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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 300/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 27ης Μαρτίου 2013
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 605/2010 σχετικά με τον καθορισμό όρων για την υγεία
των ζώων, τη δημόσια υγεία και την κτηνιατρική πιστοποίηση όσον αφορά την εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή
Ένωση νωπού γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

κίνδυνο από τις εισαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων που
παράγονται από νωπό γάλα αγελάδων, προβατίνων, αιγών ή
βουβαλίδων, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω γαλακτο
κομικά προϊόντα έχουν υποβληθεί στις θερμικές επεξεργασίες
που αναφέρονται στο άρθρο 4 του εν λόγω κανονισμού ή
έχουν παραχθεί από νωπό γάλα το οποίο έχει υποβληθεί στις
εν λόγω θερμικές επεξεργασίες. Συνεπώς, το εν λόγω άρθρο
θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να καλύπτει τα γαλακτοκο
μικά προϊόντα που παράγονται από νωπό γάλα του προανε
φερθέντος είδους.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
Έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου, της
16ης Δεκεμβρίου 2002, για τους κανόνες υγειονομικού ελέγχου
που διέπουν την παραγωγή, μεταποίηση, διανομή και είσοδο προϊ
όντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανά
λωση (1), και ιδίως την εισαγωγική φράση του άρθρου 8, το άρθρο
8 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο και παράγραφος 4 και το άρθρο 9
παράγραφος 4,

(4)

Επιπλέον, το Εμιράτο του Ντουμπάι των Ενωμένων Αραβικών
Εμιράτων, το οποίο αποτελεί τρίτη χώρα που δεν περιλαμ
βάνεται στον κατάλογο του Παγκόσμιου Οργανισμού για
την Υγεία των Ζώων ως απαλλαγμένη από τον αφθώδη
πυρετό, έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για την εξαγωγή
στην Ένωση των γαλακτοκομικών προϊόντων που παράγονται
από νωπό γάλα που προέρχεται από καμήλες δρομάδες μετά
από φυσική ή χημική επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 4
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 605/2010. Η εν λόγω χώρα
υπέβαλε στοιχεία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου
λίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επίσημων
ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτρο
φών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και
την καλή διαβίωση των ζώων (4).

(5)

Η υπηρεσία επιθεώρησης της Επιτροπής διενέργησε έλεγχο
με ικανοποιητικά αποτελέσματα όσον αφορά τους ελέγχους
για την υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία σχετικά με την
παραγωγή γάλακτος που προέρχεται από καμήλες δρομάδες
στο Εμιράτο του Ντουμπάι. Επιπλέον, το Εμιράτο του
Ντουμπάι έδωσε την κατάλληλη συνέχεια στις συστάσεις
που διατύπωσε η υπηρεσία επιθεώρησης της Επιτροπής.

(6)

Από τα στοιχεία αυτά μπορεί να συναχθεί ότι το Εμιράτο
του Ντουμπάι δύναται να παράσχει τις αναγκαίες εγγυήσεις
ότι τα γαλακτοκομικά προϊόντα που παράγονται σε αυτό
από νωπό γάλα καμήλας δρομάδας είναι σύμφωνα με τις
ισχύουσες απαιτήσεις για την υγεία των ζώων και τη δημό
σια υγεία όσον αφορά τις εισαγωγές στην Ένωση των γαλα
κτοκομικών προϊόντων από τρίτες χώρες ή τμήματα αυτών
όπου υπάρχει κίνδυνος αφθώδους πυρετού και απαριθμού
νται στη στήλη Γ του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 605/2010.

(7)

Προκειμένου να επιτραπούν οι εισαγωγές στην Ένωση των
γαλακτοκομικών προϊόντων που παράγονται από γάλα καμή
λας δρομάδας από ορισμένα τμήματα του εδάφους των
Ενωμένων Αραβικών Εμιράτων, το Εμιράτο του Ντουμπάι
θα πρέπει να προστεθεί στον κατάλογο των τρίτων χωρών
ή των τμημάτων αυτών που αναφέρονται στο παράρτημα I
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 605/2010, με την ένδειξη ότι η
άδεια που προβλέπεται στη στήλη Γ του εν λόγω καταλόγου
ισχύει μόνο για τα γαλακτοκομικά προϊόντα που παράγονται
από γάλα του προαναφερθέντος είδους.

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊ
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004,
για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίση
μων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται
για κατανάλωση από τον άνθρωπο (2), και ιδίως το άρθρο 11 παρά
γραφος 1,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 605/2010 της Επιτροπής (3) ορίζει
τους όρους για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων
καθώς και τις απαιτήσεις πιστοποίησης για την είσοδο στην
Ευρωπαϊκή Ένωση αποστολών νωπού γάλακτος και γαλακτο
κομικών προϊόντων καθώς και τον κατάλογο τρίτων χωρών
από τις οποίες επιτρέπεται η εισαγωγή στην Ένωση των εν
λόγω αποστολών.
Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 605/2010 ορίζει
τον κατάλογο τρίτων χωρών ή τμημάτων των τρίτων χωρών
από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση
αποστολών νωπού γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων
και αναφέρει τον τύπο θερμικής επεξεργασίας που απαιτείται
για τα προϊόντα αυτά. Το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 605/2010 ορίζει ότι τα κράτη μέλη επιτρέπουν την
εισαγωγή αποστολών γαλακτοκομικών προϊόντων με βάση το
νωπό γάλα αγελάδων, προβατίνων, αιγών ή βουβαλίδων από
τρίτες χώρες ή τμήματα αυτών όπου υπάρχει κίνδυνος αφθώ
δους πυρετού και απαριθμούνται στη στήλη Γ του παραρ
τήματος I του εν λόγω κανονισμού, υπό τον όρο ότι αυτά τα
γαλακτοκομικά προϊόντα έχουν υποβληθεί σε θερμική επε
ξεργασία ή έχουν παραχθεί από νωπό γάλα που έχει υπο
βληθεί σε θερμική επεξεργασία, όπως αναφέρεται στο εν
λόγω άρθρο.
Ο κίνδυνος από τις εισαγωγές στην Ένωση γαλακτοκομικών
προϊόντων που παράγονται από νωπό γάλα καμήλας του
είδους Camelus dromedarius (καμήλα δρομάδα), τα οποία
προέρχονται από τρίτες χώρες ή τμήματα των χωρών
αυτών όπου υπάρχει κίνδυνος αφθώδους πυρετού και απα
ριθμούνται στη στήλη Γ του παραρτήματος I του κανονι
σμού (ΕΕ) αριθ. 605/2010, δεν είναι μεγαλύτερος από τον

(1) ΕΕ L 18 της 23.1.2003, σ. 11.
(2) ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 206.
(3) ΕΕ L 175 της 10.7.2010, σ. 1.

(4) ΕΕ L 165 της 30.4.2004, σ. 1.
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1) Στο άρθρο 4 παράγραφος 1, η εισαγωγική πρόταση αντικαθί
σταται από το ακόλουθο κείμενο:

(8)

Το υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού «Milk-HTC» στο
μέρος 2 του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
605/2010 θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να περιλαμβάνει
αναφορά στα γαλακτοκομικά προϊόντα που παράγονται από
γάλα καμήλας δρομάδας.

(9)

Ορισμένα γαλακτοκομικά προϊόντα που καλύπτονται από
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 605/2010 δεν εμπίπτουν στους
κωδικούς των εμπορευμάτων (κωδικοί ΕΣ) που υπάρχουν στα
υποδείγματα υγειονομικών πιστοποιητικών για γαλακτοκο
μικά προϊόντα. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η ακριβέ
στερη ταυτοποίηση των εν λόγω εμπορευμάτων στα υποδείγ
ματα υγειονομικών πιστοποιητικών, είναι αναγκαίο οι κωδι
κοί ΕΣ 15.17 (μαργαρίνη) και 28.35 (φωσφορικά) που λεί
πουν να προστεθούν στα αντίστοιχα υποδείγματα υγειονομι
κών πιστοποιητικών «Milk-HTB», «Milk-HTC» και «Milk-T/S»
στο παράρτημα II του εν λόγω κανονισμού.

(10)

Επομένως, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 605/2010 πρέπει να
τροποποιηθεί αναλόγως.

2) Τα παραρτήματα I και II τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρ
τημα του παρόντος κανονισμού.

(11)

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

Άρθρο 2

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

«Τα κράτη μέλη επιτρέπουν την εισαγωγή αποστολών γαλακτο
κομικών προϊόντων από νωπό γάλα αγελάδων, προβατίνων,
αιγών ή βουβαλίδων ή, όταν έχουν εγκριθεί ειδικά στο παράρ
τημα I, από καμήλες του είδους Camelus dromedarius από τρίτες
χώρες ή τμήματα αυτών όπου υπάρχει κίνδυνος αφθώδους πυρε
τού και απαριθμούνται στη στήλη Γ του παραρτήματος I, υπό
την προϋπόθεση ότι αυτά τα γαλακτοκομικά προϊόντα έχουν
υποβληθεί σε θερμική επεξεργασία ή έχουν παραχθεί από
νωπό γάλα το οποίο έχει υποβληθεί σε θερμική επεξεργασία η
οποία περιλαμβάνει:».

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

Άρθρο 1
Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 605/2010 τροποποιείται ως εξής:

Εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου 2013.

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

Βρυξέλλες, 27 Μαρτίου 2013.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Τα παραρτήματα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 605/2010 τροποποιούνται ως εξής:
1. Το παράρτημα I τροποποιείται ως εξής:
α) Προστίθεται η ακόλουθη εγγραφή μετά την εγγραφή για την Ανδόρα στον πίνακα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα:
«AE

Εμιράτο του Ντουμπάι των Ενωμένων Αραβικών Εμιρά
των (1)

0

0

+ (2)»

β) Προστίθενται οι ακόλουθες υποσημειώσεις στον πίνακα που περιλαμβάνεται στο εν λόγω παράρτημα:
«(1)

μόνο τα γαλακτοκομικά προϊόντα που παράγονται από γάλα καμήλας του είδους Camelus dromedarius·

(2 )

επιτρέπονται γαλακτοκομικά προϊόντα που παράγονται από γάλα καμήλας του είδους Camelus dromedarius.».

2. Το μέρος 2 του παραρτήματος II τροποποιείται ως εξής:
α) στο υπόδειγμα «Milk-HTB», στις σημειώσεις, στο μέρος I, το πλαίσιο Ι.19 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«— Πλαίσιο I.19: Χρησιμοποιείται ο κατάλληλος κωδικός του Εναρμονισμένου Συστήματος (ΕΣ) στις ακόλουθες κατη
γορίες: 04.01· 04.02· 04.03· 04.04· 04.05· 04.06· 15.17· 17.02· 21.05· 22.02· 28.35· 35.01· 35.02 ή 35.04.».
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β) το υπόδειγμα «Milk-HTC» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Υπόδειγμα “Milk-HTC”
Υγειονομικό πιστοποιητικό για γαλακτοκομικά προϊόντα για ανθρώπινη κατανάλωση καταγωγής τρίτων χωρών ή
τμημάτων αυτών που έχουν εγκριθεί και παρατίθενται στη στήλη Γ του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
605/2010, τα οποία προορίζονται για εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση
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γ) στο υπόδειγμα «Milk-HTB», στις σημειώσεις, στο μέρος I, το πλαίσιο Ι.19 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«— Πλαίσιο I.19: Χρησιμοποιείται ο κατάλληλος κωδικός του Εναρμονισμένου Συστήματος (ΕΣ) στις ακόλουθες κατηγορίες:
04.01· 04.02· 04.03· 04.04· 04.05· 04.06· 15.17· 17.02· 19.01· 21.05· 21.06· 22.02· 28.35· 35.01· 35.02 ή
35.04.».
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