάλαιο VII.
Δεν περιλαμβάνονται τα κυνηγετικά τρόπαια από οπληφόρα ή πτηνά που έχουν υποστεί πλήρη επεξεργασία ταρίχευσης που εξασφαλίζει τη διατήρησή τους σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος και τα κυνηγετικά τρόπαια άλλων
ειδών εκτός των οπληφόρων και των πτηνών (επεξεργασμένα ή μη επεξεργασμένα)

(1) EE L 379 της 28.12.2006, σ. 98.
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Τρόφιμα που δεν υπόκεινται σε κτηνιατρικούς ελέγχους δυνάμει της οδηγίας 97/78/ΕΚ σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1
στοιχείο β) της παρούσας απόφασης.
Μπισκότα
Ψωμί
Κέικ
Σοκολάτα
Είδη ζαχαροπλαστικής (συμπεριλαμβανομένων των ζαχωρωδών)
Κενές κάψουλες ζελατίνης
Συμπληρώματα διατροφής συσκευασμένα για τον τελικό καταναλωτή που περιέχουν μικρές ποσότητες προϊόντων ζωικής προέλευσης, καθώς και εκείνα που περιέχουν γλυκοσαμίνη, χονδροϊτίνη ή χιτοζάνη
Εκχυλίσματα κρέατος και συμπυκνώματα κρέατος
Ελιές παραγεμισμένες με ψάρια
Ζυμαρικά και νούγιες που δεν είναι αναμεμειγμένα ή παραγεμισμένα με προϊόντα κρέατος
Σούπες και αρωματικές ουσίες συσκευασμένες για τον τελικό καταναλωτή που περιέχουν εκχυλίσματα κρέατος, συμπυκνώματα
κρέατος, ζωικά λίπη ή λάδια, σκόνες ή εκχυλίσματα ψαριών.
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