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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 175/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 2ας Μαρτίου 2010
για την εφαρμογή της οδηγίας 2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τα μέτρα για τον περιορισμό
της αυξημένης θνησιμότητας στα στρείδια του είδους Crassostrea gigas σε συνδυασμό με την ανίχνευση
του ερπητοϊού των στρειδιών 1 μvar (OsHV-1 μvar)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

(4)

Τον Αύγουστο του 2008 οι γαλλικές αρχές πληροφόρησαν
την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τα κράτη μέλη της ΕΖΕΣ
σχετικά με την κατάσταση και τα μέτρα που ελήφθησαν και
τον Σεπτέμβριο του 2008 το ζήτημα επισημάνθηκε στη
μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία
των ζώων.

(5)

Την άνοιξη του 2009 διαπιστώθηκε εκ νέου στη Γαλλία,
στην Ιρλανδία και στις Αγγλονορμανδικές Νήσους αύξηση
της θνησιμότητας που αποδόθηκε στον ίδιο συνδυασμό
παραγόντων. Ενώ τα αίτια της θνησιμότητας παραμένουν
απροσδιόριστα, σύμφωνα με τις επιδημιολογικές έρευνες
που πραγματοποιήθηκαν στην Ιρλανδία και στο Ηνωμένο
Βασίλειο το 2009 ο ιός OsHV-1 μvar διαδραματίζει σημα
ντικό ρόλο.

(6)

Η αρμόδια αρχή αυτών των κρατών μελών και των Αγγλο
νορμανδικών Νήσων πληροφόρησαν την Επιτροπή σχετικά με
την κατάσταση και τα μέτρα που ελήφθησαν και το ζήτημα
επισημάνθηκε πολλές φορές στη μόνιμη επιτροπή για την
τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων.

(7)

Τα μέτρα περιορισμού που έλαβε η αρμόδια αρχή των εν
λόγω κρατών μελών και των Αγγλονορμανδικών Νήσων για
την αντιμετώπιση της πρωτοεμφανιζόμενης ασθένειας βασί
ζονταν κυρίως στον περιορισμό της μετακίνησης των στρει
διών Crassostrea gigas εκτός των περιοχών στις οποίες εμφα
νίστηκε μεγάλη θνησιμότητα.

(8)

Επειδή το 2009 η ασθένεια επανεμφανίστηκε και είναι
πιθανό να εμφανιστεί εκ νέου και να δημιουργηθεί κίνδυνος
περαιτέρω εξάπλωσής της την άνοιξη και το καλοκαίρι του
2010, είναι σκόπιμο και αναγκαίο να επεκταθούν τα μέτρα
που έχουν ήδη λάβει τα κράτη μέλη που επλήγησαν, με
βάση την πείρα που αποκτήθηκε.

(9)

Για να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής των απαιτή
σεων της οδηγίας 2006/88/ΕΚ όσον αφορά νεοεμφανιζόμε
νες ασθένειες και να διασφαλιστεί ότι τα μέτρα που λαμβά
νονται παρέχουν επαρκή προστασία από την περαιτέρω δια
σπορά, χωρίς ωστόσο να επιβάλλουν περιττούς περιορισμούς
στις μετακινήσεις των στρειδιών του είδους Crassostrea gigas,
είναι αναγκαίος ο συντονισμός των μέτρων όσον αφορά αυτή
τη νεοεμφανιζόμενη ασθένεια σε ενωσιακό επίπεδο.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
την οδηγία 2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου
2006, σχετικά με τις απαιτήσεις υγειονομικού ελέγχου για τα
ζώα υδατοκαλλιέργειας και τα προϊόντα τους και σχετικά με την
πρόληψη και την καταπολέμηση ορισμένων ασθενειών των υδρόβιων
ζώων (1), και ιδίως το άρθρο 41 παράγραφος 3 και το άρθρο 61
παράγραφος 3,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Η οδηγία 2006/88/ΕΚ θεσπίζει τις απαιτήσεις υγειονομικού
ελέγχου που πρέπει να εφαρμόζονται για τη διάθεση στην
αγορά ζώων υδατοκαλλιέργειας και προϊόντων τους. Επίσης,
θεσπίζει ελάχιστα προληπτικά μέτρα που πρέπει να εφαρμό
ζονται στην περίπτωση υπόνοιας ή εστίας ορισμένων ασθε
νειών σε υδρόβια ζώα.
Το άρθρο 41 της οδηγίας προβλέπει ότι τα κράτη μέλη
λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να ελέγξουν την κατά
σταση που δημιουργείται λόγω νεοεμφανιζόμενης ασθένειας
και να εμποδίσουν την εξάπλωσή της. Σε περίπτωση νεοεμ
φανιζόμενης ασθένειας το οικείο κράτος μέλος πληροφορεί
αμέσως την Επιτροπή, τα άλλα κράτη μέλη και τα κράτη
μέλη της ΕΖΕΣ, εφόσον τα πορίσματα έχουν επιδημιολογική
σημασία για ένα άλλο κράτος μέλος.
Αύξηση της θνησιμότητας στα στρείδια του είδους Crasso
strea gigas («στρείδια Crassostrea gigas») διαπιστώθηκε σε
πολλές περιοχές στη Γαλλία και στην Ιρλανδία την άνοιξη
και το καλοκαίρι του 2008. Η αύξηση της θνησιμότητας
αποδόθηκε σε συνδυασμό δυσμενών περιβαλλοντικών παρα
γόντων, στην παρουσία βακτηριδίων του γένους Vibrio και
στην παρουσία του ερπητοϊού-1 (OsHV-1) των στρειδιών
που περιλαμβάνει γονότυπο αυτού του ιού με την ονομασία
OsHV-1 μvar, του οποίου η περιγραφή έχει γίνει πρόσφατα.

(1) ΕΕ L 328 της 24.11.2006, σ. 14.
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(10)

Όταν οι αρμόδιες αρχές πληροφορούνται ότι διαπιστώνεται
αύξηση της θνησιμότητας στα στρείδια του είδους Crasso
strea gigas, θα πρέπει να πραγματοποιούνται δειγματοληψία
και δοκιμές για την ανίχνευση ή τον αποκλεισμό της παρου
σίας του ιού OsHV-1 μvar.

(11)

Στην περίπτωση που επιβεβαιώνεται η παρουσία του γονό
τυπου του ιού OsHV-1 μvar, θα πρέπει να εφαρμοστούν
μέτρα ελέγχου της νόσου από τα κράτη μέλη που θα περι
λαμβάνουν τον καθορισμό περιοχής περιορισμού. Κατά τον
καθορισμό της περιοχής περιορισμού θα πρέπει να λαμβάνο
νται υπόψη ορισμένοι παράγοντες που αναφέρονται στον
παρόντα κανονισμό. Αυτά τα μέτρα ελέγχου της νόσου θα
πρέπει να διαρκούν έως ότου διαπιστωθεί βάσει ελέγχων ότι
δεν υπάρχει πλέον υψηλή θνησιμότητα.

(12)

(13)

(14)

Πρέπει να επιβληθούν περιορισμοί στις μετακινήσεις των
στρειδιών του είδους Crassostrea gigas εκτός των περιοχών
περιορισμού έτσι ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος διασποράς της
νόσου. Ωστόσο, θα πρέπει να προβλεφθούν ορισμένες εξαι
ρέσεις στην περίπτωση που μειώνεται ο κίνδυνος διασποράς
της νόσου. Αυτές οι εξαιρέσεις αφορούν τις μετακινήσεις
ορισμένων στρειδιών του είδους Crassostrea gigas που προ
ορίζονται για καλλιέργεια ή περιοχές μετεγκατάστασης σε
άλλη περιοχή περιορισμού ή που προορίζονται για κατανά
λωση από τον άνθρωπο. Για να εξασφαλιστεί η ιχνηλασιμό
τητα των φορτίων στρειδιών Crassostrea gigas που προορίζο
νται για καλλιέργεια ή περιοχές μετεγκατάστασης, θα πρέπει
αυτά να συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό των
ζώων. Κατά τη συμπλήρωση του πιστοποιητικού πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη οι επεξηγηματικές σημειώσεις του
παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1251/2008
της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2008, για την εφαρ
μογή της οδηγίας 2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου όσον
αφορά τους όρους και τις απαιτήσεις πιστοποίησης για τη
διάθεση στην αγορά και την εισαγωγή ζώων υδατοκαλλιέρ
γειας και προϊόντων τους στην Κοινότητα, καθώς και για την
κατάρτιση καταλόγου ειδών-φορέων (1).
Για την απόκτηση περαιτέρω γνώσεων σχετικά με την κατά
σταση αυτής της νεοεμφανιζόμενης ασθένειας στην Ένωση
και ιδίως σε κράτη μέλη και διαμερίσματα που δεν έχουν
πληγεί έως τώρα, και για να εξασφαλιστεί η έγκαιρη ανί
χνευση τυχόν εμφάνισης του ιού OsHV-1 μvar, τα κράτη
μέλη μπορεί να επιθυμούν να καταρτίσουν προγράμματα με
στοχοθετημένη δειγματοληψία και δοκιμές για την έγκαιρη
ανίχνευση του ιού OsHV-1 μvar. Τα στρείδια του είδους
Crassostrea gigas που προέρχονται από τις περιοχές στις
οποίες επιβλήθηκαν μέτρα περιορισμού το 2009 σύμφωνα
με εθνικά μέτρα ή το 2010 σύμφωνα με τον παρόντα κανο
νισμό θα πρέπει να υπάγονται σε συμπληρωματικές απαιτή
σεις υγείας των ζώων όταν εισάγονται για σκοπούς καλλιέρ
γειας ή μετεγκατάστασης σε κράτη μέλη ή διαμερίσματα που
καλύπτονται από τέτοιο πρόγραμμα, για όσο χρονικό διά
στημα ο ιός OsHV-1 μvar δεν ανιχνευτεί στο εν λόγω
κράτος μέλος ή διαμέρισμα.
Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα στοιχεία που συλλέγο
νται στα διάφορα κράτη μέλη στο πλαίσιο των προγραμμά
των με στοχοθετημένη δειγματοληψία και δοκιμές για την
έγκαιρη ανίχνευση του ιού OsHV-1 μvar είναι συγκρίσιμα,
θα πρέπει να καθοριστούν ορισμένες απαιτήσεις σχετικά με
το περιεχόμενο αυτών των προγραμμάτων.

(1) ΕΕ L 337 της 16.12.2008, σ. 41.
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(15)

Είναι σημαντικό να υπάρχουν εγκαίρως ακριβείς πληροφο
ρίες σχετικά με την κατάσταση όσον αφορά την ανίχνευση
του ιού OsHV-1 μvar στα κράτη μέλη προκειμένου να εξα
σφαλιστεί κατάλληλος έλεγχος της νεοεμφανιζόμενης ασθέ
νειας. Για τον σκοπό αυτό τα κράτη μέλη θα πρέπει να
πληροφορήσουν την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη σχε
τικά με την πρώτη επιβεβαιωμένη παρουσία του ιού OsHV-1
μvar στο έδαφός τους το 2010 χωρίς αδικαιολόγητη καθυ
στέρηση.

(16)

Επιπλέον, θα πρέπει να αξιοποιηθούν οι ενημερωτικές σελί
δες στο διαδίκτυο που έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα με το
άρθρο 10 της απόφασης 2009/177/ΕΚ της Επιτροπής, της
31ης Οκτωβρίου 2008, για την εφαρμογή της οδηγίας
2006/88/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά το πρόγραμμα
επιτήρησης και εξάλειψης και τον χαρακτηρισμό κρατών
μελών, ζωνών και διαμερισμάτων ως απαλλαγμένων από
ασθένειες (2).

(17)

Για να εξασφαλιστεί η διαφάνεια και η έγκαιρη πρόσβαση
στις σχετικές πληροφορίες για τη νεοεμφανιζόμενη ασθένεια,
τα κράτη μέλη θα πρέπει να γνωστοποιούν στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη στοιχεία όσον αφορά τις
περιοχές περιορισμού, τις περιοχές όπου ίσχυαν προηγουμέ
νως μέτρα περιορισμού αλλά στις οποίες αποδείχθηκε η
απουσία του ιού OsHV-1 μvar, και τα προγράμματα για
την έγκαιρη ανίχνευση του ιού OsHV-1 μvar.

(18)

Επειδή υπάρχουν ακόμη μεγάλες αβεβαιότητες ως προς τη
νεοεμφανιζόμενη ασθένεια, τα μέτρα που προβλέπονται στον
παρόντα κανονισμό θα πρέπει να εφαρμοστούν έως το τέλος
του Δεκεμβρίου του 2010.

(19)

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,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ορισμός
Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως OsHV-1 μvar
νοείται ένας γονότυπος του ερπητοϊού των στρειδιών του τύπου
1 (OsHV-1) ο οποίος ορίζεται με βάση δεδομένα τμήματος ακο
λουθίας που επιδεικνύουν συστηματική απάλειψη 12 ζευγών
βάσεων στο ORF 4 του γονιδιώματος σε σύγκριση με τον γονότυπο
του ιού OsHV-1 (GenBank # AY509253).
Άρθρο 2
Δειγματοληψία, δοκιμές και καθορισμός περιοχών
περιορισμού
1.
Όταν διαπιστώνεται αύξηση της θνησιμότητας στα στρείδια
του Ειρηνικού («στρείδια του είδους Crassostrea gigas»), οι αρμόδιες
αρχές:
α) λαμβάνουν δείγματα σύμφωνα με το μέρος Α του παραρτήματος Ι·
β) πραγματοποιούν δοκιμές για την παρουσία OsHV-1 μvar σύμ
φωνα με τις διαγνωστικές μεθόδους που ορίζονται στο μέρος Β
του παραρτήματος I.
(2) ΕΕ L 63 της 7.3.2009, σ. 15.
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2.
Όταν από τα αποτελέσματα των δοκιμών που αναφέρονται
στην παράγραφο 1 στοιχείο β) προκύπτει η παρουσία OsHV-1
μvar, η αρμόδια αρχή καθορίζει περιοχή περιορισμού. Η περιοχή
αυτή ορίζεται με βάση ανάλυση κατά περίπτωση και συνυπολογισμό
των παραγόντων που επηρεάζουν τον κίνδυνο διασποράς της ασθέ
νειας, όπως αναφέρονται στο μέρος Γ του παραρτήματος I.
3.
Τα κράτη μέλη πληροφορούν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέ
ρηση, την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη σχετικά με τον καθο
ρισμό της πρώτης περιοχής περιορισμού στο έδαφός τους το 2010.
Άρθρο 3
Απαιτήσεις για τη διάθεση στην αγορά στρειδιών του είδους
Crassostrea gigas που προέρχονται από περιοχή περιορισμού
η οποία αναφέρεται στο άρθρο 2

L 52/3

πόθεση ότι συσκευάζονται σε συσκευασίες λιανικής πώλησης
που συμμορφώνονται με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 853/2004 σχετικά με τις εν λόγω συσκευασίες.
3.
Τα φορτία που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία α)
και β) και προορίζονται για καλλιέργεια ή περιοχές μετεγκατάστα
σης συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό των ζώων το
οποίο συμπληρώνεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος
ΙΙ του παρόντος κανονισμού και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του
παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1251/2008.
Άρθρο 4
Άρση των μέτρων που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 3

1.
Τα στρείδια του είδους Crassostrea gigas που προέρχονται από
περιοχές περιορισμού οι οποίες καθορίστηκαν σύμφωνα με το
άρθρο 2 παράγραφος 2 δεν μετακινούνται εκτός της περιοχής
αυτής.

Η αρμόδια αρχή μπορεί να άρει τα μέτρα ελέγχου όσον αφορά τις
περιοχές περιορισμού που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 2
παράγραφος 2 και τους περιορισμούς διάθεσης στην αγορά που
προβλέπονται στο άρθρο 3, μετά την πραγματοποίηση δύο διαδο
χικών ελέγχων με απόσταση 15 ημερών μεταξύ τους, από τους
οποίους προκύπτει ότι η αύξηση της θνησιμότητας σταμάτησε.

2.
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, φορτία με στρείδια
του είδους Crassostrea gigas μπορούν να μετακινηθούν εκτός των
περιοχών περιορισμού όταν:

Άρθρο 5

α) προορίζονται για άλλη περιοχή περιορισμού που καθορίστηκε
σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2·
β) προέρχονται από μέρος της περιοχής περιορισμού, περιλαμβα
νομένων των εκκολαπτηρίων, που δεν έχει πληγεί από την αυξη
μένη θνησιμότητα και τα φορτία αυτά έχουν υποβληθεί σε:
i) δειγματοληψία σύμφωνα με το μέρος Α του παραρτήματος Ι·
και
ii) δοκιμές για την παρουσία OsHV-1 μvar σύμφωνα με τις
διαγνωστικές μεθόδους που καθορίζονται στο μέρος Β του
παραρτήματος I και όλα τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά·
γ) προορίζονται για περαιτέρω μεταποίηση, κέντρα καθαρισμού,
κέντρα αποστολής ή επιχειρήσεις μεταποίησης πριν από την
κατανάλωση από τον άνθρωπο, τα οποία είναι εξοπλισμένα με
σύστημα επεξεργασίας λυμάτων πιστοποιημένο από την αρμόδια
αρχή ότι:
i) αδρανοποιεί τους ιούς με έλυτρο, ή
ii) ελαττώνει τον κίνδυνο μετάδοσης νόσων στα φυσικά ύδατα
σε αποδεκτό επίπεδο·
δ) προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και συσκευάζο
νται και επισημαίνονται για τον σκοπό αυτό σύμφωνα με τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου (1), και:
i) δεν είναι πλέον σε θέση να επιβιώσουν ως ζώντα ζώα αν
επιστρέψουν στο περιβάλλον από το οποίο προήλθαν, ή
ii) προορίζονται για περαιτέρω μεταποίηση χωρίς προσωρινή
αποθήκευση στον χώρο μεταποίησης·
ε) τα φορτία ή τα προϊόντα τους προορίζονται για κατανάλωση
από τον άνθρωπο χωρίς περαιτέρω μεταποίηση, υπό την προϋ
(1) ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 55.

Απαιτήσεις για τη διάθεση στην αγορά των στρειδιών του
είδους Crassostrea gigas που προέρχονται από διαμερίσματα
όπου ίσχυαν προηγουμένως μέτρα περιορισμού λόγω της
αυξημένης θνησιμότητας στα στρείδια του είδους
Crassostrea gigas σε σχέση με τον ιό OsHV-1 μvar
1.
Τα στρείδια του είδους Crassostrea gigas που προέρχονται από
διαμέρισμα στο οποίο ίσχυαν προηγουμένως μέτρα περιορισμού,
είτε το 2009 είτε το 2010, λόγω της αυξημένης θνησιμότητας
στα στρείδια του είδους Crassostrea gigas σε σχέση με τον OsHV1 μvar:
α) συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό των ζώων το οποίο
συμπληρώνεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που περιέχεται στο
παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού και με τις επεξηγημα
τικές σημειώσεις του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1251/2008, αν τα ζώα:
i) προορίζονται για κράτη μέλη ή διαμερίσματα τα οποία έχουν
θεσπίσει πρόγραμμα έγκαιρης ανίχνευσης του OsHV-1 μvar
και στα οποία δεν έχει ανιχνευτεί ο OsHV-1 μvar, και
ii) προορίζονται για καλλιέργεια ή περιοχές μετεγκατάστασης·
β) προέρχονται από διαμέρισμα στο οποίο αποδείχθηκε η απουσία
του OsHV-1 μVar με βάση δειγματοληψία και δοκιμές που
πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το μέρος Α του παραρτήματος
Ι· και
γ) πληρούν τις κτηνιατρικές απαιτήσεις υγειονομικού ελέγχου που
ορίζονται στο υπόδειγμα πιστοποιητικού το οποίο αναφέρεται
στο στοιχείο α).
2.
Το πρόγραμμα έγκαιρης ανίχνευσης του OsHV-1 μvar που
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) σημείο i) πληροί τις
ακόλουθες απαιτήσεις:
α) το πρόγραμμα πρέπει να δηλώνεται στη μόνιμη επιτροπή για την
τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων·
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β) η δήλωση αυτή πρέπει να είναι σύμφωνη με το σημείο 1, τα
σημεία 5.1, 5.2, 5.3, 5.5 και 5.9, και τα σημεία 6 και 7 του
υποδείγματος που περιέχεται στο παράρτημα II της απόφασης
2009/177/ΕΚ·
γ) το πρόγραμμα πρέπει να περιλαμβάνει:
i) δειγματοληψία σύμφωνα με το μέρος Α του παραρτήματος Ι·
ii) δοκιμές για την παρουσία του ιού OsHV-1 μvar, σύμφωνα
με τις διαγνωστικές μεθόδους που αναφέρονται στο μέρος Β
του παραρτήματος I.
3.
Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται μία εβδομάδα από την ημερο
μηνία της συνεδρίασης της μόνιμης επιτροπής για την τροφική
αλυσίδα και την υγεία των ζώων στην οποία δηλώνεται το πρό
γραμμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) σημείο i).
Άρθρο 6
Ενημερωτική σελίδα στο διαδίκτυο
1.
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα άλλα
κράτη μέλη:
α) κατάλογο των περιοχών περιορισμού και τους παράγοντες που
ελήφθησαν υπόψη για τον καθορισμό τους, συμπεριλαμβανομέ
νης της περιγραφής των γεωγραφικών συνόρων της σχετικής
περιοχής, που καθορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγρα
φος 2·
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ii) στην οποία η απουσία του ιού OsHV-1 μvar αποδείχθηκε με
δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν σε δείγματα που ελήφθησαν
στις περιοχές περιορισμού σύμφωνα με τα μέρη Α και Β του
παραρτήματος Ι·
γ) δηλώσεις προγραμμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παρά
γραφος 2, συμπεριλαμβανομένης περιγραφής των γεωγραφικών
συνόρων της σχετικής περιοχής.
2.
Οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 ενη
μερώνονται και διατίθενται μέσω των ενημερωτικών σελίδων στο
διαδίκτυο που δημιουργήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 10 της
απόφασης 2009/177/ΕΚ.
Άρθρο 7
Υποβολή εκθέσεων
Έως την 1η Οκτωβρίου 2010 το αργότερο τα κράτη μέλη υπο
βάλλουν έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τα προγράμματα που
δηλώνονται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2.
Η έκθεση είναι σύμφωνη με το υπόδειγμα εντύπου που ορίζεται στο
παράρτημα VI της απόφασης 2009/177/ΕΚ.
Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

β) κατάλογο των διαμερισμάτων καθώς και περιγραφή των γεωγρα
φικών συνόρων της σχετικής περιοχής:

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

i) που υποβλήθηκε σε μέτρα περιορισμού το 2009 λόγω της
αυξημένης θνησιμότητας στα στρείδια του είδους Crassostrea
gigas σε σχέση με τον ιό OsHV-1 μvar,

Εφαρμόζεται από τη 15η Μαρτίου 2010 έως την 31η Δεκεμβρίου
2010.

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

Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2010.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΜΕΡΟΣ Α
Δειγματοληψία
1.

Δειγματοληψία για τους σκοπούς του άρθρου 2
Τα δείγματα που προβλέπονται στο άρθρο 2 αποτελούνται από τουλάχιστον 12 άτομα του είδους Crassotrea gigas. Κατά
την επιλογή αυτών των ζώων, ως δείγματα λαμβάνονται στρείδια αδύναμα, ανοιχτά ή πρόσφατα νεκρά (όχι σε αποσύν
θεση) που συλλέγονται από το διαμέρισμα στο οποίο παρατηρείται η θνησιμότητα.

2.

Δειγματοληψία για τους σκοπούς του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο β), του άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχείο β)
και του άρθρου 5 παράγραφος 2
α) Η δειγματοληψία για τους σκοπούς του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο β) αποτελείται από:
i) για τις προνύμφες, πέντε ομάδες βάρους τουλάχιστον 50 mg ολόκληρων ζώων που συλλέχθηκαν 4 έως 8 ημέρες
μετά τη γονιμοποίηση, μαζί με το όστρακο, ανά φορτίο·
ii) για τους γόνους που είναι μικρότεροι από 6 mm, 30 ομάδες των 300 mg ολόκληρων ζώων, μαζί με το όστρακο,
ανά φορτίο·
iii) στην περίπτωση στρειδιών που είναι μεγαλύτερα από 6 mm, 150 άτομα ανά φορτίο.
Κατά την επιλογή αυτών των ζώων, όλα τα μέρη του φορτίου πρέπει να αντιπροσωπεύονται αναλογικά στο δείγμα. Αν
υπάρχουν στρείδια αδύναμα, ανοιχτά ή πρόσφατα νεκρά (όχι σε αποσύνθεση), επιλέγονται κυρίως αυτά.
β) Η δειγματοληψία για τους σκοπούς του άρθρου 5 παράγραφος 2 αποτελείται από τουλάχιστον 150 άτομα του είδους
Crassotrea gigas ανά σημείο δειγματοληψίας. Λαμβάνονται δείγματα από όλες τις εκμεταλλεύσεις ή περιοχές καλλιέρ
γειας μαλακίων στο κράτος μέλος ή το διαμέρισμα όπου ισχύει το πρόγραμμα.
Η δειγματοληψία για τους σκοπούς του άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) αποτελείται από τουλάχιστον 150
άτομα του είδους Crassotrea gigas ανά διαμέρισμα.
Κατά την επιλογή αυτών των ζώων λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:
— Αν υπάρχουν στρείδια αδύναμα, ανοιχτά ή πρόσφατα νεκρά (όχι σε αποσύνθεση), επιλέγονται κυρίως αυτά. Αν δεν
υπάρχουν ζώα σε αυτή την κατάσταση, τα ζώα που επιλέγονται περιλαμβάνουν υγιή μαλάκια ηλικίας κάτω των 12
μηνών·
— Κατά τη δειγματοληψία σε εκμεταλλεύσεις στις οποίες χρησιμοποιούνται περισσότερες από μία πηγές νερού για
την παραγωγή, στο δείγμα πρέπει να περιληφθούν ζώα από όλες τις πηγές νερού έτσι ώστε όλα τα μέρη της
εκμετάλλευσης να αντιπροσωπεύονται αναλογικά στο δείγμα·
— Κατά τη δειγματοληψία σε περιοχές καλλιέργειας μαλακίων, στο δείγμα περιλαμβάνονται ζώα από επαρκή αριθμό
σημείων δειγματοληψίας, τουλάχιστον από τρία σημεία δειγματοληψίας, έτσι ώστε όλα τα μέρη της περιοχής
καλλιέργειας μαλακίων να αντιπροσωπεύονται αναλογικά στο δείγμα, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών κοιτών
που υπάρχουν στις περιοχές καλλιέργειας μαλακίων. Οι κύριοι παράγοντες που πρέπει να εξεταστούν για την
επιλογή αυτών των σημείων δειγματοληψίας είναι οι ακόλουθοι: προηγούμενη ανίχνευση του ιού OsHV-1 μvar
στην περιοχή, δείκτης πυκνότητας, ροές υδάτων, βαθυμετρία και πρακτικές διαχείρισης.
γ) Η δειγματοληψία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 πραγματοποιείται κατά την περίοδο του έτους που
είναι γνωστό ότι στο κράτος μέλος ή στο διαμέρισμα ο επιπολασμός του ιού OsHV-1 μvar είναι στο υψηλότερο
επίπεδο. Όταν τα στοιχεία αυτά δεν είναι διαθέσιμα, η δειγματοληψία πραγματοποιείται αμέσως μετά την περίοδο κατά
την οποία η θερμοκρασία του νερού υπερβαίνει τους 16 °C ή την περίοδο του έτους με τη μέγιστη κατά κανόνα
θερμοκρασία.
δ) Η δειγματοληψία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) πραγματοποιείται κατά προτίμηση κατά
την περίοδο του έτους που περιγράφεται στο στοιχείο γ). Αν συλλεχθούν δείγματα εκτός αυτής της περιόδου του
έτους, τα δείγματα των στρειδιών πρέπει, πριν από τη δοκιμή, να διατηρηθούν υπό συνθήκες που αντιστοιχούν σε
εκείνες που περιγράφονται στο στοιχείο γ) για περίοδο κατάλληλη για την ανίχνευση του ιού OsHV-1 μvar.
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ΜΕΡΟΣ B
Διαγνωστικές μέθοδοι ανίχνευσης του OsHV-1 μvar
1.

Πεδίο εφαρμογής
Η παρούσα διαδικασία περιγράφει μια πρότυπη διαγνωστική μέθοδο που πρέπει να χρησιμοποιείται για την ανίχνευση και
την ταυτοποίηση του ιού OsHV-1 μvar μέσω αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (εφεξής «PCR»). Επιτρέπει τη
διάκριση μεταξύ του OsHV-1 και του OsHV-1 μvar.
Προκειμένου να επιτευχθούν βέλτιστες συνθήκες αντίδρασης και προσαρμογή στον εξοπλισμό και τις συνθήκες στις
εγκαταστάσεις τους, τα εργαστήρια μπορούν ενδεχομένως να εφαρμόσουν τροποποιήσεις στις μεθόδους που περιγράφο
νται στο παρόν παράρτημα, με την προϋπόθεση ότι μπορεί να αποδειχθεί ισοδύναμη ευαισθησία και εξειδίκευση.

2.

Ορισμός
Ο ιός OsHV-1 μvar ορίζεται στο άρθρο 1 του παρόντος κανονισμού.

3.

Εξοπλισμός και συνθήκες περιβάλλοντος
Η διαγνωστική δοκιμή που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση και την ταυτοποίηση του OsHV-1 μvar μέσω PCR απαιτεί
τον εξοπλισμό και τις συνθήκες περιβάλλοντος που χρησιμοποιούνται συνήθως για τις δοκιμές PCR, δηλαδή:
— Κλειστό κάλυμμα εξοπλισμένο με σύστημα που παράγει υπεριώδη ακτινοβολία (UV) για την πρόληψη πιθανών
επιμολύνσεων κατά την προετοιμασία του μείγματος PCR.
— Δύο πλήρη σετ πιπετών (2 μl· 20 μl· 200 μl και 1 000 μl), το πρώτο για την εκχύλιση του DNA και το δεύτερο για
την προετοιμασία του μείγματος PCR.
— Τρεις διαφορετικές πιπέτες: μία πιπέτα (2 μl) για τη διανομή των δειγμάτων στο μείγμα PCR, μία πιπέτα (20 μl) για τη
δειγματοληψία EB (βρωμιούχο αιθίδιο) και μία τρίτη πιπέτα (20 μl) για τη φόρτωση των προϊόντων PCR σε πηκτές
αγαρόζης.
— Στόμια πιπέτας με φίλτρο (2 μl· 20 μl· 200 μl και 1 000 μl) για την εκχύλιση του DNA, την προετοιμασία μείγματος
PCR και τη διανομή δειγμάτων.
— Στόμια πιπέτας (20 μl) για τη συλλογή EB και τη φόρτωση προϊόντων ενίσχυσης σε πηκτή αγαρόζης.
— Θερμoκυκλοποιητής για τις ενισχύσεις.
— Σύστημα οριζόντιας ηλεκτροφόρησης για την ηλεκτροφόρηση των προϊόντων PCR.
— Τράπεζα UV για την παρατήρηση των προϊόντων PCR μετά την ηλεκτροφόρηση πηκτής αγαρόζης.
— Σύστημα απεικόνισης της πηκτής.
Κατά τη διάρκεια όλων των παρακάτω περιγραφόμενων σταδίων ο χειριστής πρέπει να φέρει ένδυμα και γάντια εργα
στηρίου. Το ένδυμα και τα γάντια εργαστηρίου πρέπει να αλλάζονται κατά προτίμηση ύστερα από κάθε κύριο στάδιο:
εκχύλιση του DNA, προετοιμασία μείγματος PCR, διανομή δειγμάτων, ενίσχυση και φόρτωση πηκτής.
Συνιστάται να πραγματοποιούνται αυτά τα στάδια σε διαφορετικούς χώρους. Ειδικότερα, η ενίσχυση και η φόρτωση/
ηλεκτροφόρηση της πηκτής θα πρέπει να γίνονται σε χώρο ξεχωριστό από εκείνο της εκχύλισης του DNA, της προε
τοιμασίας του μείγματος PCR και της διανομής του DNA.

4.

Διαδικασία

4.1.

Προετοιμασία δείγματος
Ζωντανά ή πρόσφατα νεκρά (όχι σε αποσύνθεση) στρείδια, τα οποία μπορούν προηγουμένως να καταψυχθούν, υποβάλ
λονται σε επεξεργασία για την εκχύλιση του DNA.
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Η επεξεργασία των δειγμάτων διαφέρει ανάλογα με το μέγεθός τους:
α) για προνύμφες, ομάδες βάρους 50 mg ολόκληρων ζώων (μαζί με το κέλυφος) συνθλίβονται με 200 μl αποσταγμένο
νερό και φυγοκεντρούνται σε 1 000 g για 1 λεπτό·
β) για γόνους μεγέθους έως και 6 mm, ομάδες των 300 mg ολόκληρων ζώων (μαζί με το κέλυφος) συνθλίβονται με
1 200 μl αποσταγμένο νερό και φυγοκεντρούνται σε 1 000 g για 1 λεπτό·
γ) για γόνους μεγέθους μεταξύ 6 και 15 mm, όλοι οι μαλακοί ιστοί κάθε ζώου συνθλίβονται χωριστά·
δ) για τα ζώα που είναι μεγαλύτερα από 15 mm, χωρίζονται κομμάτια από τα βράγχια και τον μανδύα
Για την εκχύλιση του DNA χρησιμοποιείται το QIAamp® DNA Mini Kit (QIAGEN) και ακολουθούνται οι οδηγίες του
πρωτοκόλλου δοκιμών σε ιστούς.
Η περαιτέρω προετοιμασία του δείγματος πραγματοποιείται με την εξής σειρά:
1. 100 μl του υπερκείμενου υγρού των δειγμάτων που αναφέρονται στο α) και στο β) ή 10 έως 50 mg ιστών από τα
δείγματα που αναφέρονται στα σημεία γ) και δ) τοποθετούνται σε σωλήνα μικροφυγοκέντρησης 1,5 ml και προ
στίθενται 180 μl ρυθμιστικού διαλύματος ATL.
2. Προστίθενται 20 μl πρωτεϊνάσης K, αναμειγνύονται σε συσκευή vortex (κυκλοαναδευτήρας) και επωάζονται στους
56 °C έως την πλήρη λύση του ιστού (όλη τη νύχτα). Κατά τη διάρκεια της επώασης το δείγμα αναμειγνύεται σε
συσκευή vortex κατά διαστήματα ώστε να επιτευχθεί πλήρης διασπορά. Σύντομη φυγοκέντρηση στον σωλήνα
μικροφυγοκέντρησης των 1,5 ml για την απομάκρυνση των σταγόνων από το κάλυμμα.
3. Προστίθενται στο δείγμα 200 μl ρυθμιστικού διαλύματος AL, αναμειγνύονται με παλμικό κυκλοαναδευτήρα (pulsevortex) κατά τη διάρκεια 15 δευτερολέπτων και επωάζονται στους 70 °C για 10 λεπτά. Σύντομη φυγοκέντρηση στον
σωλήνα μικροφυγοκέντρησης των 1,5 ml για την απομάκρυνση των σταγόνων από το κάλυμμα.
4. Προστίθενται 200 μl αιθανόλης (96-100 %) στο δείγμα και αναμειγνύονται με παλμικό κυκλοαναδευτήρα (pulsevortex) για 15 δευτερόλεπτα. Σύντομη φυγοκέντρηση στον σωλήνα μικροφυγοκέντρησης των 1,5 ml για την
απομάκρυνση των σταγόνων από το κάλυμμα.
5. Το μείγμα του σταδίου 4 μεταφέρεται προσεκτικά σε στήλη φυγοκέντρησης QIAamp Spin Column (σε σωλήνα
συλλογής 2 ml) χωρίς να υγρανθεί το χείλος. Τοποθετείται το πώμα και γίνεται φυγοκέντρηση με ταχύτητα 10 000
περιστροφών/λεπτό για 1 λεπτό. Η στήλη φυγοκέντρησης (QIAamp Spin Column) τοποθετείται σε καθαρό σωλήνα
συλλογής 2 ml (που παρέχεται με το κιτ) και ο σωλήνας που περιέχει το διήθημα απορρίπτεται.
6. Ανοίγεται προσεκτικά η στήλη φυγοκέντρησης (QIAamp Spin Column) και προστίθενται 500 μl ρυθμιστικού
διαλύματος AW1 χωρίς να υγρανθεί το χείλος. Τοποθετείται το πώμα και γίνεται φυγοκέντρηση με ταχύτητα
10 000 περιστροφών/λεπτό για 1 λεπτό. Η στήλη φυγοκέντρησης (QIAamp Spin Column) τοποθετείται σε καθαρό
σωλήνα συλλογής 2 ml (που παρέχεται με το κιτ) και ο σωλήνας συγκέντρωσης που περιέχει το διήθημα απορρί
πτεται.
7. Ανοίγεται προσεκτικά η στήλη φυγοκέντρησης (QIAamp Spin Column) και προστίθενται 500 μl ρυθμιστικού
διαλύματος AW2 χωρίς να υγρανθεί το χείλος. Τοποθετείται το πώμα και γίνεται φυγοκέντρηση με τη μέγιστη
ταχύτητα (14 000 περιστροφές/λεπτό) για 3 λεπτά.
8. (Προαιρετικό) Η στήλη φυγοκέντρησης (QIAamp Spin Column) τοποθετείται σε νέο σωλήνα συλλογής 2 ml (δεν
παρέχεται με το κιτ) και ο σωλήνας συγκέντρωσης που περιέχει το διήθημα απορρίπτεται. Πραγματοποιείται φυγοκέ
ντρηση με τη μέγιστη ταχύτητα (14 000 περιστροφές/λεπτό) για 1 λεπτό.
9. Η στήλη φυγοκέντρησης (QIAamp Spin Column) τοποθετείται σε καθαρό σωλήνα μικροφυγοκέντρησης 1,5 ml (δεν
παρέχεται με το κιτ) και ο σωλήνας συλλογής που περιέχει το διήθημα απορρίπτεται. Ανοίγεται προσεκτικά η στήλη
φυγοκέντρησης (QIAamp Spin Column) και προστίθενται 100 μl αποσταγμένου νερού. Πραγματοποιείται επώαση
για 5 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου και φυγοκέντρηση με ταχύτητα 10 000 περιστροφές/λεπτό για 1 λεπτό.
10. Ελέγχονται η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα της εκχύλισης [για παράδειγμα, με μέτρηση της οπτικής πυκνό
τητας (260 nm) με φασματοφωτόμετρο ή έπειτα από ηλεκτροφόρηση πηκτής αγαρόζης].
11. Προετοιμάζεται διάλυμα των δειγμάτων σας έτσι ώστε η τελική συγκέντρωση DNA να είναι 50-100 ng/μl.
12. Τα διαλύματα DNA διατηρούνται σε θερμοκρασία 4 °C έως την πραγματοποίηση των αναλύσεων PCR.
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Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλα κιτ που κυκλοφορούν στο εμπόριο για την εκχύλιση του DNA με την
προϋπόθεση ότι έχει αποδειχθεί ότι τα αποτελέσματά τους είναι παρόμοια.
4.2.

Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR)

4.2.1. Αντιδραστήρια
— Ρυθμιστικό διάλυμα 10 X (παρέχεται με την Taq DNA πολυμεράση)
— MgCl2 (παρέχεται με την DNA πολυμεράση) (25 mM)
— Taq DNA — πολυμεράση (Goldstar, Eurogentec) 5 U/μl
— dNTP (dATP, dCTP, dGTP, dTTT) Master Mix (20 mM) πρέπει να αραιωθούν 10 φορές (σε 2 mM) πριν από τη
χρήση
— d H2Ο (αποσταγμένο H2Ο χωρίς DNA και RNA)
4.2.2. Εκκινητές
Πρέπει να χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι εκκινητές (1):
CF (10 μΜ)
CR (10 μΜ)
4.2.3. Μείγμα PCR
Το μείγμα PCR για κάθε σωλήνα είναι:

Όγκος ανά σωλήνα

Τελική συγκέντρωση

Ρυθμιστικό διάλυμα (10 X)

5 μl

1X

MgCl2 (25 mM)

5 μl

2,5 mM

dNTP (2 mM)

5 μl

0,2 mM

CF (10 μΜ)

1 μl

0,2 μΜ

CR (10 μΜ)

1 μl

0,2 μΜ

0,5 μl

2,5 U

Taq πολυμεράση (5 U/μl)
dH2O

31,5 μl

— 49 μl από αυτό το μείγμα PCR διανέμεται σε κάθε σωλήνα PCR
— 1 μl από το εξαχθέν DNA (50-100 ng/μl) προστίθεται σε κάθε σωλήνα
4.2.4. Μάρτυρες
Χρησιμοποιούνται δύο είδη μαρτύρων:
— Οι αρνητικοί μάρτυρες αποτελούνται από dH2O (1 μl για 49 μl του μείγματος PCR). Αποσκοπούν στην ανίχνευση
πιθανής ενεργού επιμόλυνσης ή περιβάλλοντος εργασίας. Ένας αρνητικός μάρτυρας θα πρέπει να περιλαμβάνεται σε
κάθε 10 δείγματα ή έπειτα από κάθε παρτίδα δειγμάτων.
(1) Αυτοί οι εκκινητές ή οι περιγραφές τους υπάρχουν στο κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς για τις ασθένειες των μαλακίων (LGP-Ifremer, av de
Mus de Loup, 17390 La Tremblade, Γαλλία).
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— Οι θετικοί μάρτυρες αποτελούνται από πλασμιδιακό DNA που περιέχει τη γονιδιακή περιοχή-στόχο CF-CR του
OsHV-1. Οι μάρτυρες χρησιμοποιούνται με σκοπό τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας της αντίδρασης PCR. Για
κάθε ανάλυση PCR θα πρέπει να περιληφθεί ένας θετικός μάρτυρας. Θετικοί μάρτυρες διατίθενται από το κοινοτικό
εργαστήριο αναφοράς.
4.2.5. Ενίσχυση
Οι κύκλοι ενίσχυσης πραγματοποιούνται σε θερμοκυκλοποιητή.
— Αρχική μετουσίωση: 2 λεπτά σε θερμοκρασία 94 °C
— Ενίσχυση: 35 κύκλοι (1 λεπτό σε θερμοκρασία 94 °C, 1 λεπτό σε θερμοκρασία 50 °C και 1 λεπτό σε θερμοκρασία
72 °C)
— Τελική επιμήκυνση: 2 λεπτά σε θερμοκρασία 72 °C
4.3.

Ηλεκτροφόρηση

4.3.1. Αντιδραστήρια
— 50 X TAE (μπορεί να αγοραστεί έτοιμο για χρήση):
Tris base (2-αμινο-2-υδροξυμεθυλο-προπανο-1,3-διόλη) (40 mM) 242 g
Παγόμοφο οξικό οξύ (40 mM) 57,1 ml
Na2EDTA.2H2O (1 mM) 18,61 g
dH2O για 1 λίτρο
Προσαρμόζεται σε pH 8
— Πηκτή αγαρόζης 2,5 % σε 1X TAE
Προστίθεται βρωμιούχο αιθίδιο (0,5 μg/ml) μετά την ψύξη της πηκτής.
— Κυανή χρωστική φόρτωσης:
Κυανούν της βρωμοφαινόλης 0,25 %
Κυανόλη του ξυλενίου FF 0,25 %
Σακχαρόζη 40 %
Διατηρείται στους 4 °C.
Χρησιμοποιείται αραιωμένο 6 φορές (2 μl κυανούν ρυθμιστικό διάλυμα φόρτωσης για 10 μl των προϊόντων PCR).
— Δείκτης μοριακού βάρους:
SmartLadder SF (Eurogentec): έτοιμος για χρήση δείκτης μοριακού βάρους που περιλαμβάνει 9 ζώνες κατά τακτικά
διαστήματα από 100 έως 1 000 bp.
4.3.2. Προετοιμασία πηκτής αγαρόζης
1. Ζυγίζονται 2,5 g αγαρόζης, προστίθενται 100 ml από 1X TAE και θερμαίνονται έως ότου το μείγμα λειώσει.
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2. Μετά την ψύξη του διαλύματος προστίθεται βρωμιούχο αιθίδιο (5 μl για 100 ml πηκτής αγαρόζης) και το διάλυμα
διανέμεται σε ειδική μήτρα εξοπλισμένη με χτένια (για τον σχηματισμό εγκοπών).
3. Μετά τον πολυμερισμό της πηκτής τα χτένια απομακρύνονται και τοποθετείται γέλη σε σύστημα οριζόντιας ηλε
κτροφόρησης που περιέχει αρκετό 1X TAE για την κάλυψη της πηκτής αγαρόζης.
4. 10 μl από τα προϊόντα PCR αναμειγνύονται με 2 μl κυανής χρωστικής (6X) και τοποθετούνται στις εγκοπές.
5. Ένα κοίλωμα προορίζεται ειδικά για τον δείκτη μοριακού βάρους (5 μl).
6. Εφαρμόζεται τάση 50 έως 150 Volt κατά τη διάρκεια 30 λεπτών έως 1 ώρας ανάλογα με το μέγεθος και το πάχος
της πηκτής.
7. Η πηκτή παρατηρείται υπό UV.
4.4.

Ερμηνεία
Η παρουσία του ιού OsHV-1 μVar σε ένα δείγμα μαρτυρείται από την παρουσία ζώνης του αντίστοιχου μεγέθους
(157 bp αντί 173 bp για OsHV-1) σε 2,5 % πηκτή αγαρόζης με όλους τους αρνητικούς μάρτυρες να είναι αρνητικοί και
όλους τους θετικούς θετικοί.
ΜΕΡΟΣ Γ
Ορισμός της περιοχής περιορισμού

Κατά τον καθορισμό της περιοχής περιορισμού σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι
παράγοντες που επηρεάζουν τους κινδύνους για τη διασπορά της ασθένειας:
α) αριθμός, ποσοστό και κατανομή των μαλακίων στην προσβληθείσα εκμετάλλευση ή περιοχή καλλιέργειας μαλακίων·
β) απόσταση και πυκνότητα των γειτονικών εκμεταλλεύσεων ή περιοχών καλλιέργειας μαλακίων·
γ) γειτνίαση με τις εγκαταστάσεις μεταποίησης, εφαπτόμενες εκμεταλλεύσεις ή εφαπτόμενες περιοχές καλλιέργειας μαλακίων·
δ) είδη που βρίσκονται στις εκμεταλλεύσεις ή στις περιοχές καλλιέργειας μαλακίων·
ε) γεωργικές πρακτικές που εφαρμόζονται στις πληγείσες και γειτονικές εκμεταλλεύσεις ή περιοχές καλλιέργειας μαλακίων· και
στ) υδροδυναμικές συνθήκες και άλλοι παράγοντες με σημασία από επιζωοτική άποψη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού για τη διάθεση στην αγορά των στρειδιών του είδους Crassostrea gigas που
προορίζονται για καλλιέργεια και για περιοχές
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 176/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 2ας Μαρτίου 2010
για την τροποποίηση του παραρτήματος Δ της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τα
κέντρα συλλογής και αποθήκευσης σπέρματος, τις ομάδες συλλογής και παραγωγής εμβρύων, καθώς και
τους όρους για τα ιπποειδή δότες και τα αιγοπρόβατα δότες και το χειρισμό του σπέρματος, των ωαρίων
και των εμβρύων των εν λόγω ειδών
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

(6)

Η οδηγία 92/65/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία
2008/73/ΕΚ (3) προβλέπει ότι τα ωάρια και τα έμβρυα αιγο
προβάτων, ιπποειδών και χοιροειδών πρέπει να συλλέγονται
από μια ομάδα συλλογής ή να παράγονται από μια ομάδα
παραγωγής εγκεκριμένη από την αρμόδια αρχή κράτους
μέλους.

(7)

Ως εκ τούτου είναι αναγκαίο να προβλεφθούν στο παράρτημα
Δ της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ οι όροι έγκρισης των εν λόγω
ομάδων. Ο κώδικας υγείας χερσαίων ζώων του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας των Ζώων (The Terrestrial Animal Health
Code of the World Organisation for Animal Health (OIE),
Δέκατη όγδοη έκδοση, 2009 («κώδικας χερσαίων ζώων») περιέ
χει τα ισχύοντα τεχνολογικά και διεθνή πρότυπα όσον αφορά
τη συλλογή και την επεξεργασία εμβρύων. Τα κεφάλαια 4.7,
4.8 και 4.9 του εν λόγω κώδικα περιέχουν συστάσεις σχετικά
με τη συλλογή και την επεξεργασία εμβρύων που προέρχονται
από φυσική γονιμοποίηση (in vivo), τη συλλογή και επεξεργα
σία εμβρύων που παράγονται με τεχνητή γονιμοποίηση (in
vitro) και τη συλλογή και επεξεργασία εμβρύων που έχουν
υποστεί μικροχειρισμούς. Οι εν λόγω συστάσεις πρέπει να
συνεκτιμηθούν για τους σκοπούς του κεφαλαίου ΙΙΙ του
παραρτήματος Δ της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ. Τα εν λόγω τμή
ματα θα πρέπει επομένως να τροποποιηθούν αναλόγως.

(8)

Η διεθνής ένωση για τη μεταφορά εμβρύων (IETS) είναι ένας
διεθνής οργανισμός και ένα επαγγελματικό φόρουμ που προ
ωθεί, μεταξύ άλλων, την επιστήμη της παραγωγής εμβρύων
και το συντονισμό της τυποποίησης του χειρισμού εμβρύων
και των διαδικασιών τήρησης μητρώων διεθνώς. Η IETS
ασχολείται εδώ και πολλά χρόνια με τη διατύπωση πρακτι
κών και επιστημονικά τεκμηριωμένων πρωτοκόλλων, ούτως
ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος μετάδοσης ασθενειών μέσω
της μεταφοράς εμβρύων από τους δότες στους λήπτες. Τα
πρωτόκολλα αυτά βασίζονται κυρίως στις υγειονομικές
μεθόδους χειρισμού εμβρύων που καθορίζονται στην τρίτη
έκδοση του εγχειριδίου της IETS καθώς και στον κώδικα
υγείας των χερσαίων ζώων. Οι μέθοδοι χειρισμού εμβρύων
που συνιστά η ΙΕΤS είναι δυνατόν, στην περίπτωση ορισμέ
νων ασθενειών, να υποκαταστήσουν καθιερωμένα μέτρα πρό
ληψης, όπως η διαγνωστική δοκιμασία δοτών, ενώ στην
περίπτωση άλλων μέτρων οι προτεινόμενες μέθοδοι πρέπει
να χρησιμοποιούνται μόνο για την ενίσχυση και τη συμπλή
ρωσή των καθιερωμένων αυτών μέτρων.

(9)

Η οδηγία 92/65/ΕΟΚ προβλέπει, επίσης, ότι το σπέρμα
ιπποειδών δοτών και αιγοπροβάτων δοτών πρέπει να έχει
συλλεχθεί από ζώα που ικανοποιούν τους όρους του κεφα
λαίου ΙΙ του παραρτήματος Δ της εν λόγω οδηγίας. Οι εν
λόγω όροι πρέπει να επανεξεταστούν όσον αφορά τους επι
βήτορες δότες, τα κριάρια δότες και τους τράγους δότες με
βάση τα διεθνή πρότυπα που προβλέπονται στο κεφάλαιο
4.5 του κώδικα υγείας των χερσαίων ζώων. Τα τμήματα Α
και Β του κεφαλαίου ΙΙ του παραρτήματος Δ πρέπει να
τροποποιηθούν αναλόγως.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
την οδηγία 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 υγει
ονομικού ελέγχου, στις ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις που αναφέρο
νται στο τμήμα Ι του παραρτήματος Α της οδηγίας
90/425/ΕΟΚ (1), και ιδίως το άρθρο 22 πρώτο εδάφιο,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η οδηγία 92/65/ΕΟΚ θεσπίζει τους όρους υγειονομικού
ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην
Ευρωπαϊκή Ένωση ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων
που δεν υπόκεινται στις απαιτήσεις υγειονομικού ελέγχου
οι οποίες θεσπίζονται στις ειδικές κοινοτικές πράξεις που
αναφέρονται στην εν λόγω οδηγία.

(2)

Η εν λόγω οδηγία προβλέπει τους όρους που διέπουν την
έγκριση και την εποπτεία των κέντρων συλλογής σπέρματος
ιπποειδών και αιγοπροβάτων (κέντρα συλλογής σπέρματος).

(3)

Ορισμένα μόνο κέντρα συλλογής σπέρματος εκτελούν δρα
στηριότητες αποθήκευσης του σπέρματος που συλλέγεται
από τα εν λόγω είδη. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να
θεσπιστούν ειδικοί όροι για την επίσημη έγκριση και επο
πτεία των κέντρων αυτών.

(4)

Η οδηγία 88/407/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου
1988, για τον καθορισμό των απαιτήσεων υγειονομικού
ελέγχου που ισχύουν στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και
στις εισαγωγές κατεψυγμένου σπέρματος βοοειδών (2), περιέ
χει ορισμό των κέντρων αποθήκευσης σπέρματος. Προκειμέ
νου να διασφαλιστεί η συνοχή του δικαίου της Ένωσης, τα
κέντρα αποθήκευσης σπέρματος των ζώων που εξετάζονται
στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει, σύμφωνα με τον εν λόγω
ορισμό, να αναφέρονται ως «κέντρα αποθήκευσης σπέρμα
τος».

(5)

Επιπλέον, η οδηγία 88/407/ΕΟΚ θεσπίζει όρους για την
έγκριση και την εποπτεία των κέντρων αποθήκευσης σπέρ
ματος βοοειδών. Οι εν λόγω όροι πρέπει να χρησιμεύσουν
ως βάση για τους όρους έγκρισης και εποπτείας των κέντρων
αποθήκευσης σπέρματος ιπποειδών και αιγοπροβάτων, που
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Τα τμήματα Ι και ΙΙ
του κεφαλαίου Ι του παραρτήματος Δ της οδηγίας
92/65/ΕΟΚ πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

(1) ΕΕ L 268 της 14.9.1992, σ. 54.
(2) ΕΕ L 194 της 22.7.1988, σ. 10.

(3) ΕΕ L 219 της 14.8.2008, σ. 40.
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(10)

Κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τα
αιγοπρόβατα δότες πρέπει να συνεκτιμηθούν οι διατάξεις
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοι
νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για
τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλει
ψης ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπα
θειών (1), του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 546/2006 της Επιτρο
πής, της 31ης Μαρτίου 2006, για την εφαρμογή του κανο
νισμού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα
καταπολέμησης της τρομώδους νόσου, τις επιπρόσθετες
εγγυήσεις και την παρέκκλιση από ορισμένες απαιτήσεις
της απόφασης 2003/100/ΕΚ και την κατάργηση του κανονι
σμού (ΕΚ) αριθ. 1874/2003 (2), και του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1266/2007 της Επιτροπής, της 26ης Οκτωβρίου
2007, σχετικά με κανόνες εφαρμογής της οδηγίας
2000/75/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την καταπολέ
μηση, την παρακολούθηση και την επιτήρηση του καταρροϊ
κού πυρετού του προβάτου και τους περιορισμούς στις
μετακινήσεις ορισμένων ζώων ευπαθών ειδών (3).

(11)

Κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού σχετικά με τη
χρήση αντιβιοτικών στο σπέρμα ή στα μέσα που χρησιμο
ποιούνται για τη συλλογή, την κατάψυξη και την αποθή
κευση των εμβρύων, πρέπει να συνεκτιμηθούν οι διατάξεις
της οδηγίας 2001/82/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, περί του κοι
νοτικού κώδικα για τα κτηνιατρικά φάρμακα (4).

(12)

(13)

Κατ’ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τα
θήλεα χοιροειδή δότες, πρέπει να συνεκτιμηθούν οι διατάξεις
της απόφασης 2008/185/ΕΚ της Επιτροπής, της 21ης
Φεβρουαρίου 2008, για παροχή συμπληρωματικών εγγυή
σεων κατά το ενδοκοινοτικό εμπόριο χοίρων όσον αφορά τη
νόσο Aujeszky (ψευδολύσσα) και για τα κριτήρια σχετικά με
την παροχή στοιχείων γι’ αυτή τη νόσο (5).
Η οδηγία 92/65/ΕΟΚ προβλέπει ότι μόνο το σπέρμα, τα
ωάρια και τα έμβρυα που πληρούν ορισμένους όρους που
προβλέπονται στην εν λόγω οδηγία, μπορούν να προορίζο
νται για το εμπόριο. Συγκεκριμένα, προβλέπει ότι οι επιβή
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τορες προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή
σπέρματος είναι αναγκαίο να υποβάλλονται σε ορισμένες
δοκιμασίες για την ανίχνευση της λοιμώδους αναιμίας των
ιπποειδών και της μεταδοτικής μητρίτιδας των ιπποειδών.
Παρομοίως, η οδηγία 92/65/ΕΟΚ προβλέπει ότι οι δότριες
προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή ωαρίων
και εμβρύων πρέπει να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις.
Ωστόσο, προς το παρόν, δεν υφίσταται απαίτηση για την
υποβολή δοτριών σε δοκιμασία για την ανίχνευση της λοι
μώδους αναιμίας των ιπποειδών και της μεταδοτικής μητρί
τιδας των ιπποειδών. Επειδή δεν υπάρχουν επιστημονικά
στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η επεξεργασία εμβρύων
μπορεί να απαλείψει τους κινδύνους που συνεπάγεται η
μεταφορά εμβρύου που συλλέγεται από μολυσμένη δότρια,
πρέπει να επεκταθούν οι υγειονομικοί όροι για το εμπόριο
ωαρίων και εμβρύων ιπποειδών ώστε να συμπεριλάβουν και
τις δοκιμασίες στις οποίες υποβάλλονται οι δότριες για τη
λοιμώδη αναιμία των ιπποειδών και τη μεταδοτική μητρίτιδα
των ιπποειδών. Το τμήμα Γ του κεφαλαίου ΙΙ του παραρτή
ματος Δ πρέπει, επομένως, να τροποποιηθεί αναλόγως.
(14)

Ως εκ τούτου, το παράρτημα Δ της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ
πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(15)

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,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτημα Δ της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ τροποποιείται σύμφωνα
με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρμόζεται από την 1η Σεπτεμβρίου 2010.

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

Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2010.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
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147 της 31.5.2001, σ. 1.
94 της 1.4.2006, σ. 28.
283 της 27.10.2007, σ. 37.
311 της 28.11.2001, σ. 1.
59 της 4.3.2008, σ. 19.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Το παράρτημα Δ της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
Όροι που πρέπει να εφαρμόζουν τα κέντρα συλλογής σπέρματος, τα κέντρα αποθήκευσης σπέρματος, οι ομάδες
συλλογής εμβρύων και οι ομάδες παραγωγής εμβρύων
I. Όροι για την έγκριση των κέντρων συλλογής και αποθήκευσης σπέρματος
1. Προκειμένου να παρέχεται έγκριση και αριθμός κτηνιατρικού μητρώου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 4,
τα κέντρα συλλογής σπέρματος πρέπει:
1.1. να βρίσκονται υπό τη συνεχή εποπτεία κτηνιάτρου του κέντρου, εξουσιοδοτημένου από την αρμόδια αρχή·
1.2. να διαθέτουν τουλάχιστον:
α) εγκαταστάσεις στέγασης των ζώων, οι οποίες να κλειδώνουν, και για τα ιπποειδή, αν χρειάζεται, να διαθέτουν
χώρο άσκησης, που θα χωρίζονται με υλικά χωρίσματα από τις εγκαταστάσεις συλλογής και τις αίθουσες
επεξεργασίας και αποθήκευσης·
β) εγκαταστάσεις απομόνωσης οι οποίες δεν επικοινωνούν με τους κανονικούς χώρους στέγασης των ζώων·
γ) εγκαταστάσεις συλλογής σπέρματος, που μπορούν να είναι υπαίθριες εφόσον προστατεύονται από αντίξοες
καιρικές συνθήκες και διαθέτουν αντιολισθητικό δάπεδο για την αποφυγή σοβαρών τραυματισμών σε περίπτωση
πτώσης στο χώρο συλλογής σπέρματος και γύρω από αυτόν, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων του σημείου
1.4·
δ) χωριστή αίθουσα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ή αποστείρωση του εξοπλισμού·
ε) αίθουσα επεξεργασίας σπέρματος χωριστή από τις εγκαταστάσεις συλλογής και την αίθουσα για τον καθαρισμό
του εξοπλισμού, όπως αναφέρεται στο στοιχείο δ), που δεν πρέπει απαραιτήτως να βρίσκεται στον ίδιο τόπο·
στ) αίθουσα αποθήκευσης σπέρματος, η οποία δεν πρέπει απαραιτήτως να βρίσκεται στον ίδιο τόπο·
1.3. να είναι κατασκευασμένα ή απομονωμένα κατά τρόπο ώστε να εμποδίζεται οποιαδήποτε επαφή με ζώα τα οποία
βρίσκονται έξω από το κέντρο·
1.4. να είναι κατασκευασμένα κατά τρόπο ώστε ολόκληρο το κέντρο συλλογής σπέρματος, εκτός των γραφείων, και, στην
περίπτωση των ιπποειδών, του χώρου άσκησης, να μπορεί εύκολα να καθαριστεί και να απολυμανθεί.
2. Προκειμένου να τους χορηγηθεί έγκριση, τα κέντρα αποθήκευσης σπέρματος πρέπει:
α) στην περίπτωση κατά την οποία η αποθήκευση δεν περιορίζεται στο σπέρμα ενός και μόνο είδους ζώων που
συλλέγεται σε κέντρα συλλογής σπέρματος που έχουν εγκριθεί με βάση τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, ή
στην περίπτωση κατά την οποία στο κέντρο αποθηκεύονται έμβρυα σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, πρέπει να
χορηγούνται ξεχωριστοί αριθμοί κτηνιατρικού μητρώου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 4, για καθένα
από τα είδη των οποίων το σπέρμα αποθηκεύεται στο κέντρο·
β) να βρίσκονται υπό τη συνεχή εποπτεία ενός κτηνιάτρου του κέντρου, εξουσιοδοτημένου από την αρμόδια αρχή·
γ) να διαθέτουν αίθουσα αποθήκευσης σπέρματος εξοπλισμένη με την αναγκαία εγκατάσταση για την αποθήκευση του
σπέρματος και/ή των εμβρύων, η οποία να είναι κατασκευασμένη με τρόπο ώστε να προστατεύει τα εν λόγω προϊόντα
και την εγκατάσταση από αντίξοες καιρικές συνθήκες και περιβαλλοντικές επιδράσεις·
δ) να είναι κατασκευασμένα κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε επαφή με ζώα τα οποία βρίσκονται εκτός
του κέντρου ή με άλλα ζώα·
ε) να είναι κατασκευασμένα κατά τρόπο ώστε ολόκληρο το κέντρο, εκτός των γραφείων, και στην περίπτωση των
ιπποειδών, του χώρου άσκησης, να μπορεί εύκολα να καθαριστεί και να απολυμανθεί.
στ) να είναι κατασκευασμένα κατά τρόπο ώστε να εμποδίζεται αποτελεσματικά η πρόσβαση σε μη εξουσιοδοτημένα
άτομα.
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II. Όροι εποπτείας των κέντρων συλλογής σπέρματος και των κέντρων αποθήκευσης σπέρματος
1. Τα κέντρα συλλογής σπέρματος πρέπει:
1.1. να τίθενται υπό εποπτεία ώστε να εξασφαλίζεται ότι:
α) περιέχουν μόνο ζώα των ειδών εκείνων από τα οποία πρόκειται να συλλεχθεί σπέρμα.
Εντούτοις, μπορεί να επιτρέπεται η είσοδος σε άλλα κατοικίδια ζώα εφόσον δεν παρουσιάζουν κανένα κίνδυνο
μόλυνσης για τα είδη από τα οποία πρόκειται να συλλεχθεί το σπέρμα και πληρούν τις προϋποθέσεις που
καθορίζει ο κτηνίατρος του κέντρου.
Εάν, στην περίπτωση των ιπποειδών, το κέντρο συλλογής σπέρματος συστεγάζεται με κέντρο τεχνητής γονιμοποί
ησης ή κέντρο οχείας τότε τα θήλεα ιπποειδή (“φορβάδες”) και τα μη ευνουχισμένα άρρενα ιπποειδή (“επιβή
τορες”) που χρησιμεύουν για τον εντοπισμό φορβάδων σε οίστρο ή για φυσική οχεία γίνονται δεκτά αρκεί να
πληρούν τις απαιτήσεις των σημείων 1.1, 1.2, 1.3 και 1.4 του τμήματος Ι του κεφαλαίου ΙΙ.
β) απαγορεύεται η είσοδος σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα και οι εξουσιοδοτημένοι επισκέπτες πρέπει να πληρούν
τους όρους που καθορίζει ο κτηνίατρος του κέντρου·
γ) απασχολούν μόνο έμπειρο προσωπικό το οποίο έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα στις τεχνικές απολύμανσης και
υγιεινής για την πρόληψη της εξάπλωσης ασθενειών·
1.2. να παρακολουθούνται ώστε να εξασφαλίζεται ότι:
α) τηρούνται μητρώα όσον αφορά τα εξής:
i) τα είδη, τη φυλή, την ημερομηνία γεννήσεως και τον προσδιορισμό της ταυτότητας κάθε ζώου που
βρίσκεται στο κέντρο,
ii) οποιαδήποτε μετακίνηση των ζώων που εισέρχονται ή εξέρχονται από το κέντρο,
iii) το ιατρικό ιστορικό και όλες τις διαγνωστικές δοκιμασίες και τα αποτελέσματά τους, αγωγές και εμβολια
σμούς που διενεργήθηκαν στα ζώα τα οποία βρίσκονται στο κέντρο,
iv) την ημερομηνία συλλογής και επεξεργασίας του σπέρματος,
v) τον προορισμό του σπέρματος,
vi) την αποθήκευση του σπέρματος·
β) κανένα από τα ζώα που βρίσκονται στο κέντρο δεν χρησιμοποιείται για φυσική οχεία τουλάχιστον για 30
ημέρες πριν από την πρώτη συλλογή σπέρματος και κατά την περίοδο συλλογής·
γ) η συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση του σπέρματος πραγματοποιείται μόνο σε χώρους που έχουν προβλε
φθεί ειδικά γι’ αυτό το σκοπό·
δ) όλα τα εργαλεία που έρχονται σε άμεση επαφή με το σπέρμα ή με το ζώο δότη κατά τη συλλογή και την
επεξεργασία απολυμαίνονται ή αποστειρώνονται κατάλληλα πριν από κάθε χρήση, εκτός από τα εργαλεία που
είναι καινούργια, αναλώσιμα και πετιούνται μετά τη χρήση (“εργαλεία μιας χρήσεως”).
Εάν, στην περίπτωση ιπποειδών, το κέντρο συλλογής συστεγάζεται με κέντρο τεχνητής γονιμοποίησης ή κέντρο
οχείας, πρέπει να υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ του σπέρματος, αφενός, και των εργαλείων και του
εξοπλισμού για την τεχνητή γονιμοποίηση ή τη φυσική οχεία και των εργαλείων και του εξοπλισμού που
έρχονται σε επαφή με ζώα δότες ή άλλα ζώα τα οποία βρίσκονται στο κέντρο συλλογής, αφετέρου.
ε) τα προϊόντα ζωικής προέλευσης που χρησιμοποιούνται κατά την επεξεργασία του σπέρματος, συμπεριλαμβα
νομένων των διαλυτικών, πρόσθετων ουσιών ή των αραιωτικών, λαμβάνονται από πηγές που δεν παρουσιάζουν
κανέναν υγειονομικό κίνδυνο, ή υποβάλλονται, πριν από τη χρήση τους, σε επεξεργασία με στόχο την αποτροπή
παρόμοιου κινδύνου·
στ) οι κρυογόνοι παράγοντες που χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση ή την αποθήκευση του σπέρματος δεν έχουν
προηγουμένως χρησιμοποιηθεί για άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης·
ζ) οι περιέκτες αποθήκευσης και οι περιέκτες μεταφοράς απολυμαίνονται ή αποστειρώνονται κατάλληλα πριν από
κάθε επαναπλήρωση, εκτός εάν είναι καινούργιοι, αναλώσιμοι και πετιούνται μετά τη χρήση (“περιέκτες μιας
χρήσης”)·
η) κάθε ατομική δόση σπέρματος ή κάθε εκσπερμάτωση νωπού σπέρματος φέρει εμφανές σήμα που επιτρέπει τον
εύκολο προσδιορισμό της ημερομηνίας συλλογής του σπέρματος, του είδους, της φυλής και της ταυτότητας
του ζώου δότη και του αριθμού έγκρισης του κέντρου συλλογής σπέρματος·
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1.3. να επιθεωρούνται από επίσημο κτηνίατρο κατά τη διάρκεια της περιόδου αναπαραγωγής τουλάχιστον μία φορά κάθε
ημερολογιακό έτος στην περίπτωση ζώων με εποχιακή αναπαραγωγή και δύο φορές κάθε ημερολογιακό έτος στην
περίπτωση μη εποχιακής αναπαραγωγής προκειμένου να εξεταστούν και να εξακριβωθούν, και εάν χρειάζεται βάσει
μητρώων, οι τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας και οι εσωτερικοί έλεγχοι και όλα τα ζητήματα που αφορούν τις
συνθήκες έγκρισης, εποπτείας και παρακολούθησης.
2. Τα κέντρα αποθήκευσης σπέρματος πρέπει:
2.1. να εποπτεύονται ώστε να εξασφαλίζεται ότι:
α) η κατάσταση των ζώων δοτών των οποίων το σπέρμα αποθηκεύεται στο κέντρο συμφωνεί με τις απαιτήσεις της
παρούσας οδηγίας·
β) πληρούνται οι απαιτήσεις που προβλέπονται στο σημείο 1.1 στοιχεία β) και γ)·
γ) τηρείται μητρώο για όλες τις μετακινήσεις σπέρματος προς και από το κέντρο αποθήκευσης·
2.2. να παρακολουθούνται ώστε:
α) μόνο σπέρμα που έχει συλλεχθεί και προέρχεται από εγκεκριμένο κέντρο συλλογής σπέρματος ή εγκεκριμένα
κέντρα αποθήκευσης και έχει μεταφερθεί υπό συνθήκες που παρέχουν κάθε εγγύηση τήρησης των υγειονομικών
όρων και χωρίς να έχει έλθει σε επαφή με σπέρμα που δεν πληροί τους όρους της παρούσας οδηγίας, να
εισέρχεται σε εγκεκριμένο κέντρο αποθήκευσης σπέρματος·
β) η αποθήκευση του σπέρματος να γίνεται μόνον σε χώρους ειδικούς για το σκοπό αυτόν, σύμφωνα με αυστηρούς
όρους υγιεινής·
γ) όλα τα εργαλεία που έρχονται σε άμεση επαφή με το σπέρμα να απολυμαίνονται ή αποστειρώνονται κατάλληλα
πριν από κάθε χρήση, εκτός των περιπτώσεων εργαλείων μιας χρήσης·
δ) οι περιέκτες αποθήκευσης και οι περιέκτες μεταφοράς να απολυμαίνονται ή να αποστειρώνονται πριν από κάθε
επαναπλήρωση, εκτός των περιπτώσεων περιεκτών μιας χρήσης·
ε) οι κρυογόνοι παράγοντες που χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση ή την αποθήκευση του σπέρματος να μην
έχουν προηγουμένως χρησιμοποιηθεί για άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης·
στ) κάθε ατομική δόση σπέρματος να φέρει εμφανές σήμα που να επιτρέπει τον εύκολο προσδιορισμό της ημερο
μηνίας συλλογής του σπέρματος, του είδους, της φυλής και της ταυτότητας του ζώου-δότη και τον αριθμό
έγκρισης του κέντρου συλλογής. Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή και στα υπόλοιπα κράτη μέλη τα
χαρακτηριστικά και τη μορφή του σήματος που χρησιμοποιείται στην επικράτειά του·
2.3. κατά παρέκκλιση του σημείου 2.2 στοιχείο α), επιτρέπεται η αποθήκευση εμβρύων στο εγκεκριμένο κέντρο απο
θήκευσης σπέρματος, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και ότι αποθηκεύο
νται σε ξεχωριστούς περιέκτες αποθήκευσης·
2.4. πρέπει να επιθεωρούνται από επίσημο κτηνίατρο τουλάχιστον δύο φορές κάθε ημερολογιακό έτος προκειμένου να
εξεταστούν και να επαληθευτούν, και εάν χρειάζεται βάσει μητρώου, οι τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας και οι
εσωτερικοί έλεγχοι και όλα τα ζητήματα που αφορούν τις συνθήκες έγκρισης και παρακολούθησης.
III. Όροι για την έγκριση και την εποπτεία των ομάδων συλλογής εμβρύων και των ομάδων παραγωγής εμβρύων
1. Για να λάβει έγκριση μια ομάδα συλλογής εμβρύων πρέπει να ανταποκρίνεται στις ακόλουθες απαιτήσεις:
1.1. η συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση εμβρύων πρέπει να διενεργούνται είτε από έναν κτηνίατρο της ομάδας είτε,
υπ’ ευθύνη του, από έναν ή περισσότερους ικανούς τεχνικούς, εκπαιδευμένους στις μεθόδους και στις τεχνικές
υγιεινής και στις τεχνικές και αρχές καταπολέμησης ασθενειών·
1.2. ο κτηνίατρος της ομάδας είναι αρμόδιος για όλες τις δραστηριότητες της ομάδας, μεταξύ των οποίων περιλαμβά
νονται:
α) εξακρίβωση της ταυτότητας και της κατάστασης υγείας της δότριας·
β) υγειονομικός χειρισμός και χειρουργικές επεμβάσεις σε δότριες·
γ) διαδικασίες απολύμανσης και υγιεινής·
δ) τήρηση μητρώων όσον αφορά:
i) τα είδη, τη φυλή, την ημερομηνία γεννήσεως και τον προσδιορισμό της ταυτότητας κάθε δότριας·
ii) το ιατρικό ιστορικό και όλες τις διαγνωστικές δοκιμασίες και τα αποτελέσματά τους, τις αγωγές και τους
εμβολιασμούς που διενεργήθηκαν στις δότριες·
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iii) τον τόπο και την ημερομηνία συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης ωοκυττάρων, ωαρίων και εμβρύων·
iv) τα στοιχεία ταυτότητας των εμβρύων και στοιχεία για τον προορισμό τους, εάν είναι γνωστός·
1.3. η ομάδα θα τελεί υπό τη γενική εποπτεία του επίσημου κτηνίατρου, ο οποίος θα πραγματοποιεί επιθεωρήσεις
τουλάχιστον μια φορά ανά ημερολογιακό έτος προκειμένου να διασφαλίζει, και εάν κρίνεται αναγκαίο βάσει
μητρώου, τις τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας και τους εσωτερικούς ελέγχους, τη συμμόρφωση προς τους
υγειονομικούς όρους όσον αφορά τη συλλογή, την επεξεργασία και την αποθήκευση εμβρύων και την εξακρίβωση
όλων των θεμάτων που σχετίζονται με τους όρους έγκρισης και εποπτείας·
1.4. η ομάδα θα έχει στη διάθεσή της μόνιμες ή κινητές εργαστηριακές εγκαταστάσεις για την εξέταση, την επεξεργασία
και τη συσκευασία των εμβρύων, οι οποίες πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον μία επιφάνεια εργασίας, ένα
οπτικό ή στεροσκοπικό μικροσκόπιο και μια κρυογονική εγκατάσταση κατά περίπτωση·
1.5. στην περίπτωση μόνιμων εργαστηριακών εγκαταστάσεων, αυτές πρέπει να διαθέτουν:
α) αίθουσα για την επεξεργασία των εμβρύων, η οποία πρέπει να χωρίζεται με υλικό χώρισμα από το χώρο που
χρησιμοποιείται για το χειρισμό των δοτριών κατά τη διάρκεια της συλλογής·
β) αίθουσα ή χώρο για τον καθαρισμό και την αποστείρωση των εργαλείων, εκτός και εάν χρησιμοποιείται εξοπλι
σμός μιας χρήσης·
γ) χώρο για την αποθήκευση εμβρύων·
1.6. στην περίπτωση κινητών εργαστηριακών εγκαταστάσεων αυτές πρέπει:
α) να διαθέτουν ένα ειδικά εξοπλισμένο τμήμα του οχήματος· το τμήμα αυτό πρέπει να αποτελείται από δύο μέρη,
από τα οποία:
i) το ένα χρησιμοποιείται για την εξέταση και το χειρισμό των εμβρύων, και πρέπει να είναι καθαρό, και
ii) το άλλο χρησιμοποιείται για τη φύλαξη των εργαλείων και υλικού που κατά τη χρήση τους έρχονται σε
επαφή με τις δότριες·
β) να χρησιμοποιούν εξοπλισμό μιας χρήσης, εκτός και εάν η αποστείρωση του εξοπλισμού του και η παροχή
υγρών και άλλων προϊόντων αναγκαίων για τη συλλογή και την επεξεργασία των εμβρύων μπορεί να διασφαλι
στεί από τη γειτνίαση με μόνιμες εργαστηριακές εγκαταστάσεις·
1.7. ο σχεδιασμός και η διαρρύθμιση των κτιρίων και εργαστηρίων και οι εργασίες της ομάδας θα γίνονται κατά τρόπο
που θα διασφαλίζουν την αποφυγή της μεταφοράς λοιμώξεων μεταξύ των εμβρύων·
1.8. η ομάδα θα έχει στη διάθεσή της εγκαταστάσεις αποθήκευσης οι οποίες:
α) θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον μια αίθουσα που να μπορεί να κλειδώνει για την αποθήκευση ωαρίων και
εμβρύων·
β) θα είναι δυνατόν να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται εύκολα·
γ) θα διαθέτουν μητρώα στα οποία θα καταχωρούνται διαρκώς όλες οι είσοδοι και έξοδοι εμβρύων·
δ) θα διαθέτουν περιέκτες αποθήκευσης ωαρίων και εμβρύων που αποθηκεύονται σε μέρος που βρίσκεται υπό τον
έλεγχο του κτηνιάτρου της ομάδας και που υπόκειται σε τακτική επιθεώρηση από επίσημο κτηνίατρο·
1.9. η αρμόδια αρχή μπορεί να εγκρίνει την αποθήκευση σπέρματος σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπως αναφέρεται στο
σημείο 1.8 υπό την προϋπόθεση ότι το σπέρμα:
α) πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας για τα αιγοπρόβατα ή τα ιπποειδή, ή της οδηγίας 90/429/ΕΟΚ του
Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, για τον καθορισμό των απαιτήσεων υγειονομικού ελέγχου που ισχύουν
στο ενδοκοινοτικό εμπόριο και στις εισαγωγές σπέρματος χοίρων (1) για τα χοιροειδή·
β) αποθηκεύεται για τους σκοπούς της ομάδας σε ξεχωριστούς περιέκτες αποθήκευσης στις εγκαταστάσεις αποθή
κευσης εγκεκριμένων εμβρύων.
2. Επιπλέον, για να της χορηγηθεί έγκριση, μια ομάδα παραγωγής πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:
2.1. τα μέλη της ομάδας πρέπει να έχουν λάβει την κατάλληλη κατάρτιση για την καταπολέμηση των ασθενειών και τις
εργαστηριακές μεθόδους, και ιδίως για την εργασία σε αποστειρωμένο περιβάλλον·
(1) ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 62.
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2.2. η ομάδα έχει στη διάθεσή της μόνιμες εργαστηριακές εγκαταστάσεις εφοδιασμένες:
α) με επαρκή εξοπλισμό και εγκαταστάσεις, που περιλαμβάνουν ειδικές αίθουσες για:
— τη λήψη ωοκυττάρων από τις ωοθήκες·
— την επεξεργασία ωοκυττάρων, ωαρίων και εμβρύων·
— την αποθήκευση εμβρύων·
β) με εγκαταστάσεις στρωτής ροής ή άλλες κατάλληλες εγκαταστάσεις στις οποίες διεξάγονται όλες οι τεχνικές
εργασίες που συνδέονται με ειδικές συνθήκες αποστείρωσης (επεξεργασία ωαρίων, εμβρύων και σπέρματος).
Ωστόσο, η φυγοκέντρηση του σπέρματος μπορεί να γίνεται έξω από τις εγκαταστάσεις στρωτής ροής, εφόσον
λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα υγειονομικής προστασίας·
2.3. όταν η λήψη ωαρίων και άλλων ιστών πρόκειται να γίνει σε σφαγείο, το προσωπικό πρέπει να έχει στη διάθεσή του
κατάλληλο εξοπλισμό για τη συλλογή και μεταφορά των ωοθηκών και λοιπών ιστών στο εργαστήριο επεξεργασίας
με ασφάλεια και με όλες τις υγειονομικές προφυλάξεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
Όροι που ισχύουν για τα ζώα δότες
I. Όροι που ισχύουν για τους επιβήτορες δότες
1. Για τη συλλογή σπέρματος μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο επιβήτορες οι οποίοι πληρούν, κατά τρόπο που ικανοποιεί
τον κτηνίατρο του κέντρου, τις ακόλουθες απαιτήσεις για τη συλλογή σπέρματος:
1.1. δεν πρέπει να παρουσιάζουν συμπτώματα λοιμώδους ή μεταδοτικής νόσου κατά τη στιγμή της εισαγωγής και την
ημέρα συλλογής του σπέρματος·
1.2. πρέπει να προέρχονται από την επικράτεια ή, στην περίπτωση περιφερειακής διαίρεσης, από τμήμα της επικράτειας
κράτους μέλους ή τρίτης χώρας και από εκμετάλλευση υπό κτηνιατρική εποπτεία και σε κάθε περίπτωση πρέπει να
πληρούνται οι απαιτήσεις της οδηγίας 90/426/ΕΟΚ·
1.3. πρέπει να έχουν παραμείνει επί 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία συλλογής σπέρματος σε εκμεταλλεύσεις όπου
δεν υπάρχουν ιπποειδή τα οποία να παρουσίασαν οποιοδήποτε κλινικό σύμπτωμα ιογενούς αρτηρίτιδος των ιππο
ειδών ή μεταδοτικής μητρίτιδος των ιπποειδών κατά την εν λόγω περίοδο·
1.4. δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για φυσική οχεία επί 30 ημέρες πριν από την πρώτη συλλογή σπέρματος και κατά
τη διάρκεια της περιόδου συλλογής·
1.5. πρέπει να υποβληθούν στις ακόλουθες δοκιμασίες, οι οποίες διεξάγονται και πιστοποιούνται σε αναγνωρισμένο
εργαστήριο από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με το πρόγραμμα που προβλέπεται στο σημείο 1.6:
α) δοκιμασία ανοσοδιάχυσης σε άγαρ (Coggins test) ή δοκιμασία ELISA για λοιμώδη αναιμία των ιπποειδών με
αρνητικό αποτέλεσμα·
β) δοκιμασία απομόνωσης του ιού για ιογενή αρτηρίτιδα των ίππων που διεξάγεται με αρνητικό αποτέλεσμα σε
κλάσμα του συνολικού σπέρματος του επιβήτορα δότη, εκτός και εάν επιτυγχάνεται αρνητικό αποτέλεσμα σε
διάλυμα ορού 1 προς 4 με δοκιμασία οροεξουδετέρωσης για ιογενή αρτηρίτιδα των ίππων·
γ) δοκιμασία για μεταδοτική μητρίτιδα των ιπποειδών που διεξάγεται δύο φορές σε σπέρμα που συλλέγεται από
επιβήτορα δότη σε διάστημα επτά ημερών με απομόνωση Taylorella equigenitalis από προσπερματικό υγρό ή
δείγμα σπέρματος και από γεννητικά εκκρίματα που λαμβάνονται τουλάχιστον από το πέος συμπεριλαμβανομέ
νου του εγκολπώματος της βαλάνου, την ουρήθρα και από το ουρηθραίο βοθρίο και με αρνητικό αποτέλεσμα σε
κάθε περίπτωση·
1.6. πρέπει να έχει υποβληθεί σε ένα από τα ακόλουθα προγράμματα δοκιμασιών:
α) εάν ο επιβήτωρ δότης βρίσκεται συνεχώς στο κέντρο συλλογής κατά τις 30 ημέρες που προηγούνται της πρώτης
συλλογής σπέρματος και κατά τη διάρκεια της περιόδου συλλογής και κανένα από τα ιπποειδή του κέντρου
συλλογής δεν έχει έλθει σε απευθείας επαφή με ιπποειδή χαμηλότερου υγειονομικού χαρακτηρισμού από του
επιβήτορα δότη, οι δοκιμασίες που απαιτούνται στο σημείο 1.5 θα διεξάγονται σε δείγματα που λαμβάνονται
από τον επιβήτορα δότη πριν από την πρώτη συλλογή σπέρματος και τουλάχιστον 14 ημέρες μετά την
ημερομηνία έναρξης της περιόδου παραμονής ελάχιστης διάρκειας 30 ημερών·
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β) εάν ο επιβήτωρ δότης βρίσκεται στο κέντρο συλλογής σπέρματος για διάστημα τουλάχιστον 30 ημερών πριν από
την ημερομηνία της πρώτης συλλογής σπέρματος και κατά τη διάρκεια συλλογής σπέρματος, αλλά ενδέχεται να
απομακρυνθεί περιστασιακά από το κέντρο υπό την ευθύνη του κτηνιάτρου του κέντρου για περίοδο μικρότερη
των 14 συναπτών ημερών, και/ή άλλα ιπποειδή στο κέντρο συλλογής έρθουν σε απευθείας επαφή με άλλα
ιπποειδή χαμηλότερου υγειονομικού χαρακτηρισμού, οι δοκιμασίες που προβλέπονται στο σημείο 1.5 θα διε
ξάγονται σε δείγματα που λαμβάνονται από τον επιβήτορα δότη ως εξής:
i) τουλάχιστον μια φορά ανά έτος κατά την έναρξη της περιόδου αναπαραγωγής ή, πριν από την πρώτη
συλλογή σπέρματος, και τουλάχιστον 14 ημέρες μετά την ημερομηνία έναρξης της περιόδου παραμονής
ελάχιστης διάρκειας 30 ημερών· και
ii) κατά την περίοδο συλλογής σπέρματος ως εξής:
— για τη δοκιμασία που απαιτείται στο σημείο 1.5 στοιχείο α) τουλάχιστον κάθε 90 ημέρες·
— για τη δοκιμασία που προβλέπεται στο σημείο 1.5 στοιχείο β) τουλάχιστον κάθε 30 ημέρες, εκτός και εάν
επιβεβαιωθεί, με την ανά διετία εκτελούμενη δοκιμασία απομόνωσης του ιού, ότι ο οροθετικός επιβήτορας
δεν είναι φορέας της ιογενούς αρτηρίτιδας των ιπποειδών, και
— για τη δοκιμασία που προβλέπεται στο σημείο 1.5 στοιχείο γ) τουλάχιστον κάθε 60 ημέρες·
γ) εάν ο επιβήτωρ δότης δεν πληροί τις προϋποθέσεις των στοιχείων α) και β) και/ή το σπέρμα συλλέγεται για να
διατεθεί στο εμπόριο κατεψυγμένο, οι δοκιμασίες που απαιτούνται στο σημείο 1.5 θα διεξάγονται σε δείγματα
που συλλέγονται από τον επιβήτορα δότη ως εξής:
i) τουλάχιστον μία φορά ανά έτος κατά την έναρξη της περιόδου αναπαραγωγής·
ii) κατά τη διάρκεια της περιόδου αποθήκευσης, όπως προβλέπεται στο σημείο 1.3 στοιχείο β) του τμήματος Ι
του κεφαλαίου ΙΙΙ και πριν από την απομάκρυνση του σπέρματος από το κέντρο ή τη χρησιμοποίησή του σε
δείγματα που θα λαμβάνονται το νωρίτερο 14 ημέρες και το αργότερο 90 ημέρες μετά την ημερομηνία
συλλογής του σπέρματος.
Κατά παρέκκλιση από την περίπτωση ii), η δειγματοληψία μετά τη συλλογή και η δοκιμασία για την ιογενή
αρτηρίτιδα των ίππων όπως περιγράφεται στο σημείο 1.5 στοιχείο β) δεν απαιτείται στην περίπτωση που
επιβεβαιωθεί, με την ανά διετία εκτελούμενη δοκιμασία απομόνωσης του ιού, ότι ο οροθετικός επιβήτορας
δεν είναι φορέας της ιογενούς αρτηρίτιδας των ιπποειδών·
1.7. εάν κάποια από τις δοκιμασίες που προβλέπονται στο σημείο 1.5 είναι θετική, ο επιβήτωρ δότης πρέπει να
απομονώνεται και το σπέρμα του που έχει συλλεχθεί μετά την τελευταία δοκιμασία με αρνητικά αποτελέσματα
δεν πρέπει να διατίθεται στο εμπόριο, με εξαίρεση, για την ιογενή αρτηρίτιδα των ιπποειδών, το σπέρμα από κάθε
εκσπερμάτωση που υποβλήθηκε σε δοκιμασία απομόνωσης του ιού για την αρτηρίτιδα των ιπποειδών με αρνητικά
αποτελέσματα.
Το σπέρμα που έχει συλλεχθεί από όλους τους άλλους επιβήτορες στο κέντρο συλλογής σπέρματος μετά την
ημερομηνία της συλλογής του τελευταίου δείγματος σπέρματος που έδωσε αρνητικό αποτέλεσμα σε μία από τις
δοκιμασίες που προβλέπονται στο σημείο 1.5 θα διατηρείται σε ξεχωριστό σημείο αποθήκευσης και δεν θα
διατίθεται στο εμπόριο έως ότου αποκατασταθεί ο υγειονομικός χαρακτηρισμός του κέντρου συλλογής σπέρματος
και το αποθηκευμένο σπέρμα υποβληθεί στις κατάλληλες επίσημες εξετάσεις ώστε να αποκλειστεί η παρουσία
παθογόνων παραγόντων στο σπέρμα που προκαλούν τις ασθένειες που αναφέρονται στο σημείο 1.5·
1.8. το σπέρμα που συλλέγεται από επιβήτορες σε κέντρο συλλογής σπέρματος που υπόκειται σε απαγόρευση, σύμφωνα
με το άρθρο 4 ή 5 της οδηγίας 90/426/ΕΟΚ, θα διατηρείται σε ξεχωριστό σημείο αποθήκευσης και δεν θα
διατίθεται στο εμπόριο έως ότου αποκατασταθεί ο υγειονομικός χαρακτηρισμός του κέντρου συλλογής σπέρματος
από τον επίσημο κτηνίατρο σύμφωνα με την οδηγία 90/426/ΕΟΚ και υποβληθεί το αποθηκευμένο σπέρμα στους
κατάλληλους επίσημους ελέγχους ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο παρουσίας σ’ αυτό παθογόνων παραγόντων
που προκαλούν τις ασθένειες που απαριθμούνται στο παράρτημα Α της οδηγίας 90/426/ΕΟΚ.
II. Όροι που ισχύουν για τα αιγοπρόβατα σπερματοδότες
1. Για όλα τα αιγοπρόβατα που εισέρχονται σε κέντρο συλλογής σπέρματος ισχύουν οι ακόλουθες απαιτήσεις:
1.1. έχουν υποβληθεί σε περίοδο απομόνωσης τουλάχιστον 28 ημερών σε χώρο εγκεκριμένο ειδικά για το σκοπό αυτό
από την αρμόδια αρχή, στον οποίο βρίσκονται μόνον ζώα του ίδιου τουλάχιστον υγειονομικού χαρακτηρισμού
(«εγκατάσταση απομόνωσης»)·
1.2. πριν από την είσοδό τους στην εγκατάσταση απομόνωσης ανήκαν σε εκμετάλλευση αιγοπροβάτων επίσημα ανα
γνωρισμένης ως απαλλαγμένη από φυματίωση και βρουκέλλωση, σύμφωνα με το άρθρο 2 της οδηγίας 91/68/ΕΟΚ
και δεν είχαν προηγουμένως παραμείνει σε εγκατάσταση χαμηλότερου υγειονομικού χαρακτηρισμού όσον αφορά τη
βρουκέλλωση·
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1.3. προέρχονται από εκμετάλλευση στην οποία για διάστημα 60 ημερών πριν από την παραμονή τους σε εγκατάσταση
απομόνωσης υποβλήθηκαν σε ορρολογική δοκιμασία για τη μεταδοτική επιδιδυμίτιδα των κριών (B. ovis) που
διενεργήθηκε σύμφωνα με το παράρτημα Δ της οδηγίας 91/68/ΕΟΚ ή κάποια άλλη δοκιμασία με αποδεδειγμένα
ισότιμη ευαισθησία και εξειδίκευση·
1.4. έχουν υποβληθεί στις ακόλουθες δοκιμασίες που διενεργήθηκαν σε δείγμα αίματος που συλλέχθηκε εντός 28
ημερών πριν από την έναρξη της περιόδου απομόνωσης, όπως καθορίζεται στο σημείο 1.1, με αρνητικά αποτελέ
σματα σε κάθε περίπτωση, εκτός από τη δοκιμασία για την Border disease που αναφέρεται στο στοιχείο γ)
περίπτωση ii):
α) ορρολογική δοκιμασία για τη βρουκέλλωση (Brucella melitensis) σύμφωνα με το παράρτημα Γ της οδηγίας
91/68/ΕΟΚ·
β) ορρολογική δοκιμασία για τη μεταδοτική επιδιδυμίτιδα των κριών (Brucella ovis), σύμφωνα με το παράρτημα Δ
της οδηγίας 91/68/ΕΟΚ, ή σε οποιαδήποτε άλλη δοκιμασία αποδεδειγμένα ισοδύναμης ευαισθησίας και εξειδί
κευσης·
γ) δοκιμασία για τη νόσο Border disease:
i) δοκιμασία απομόνωσης του ιού ή δοκιμασία ανίχνευσης αντιγόνων του ιού, και
ii) ορρολογική δοκιμασία για τον προσδιορισμό της παρουσίας ή απουσίας αντισωμάτων (“δοκιμασία αντισω
μάτων”).
Η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέπει τη διενέργεια των δοκιμασιών που αναφέρονται στο εν λόγω σημείο σε
δείγματα που συλλέγονται στην εγκατάσταση απομόνωσης. Στην περίπτωση αυτή, η περίοδος απομόνωσης που
αναφέρεται στο σημείο 1.1 δεν μπορεί να αρχίζει πριν από την ημερομηνία δειγματοληψίας. Ωστόσο, αν μία από τις
δοκιμασίες που αναφέρονται στο εν λόγω σημείο έχει θετικά αποτελέσματα, το συγκεκριμένο ζώο απομακρύνεται
αμέσως από την εγκατάσταση απομόνωσης. Σε περίπτωση απομόνωσης μιας ομάδας, η περίοδος απομόνωσης που
αναφέρεται στο σημείο 1.1 για τα υπόλοιπα ζώα αρχίζει μετά την απομάκρυνση του ζώου που αντέδρασε θετικά·
1.5. έχουν υποβληθεί στις ακόλουθες δοκιμασίες που διενεργήθηκαν σε δείγματα που λήφθηκαν κατά την περίοδο της
απομόνωσης που προσδιορίζεται στο σημείο 1.1, και τουλάχιστον 21 ημέρες μετά την είσοδό τους στην εγκατά
σταση απομόνωσης, με αρνητικά αποτελέσματα:
α) ορρολογική δοκιμασία για τη βρουκέλλωση (Brucella melitensis), σύμφωνα με το παράρτημα Γ της οδηγίας
91/68/ΕΟΚ·
β) ορρολογική δοκιμασία για τη μεταδοτική επιδιδυμίτιδα των κριών (Brucella ovis), σύμφωνα με το παράρτημα Δ
της οδηγίας 91/68/ΕΟΚ, ή οιαδήποτε άλλη δοκιμασία αποδεδειγμένα ισοδύναμης ευαισθησίας και εξειδίκευσης·
1.6. έχουν υποβληθεί σε δοκιμασίες για τη νόσο Border disease, όπως αναφέρεται στο σημείο 1.4 στοιχείο γ) περίπτωση
i) και ii), που διενεργήθηκαν σε δείγματα αίματος που συλλέχθηκαν κατά την περίοδο της απομόνωσης, όπως
καθορίζεται στο σημείο 1.1 και τουλάχιστον 21 ημέρες μετά την είσοδό τους στην εγκατάσταση απομόνωσης·
ένα (οροαρνητικό ή οροθετικό) ζώο επιτρέπεται να εισάγεται στις εγκαταστάσεις συλλογής σπέρματος μόνον εφόσον
δεν επέλθει καμία ορομετατροπή στα ζώα που αντέδρασαν αρνητικά στις ορρολογικές δοκιμασίες πριν εισαχθούν
στην εγκατάσταση απομόνωσης·
σε περίπτωση ορομετατροπής, η περίοδος παραμονής στην απομόνωση παρατείνεται για όλα τα ζώα που παραμέ
νουν οροαρνητικά μέχρις ότου δεν παρατηρείται στην ομάδα ορομετατροπή για διάστημα τριών εβδομάδων·
τα οροθετικά ζώα επιτρέπεται να εισέλθουν στο κέντρο συλλογής σπέρματος εφόσον αντιδράσουν αρνητικά στη
δοκιμασία του σημείου 1.4 στοιχείο γ) περίπτωση i).
2. Τα ζώα γίνονται δεκτά στο κέντρο συλλογής σπέρματος μόνον με ρητή άδεια του κτηνιάτρου του κέντρου. Όλες οι
μετακινήσεις προς και από το κέντρο συλλογής σπέρματος καταγράφονται.
3. Τα ζώα που εισάγονται στο κέντρο συλλογής σπέρματος δεν πρέπει να παρουσιάζουν κανένα κλινικό σύμπτωμα ασθένειας
κατά την ημέρα της εισόδου τους.
Όλα τα ζώα πρέπει, με την επιφύλαξη του σημείου 4, να προέρχονται από εγκατάσταση απομόνωσης, η οποία την ημέρα
της αποστολής των ζώων στο κέντρο συλλογής σπέρματος πληροί τους ακόλουθους όρους:
α) βρίσκεται σε περιοχή στην οποία για τις τελευταίες 30 τουλάχιστον ημέρες δεν εκδηλώθηκε κρούσμα αφθώδους
πυρετού σε ακτίνα 10 χιλιομέτρων·
β) τουλάχιστον για τους τρεις τελευταίους μήνες είναι απαλλαγμένη από αφθώδη πυρετό και βρουκέλλωση·
γ) τουλάχιστον για τις 30 τελευταίες ημέρες είναι απαλλαγμένη από τις ασθένειες υποχρεωτικής δήλωσης που καθορί
ζονται στο άρθρο 2 στοιχείο β) σημείο 6) της οδηγίας 91/68/ΕΟΚ.
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4. Εφόσον πληρούνται οι όροι του σημείου 3 και εφόσον κατά τους 12 μήνες που προηγούνται της μετακίνησης των ζώων
έχουν εκτελεσθεί οι συνήθεις δοκιμασίες που αναφέρονται στο σημείο 5, τα ζώα μπορούν να μεταφέρονται από ένα
εγκεκριμένο κέντρο συλλογής σπέρματος σε άλλο ισοδύναμου υγειονομικού χαρακτηρισμού, χωρίς απομόνωση και χωρίς
εξετάσεις, εφόσον η μεταφορά εκτελείται απευθείας. Το συγκεκριμένο ζώο δεν πρέπει να έρχεται σε άμεση ή έμμεση
επαφή με δίχηλα χαμηλότερου υγειονομικού χαρακτηρισμού, το δε χρησιμοποιούμενο μεταφορικό μέσο πρέπει να έχει
απολυμανθεί πριν από τη χρήση. Εάν ένα ζώο μετακινείται από ένα κέντρο συλλογής σπέρματος σε κέντρο συλλογής
σπέρματος άλλου κράτους μέλους η μετακίνηση αυτή θα διενεργείται σύμφωνα με την οδηγία 91/68/ΕΟΚ.
5. Όλα τα αιγοπρόβατα που βρίσκονται σε εγκεκριμένο κέντρο συλλογής σπέρματος υποβάλλονται τουλάχιστον μία φορά
το χρόνο στις ακόλουθες εξετάσεις, με αρνητικά αποτελέσματα:
α) ορρολογική δοκιμασία για τη βρουκέλλωση (Brucella melitensis), σύμφωνα με το παράρτημα Γ της οδηγίας
91/68/ΕΟΚ·
β) ορρολογική δοκιμασία για τη μεταδοτική επιδιδυμίτιδα των κριών (Brucella ovis), σύμφωνα με το παράρτημα Δ της
οδηγίας 91/68/ΕΟΚ, ή σε οποιαδήποτε άλλη δοκιμασία αποδεδειγμένα ισοδύναμης ευαισθησίας και εξειδίκευσης·
γ) για την Border disease, δοκιμασία αντισωμάτων που αναφέρεται στο σημείο1.4 στοιχείο γ) περίπτωση ii) που ισχύει
μόνο για τα οροαρνητικά ζώα.
6. Όλες οι δοκιμασίες που αναφέρονται στο παρόν τμήμα διενεργούνται από εγκεκριμένο εργαστήριο.
7. Εάν κάποια από τις δοκιμασίες του σημείου 5 είναι θετική, το ζώο θα απομονώνεται και το σπέρμα του που έχει
συλλεχθεί μετά την ημερομηνία της τελευταίας αρνητικής δοκιμασίας δεν θα διατίθεται στο εμπόριο.
Το ζώο που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο θα απομακρύνεται από το κέντρο, εκτός από την περίπτωση της Border
disease, κατά την οποία το ζώο υποβάλλεται με αρνητικό αποτέλεσμα στη δοκιμασία που αναφέρεται στο σημείο 1.4
στοιχείο γ) περίπτωση i).
Το σπέρμα που έχει συλλεχθεί από όλα τα άλλα ζώα στο κέντρο συλλογής σπέρματος στο διάστημα μετά την ημερομηνία
της συλλογής του τελευταίου δείγματος σπέρματος που έδωσε αρνητικό αποτέλεσμα σε μία από τις δοκιμασίες που
προβλέπονται στο σημείο 5 θα διατηρείται σε ξεχωριστό σημείο αποθήκευσης και δεν θα διατίθεται στο εμπόριο έως ότου
αποκατασταθεί ο υγειονομικός χαρακτηρισμός του κέντρου συλλογής σπέρματος και το αποθηκευμένο σπέρμα υποβληθεί
στις κατάλληλες επίσημες εξετάσεις ώστε να αποκλειστεί η παρουσία παθογόνων παραγόντων στο σπέρμα που προκαλούν
τις ασθένειες που αναφέρονται στο σημείο 5.
8. Το σπέρμα πρέπει να προέρχεται από ζώα τα οποία:
α) δεν παρουσίασαν κλινικά συμπτώματα της ασθένειας την ημέρα συλλογής του σπέρματος·
β) κατά τους 12 μήνες πριν από την ημερομηνία συλλογής του σπέρματος:
i) είτε δεν έχουν εμβολιασθεί κατά του αφθώδους πυρετού· ή
ii) εμβολιάσθηκαν κατά του αφθώδους πυρετού τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη συλλογή. Στην περίπτωση αυτή,
το 5 % κάθε συλλογής σπέρματος (τουλάχιστον πέντε φιαλίδια) υποβάλλεται σε δοκιμασία απομόνωσης του ιού
του αφθώδους πυρετού με αρνητικά αποτελέσματα·
γ) έχουν παραμείνει σε εγκεκριμένο κέντρο συλλογής σπέρματος για συνεχή περίοδο τουλάχιστον 30 ημερών πριν από
την ημερομηνία συλλογής, στην περίπτωση συλλογής νωπού σπέρματος·
δ) ικανοποιούν τις απαιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 4, 5 και 6 της οδηγίας 91/68/ΕΟΚ·
ε) εάν βρίσκονται στις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 11 παράγραφος 2, έχουν
υποβληθεί με αρνητικό αποτέλεσμα, εντός των 60 ημερών που προηγούνται της πρώτης συλλογής, στις ακόλουθες
δοκιμασίες:
i) ορρολογική δοκιμασία για την ανίχνευση της βρουκέλλωσης (brucella melitensis), σύμφωνα με το παράρτημα Γ
της οδηγίας 91/68/ΕΟΚ·
ii) ορρολογική δοκιμασία για τη μεταδοτική επιδιδυμίτιδα των κριών (Brucella ovis), σύμφωνα με το παράρτημα Δ
της οδηγίας 91/68/ΕΟΚ, ή σε οποιαδήποτε άλλη δοκιμασία αποδεδειγμένα ισοδύναμης ευαισθησίας και εξειδί
κευσης·
iii) δοκιμασία απομόνωσης του ιού για την Border disease·
στ) δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για φυσική αναπαραγωγή τουλάχιστον επί 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία της
πρώτης συλλογής σπέρματος και μεταξύ της ημερομηνίας του πρώτου δείγματος που αναφέρεται στα σημεία 1.5 και
1.6 ή στο στοιχείο ε) και μέχρι τη λήξη της περιόδου συλλογής.
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9. Το σπέρμα που συλλέγεται από αιγοπρόβατα σπερματοδότες σε κέντρο συλλογής σπέρματος ή σε εκμετάλλευση, όπως
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 11 παράγραφος 2, που υπόκειται σε απαγόρευση για υγειονομικούς λόγους,
σύμφωνα με το άρθρο 4 της οδηγίας 91/68/ΕΟΚ, θα διατηρείται σε ξεχωριστό σημείο αποθήκευσης και δεν θα διατίθεται
στο εμπόριο έως ότου αποκατασταθεί ο υγειονομικός χαρακτηρισμός του κέντρου συλλογής σπέρματος από τον επίσημο
κτηνίατρο σύμφωνα με την οδηγία 91/68/ΕΟΚ και υποβληθεί το αποθηκευμένο σπέρμα στους κατάλληλους επίσημους
ελέγχους ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο παρουσίας σ’ αυτό παθογόνων παραγόντων που προκαλούν τις ασθένειες
που απαριθμούνται στο παράρτημα Β κεφάλαιο Ι της οδηγίας 91/68/ΕΟΚ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
Απαιτήσεις σχετικά με το σπέρμα, τα ωάρια και τα έμβρυα
I. Όροι για τη συλλογή, επεξεργασία, διατήρηση, αποθήκευση και μεταφορά σπέρματος
1.1. Στην περίπτωση κατά την οποία, με την επιφύλαξη της οδηγίας 2001/82/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (1), προστίθενται αντιβιοτικά ή μείγματα αντιβιοτικών με βακτηριδιακή δράση τουλάχιστον ισοδύναμη με
εκείνη των ακόλουθων μειγμάτων σε κάθε ml σπέρματος: γενταμικίνη (250 μg), τυλοζίνη (50 μg), λινκομυκίνησπεκτινομυκίνη (150/300 μg), πενικιλίνη (500 μg), στρεπτομυκίνη (500 μg), λινκομυκίνη-σπεκτινομυκίνη (150/
300 μg), ή αμικασίνη (75 μg), διβεκασίνη (25 μg), οι ονομασίες των προστιθέμενων αντιβιοτικών και η συγκέντρωσή
τους πρέπει να αναφέρονται στο υγειονομικό πιστοποιητικό που μνημονεύεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 τέταρτο
εδάφιο.
1.2. Όλα τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή, επεξεργασία, διατήρηση ή κατάψυξη του σπέρματος απολυ
μαίνονται ή αποστειρώνονται, κατά περίπτωση, πριν από τη χρήση, με εξαίρεση τα εργαλεία μιας χρήσης.
1.3. Το κατεψυγμένο σπέρμα:
α) τοποθετείται και αποθηκεύεται σε περιέκτες αποθήκευσης:
i) που έχουν καθαριστεί και απολυμανθεί ή αποστειρωθεί πριν από τη χρήση εκτός και αν πρόκειται για περιέκτες
μιας χρήσης·
ii) με κρυογόνο παράγοντα που δεν έχει προηγουμένως χρησιμοποιηθεί για άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης·
β) αποθηκεύεται, υπό εγκεκριμένες συνθήκες, επί 30 τουλάχιστον ημέρες πριν από την αποστολή ή τη χρήση.
1.4. Το σπέρμα που διατίθεται στο εμπόριο:
α) μεταφέρεται στο κράτος μέλος προορισμού σε περιέκτες μεταφοράς που έχουν καθαριστεί, απολυμανθεί ή απο
στειρωθεί πριν από τη χρήση, εκτός και αν πρόκειται για περιέκτες μιας χρήσης, και έχουν σφραγισθεί και αριθμηθεί
πριν από την αποστολή από τα εγκεκριμένα κέντρα συλλογής ή αποθήκευσης·
β) επισημαίνονται κατά τρόπο ώστε ο αριθμός που αναγράφεται στα φιαλίδια ή σε άλλα μέσα συσκευασίας να
συμπίπτει με τον αριθμό του υγειονομικού πιστοποιητικού που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 τέταρτο
εδάφιο και του περιέκτη στον οποίο αποθηκεύονται και με τον οποίο μεταφέρονται.
II. Όροι για τα ωάρια και τα έμβρυα
1. Συλλογή και επεξεργασία εμβρύων που προέρχονται από φυσική γονιμοποίηση
Τα έμβρυα που προέρχονται από φυσική γονιμοποίηση έχουν συλληφθεί από τεχνητή σπερματέγχυση με σπέρμα που
πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία και διατηρούνται σύμφωνα
με τα παρακάτω:
1.1.

τα έμβρυα συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από μια εγκεκριμένη ομάδα συλλογής, χωρίς να έλθουν
σε επαφή με άλλες παρτίδες εμβρύων που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας·

1.2.

τα έμβρυα συλλέγονται σε μέρος που δεν επικοινωνεί με τα υπόλοιπα τμήματα των χώρων ή της εγκατάστασης
συλλογής εμβρύων· πρέπει να βρίσκεται σε καλή κατάσταση και να έχει κατασκευαστεί με υλικά που να επιτρέπουν
τον αποτελεσματικό και εύκολο καθαρισμό και απολύμανσή του·

1.3.

τα έμβρυα υποβάλλονται σε επεξεργασία (εξετάζονται, πλένονται, αποτελούν αντικείμενο χειρισμού και τοποθετού
νται σε αποστειρωμένα φιαλίδια, φυσίγγια ή άλλα μέσα συσκευασίας που φέρουν αναγνωριστικό σήμα) είτε σε
μόνιμες εργαστηριακές εγκαταστάσεις είτε σε κινητές εργαστηριακές εγκαταστάσεις που, όσον αφορά τα ευπαθή
είδη, βρίσκονται σε περιοχή στην οποία δεν έχει εμφανιστεί κρούσμα αφθώδους πυρετού κατά τις 30 τελευταίες
ημέρες, σε ακτίνα 10 χιλιομέτρων·

1.4.

όλος ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για τη συλλογή, το χειρισμό, το πλύσιμο, την κατάψυξη και την
αποθήκευση εμβρύων είτε αποστειρώνεται ή καθαρίζεται κατάλληλα και απολυμαίνεται πριν από τη χρήση,
σύμφωνα με το εγχειρίδιο IETS (2), ή είναι εξοπλισμός μιας χρήσης·

(1) ΕΕ L 311 της 28.11.2001, σ. 1.
(2) Εγχειρίδιο της Διεθνούς Ένωσης Μεταφοράς Έμβρύων — πρόκειται για ένα μεθοδολογικό οδηγό παροχής γενικών πληροφοριών για τη χρήση
των τεχνολογιών μεταφοράς εμβρύων με κεντρικό άξονα τις υγειονομικές μεθόδους — που εκδόθηκε από την International Embryo Transfer
Society 1111 North Dunlap Avenue, Savoy, Illinois 61874 USA (http://www.iets.org/).
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1.5.

όλα τα βιολογικά προϊόντα ζωικής προέλευσης που χρησιμοποιούνται στα μέσα και στα διαλύματα για τη
συλλογή, επεξεργασία, πλύσιμο και αποθήκευση των εμβρύων είναι απαλλαγμένα από παθογόνους μικροοργανι
σμούς. Τα μέσα και τα διαλύματα που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή, την κατάψυξη και την αποθήκευση των
εμβρύων αποστειρώνονται με εγκεκριμένες μεθόδους σύμφωνα με το εγχειρίδιο ΙΕΤS και αποτελούν αντικείμενο
χειρισμών κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η διατήρηση της αποστείρωσης. Μπορούν να προστίθενται αντιβιο
τικά, κατά περίπτωση, στα μέσα συλλογής, επεξεργασίας, πλυσίματος και αποθήκευσης, σύμφωνα με το εγχειρίδιο
ΙΕΤS·

1.6.

οι κρυογόνοι παράγοντες που χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση ή την αποθήκευση των εμβρύων δεν πρέπει να
έχουν προηγουμένως χρησιμοποιηθεί για άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης·

1.7.

κάθε φιαλίδιο, φυσίγγιο ή άλλο μέσο συσκευασίας, φέρει εμφανές σήμα σύμφωνα με το τυποποιημένο σύστημα
του εγχειριδίου ΙΕΤS·

1.8.

τα έμβρυα πλένονται σύμφωνα με το εγχειρίδιο IETS και έχουν μια άθικτη διαφανή ζώνη πριν και αμέσως μετά το
πλύσιμο. Η τυποποιημένη διαδικασία πλυσίματος θα τροποποιηθεί ώστε να συμπεριλάβει πρόσθετα πλυσίματα με
το ένζυμο θρυψίνη, σύμφωνα με το εγχειρίδιο IETS, όταν απαιτείται αδρανοποίηση ή απομάκρυνση ορισμένων ιών·

1.9.

έμβρυα από διαφορετικές δότριες δεν πλένονται μαζί·

1.10. η διαφανής ζώνη κάθε εμβρύου πρέπει να εξετάζεται σε ολόκληρη την επιφάνειά της, υπό μεγέθυνση τουλάχιστον
40 φορών και να βεβαιώνεται ότι είναι άθικτη και απαλλαγμένη από οποιοδήποτε προσκολλημένο υλικό·
1.11. τα έμβρυα μιας παρτίδας που έχει επιτυχώς υποβληθεί στην εξέταση του σημείου 1.10 τοποθετούνται σε απο
στειρωμένο φιαλίδιο, φυσίγγιο ή άλλο μέσο συσκευασίας, που φέρει σήμα σύμφωνα με το σημείο 1.7 και
σφραγίζεται αμέσως·
1.12. κάθε έμβρυο καταψύχεται, κατά περίπτωση, το ταχύτερο δυνατό και αποθηκεύεται σε χώρο που βρίσκεται υπό την
εποπτεία του κτηνιάτρου της ομάδας·
1.13. κάθε ομάδα συλλογής εμβρύων πρέπει να υποβάλλει τακτικά δείγματα των αποσυντεθειμένων εμβρύων, των μη
γονιμοποιημένων ωαρίων, των υγρών έκπλυσης, των υγρών πλύσης κ.λπ., που προέρχονται από τις δραστηριότητές
της σύμφωνα με το εγχειρίδιο ΙΕΤS, σε επίσημη εξέταση για τη διάγνωση μόλυνσης από βακτηρίδια και ιούς·
1.14. κάθε ομάδα συλλογής εμβρύων πρέπει να τηρεί αρχείο των δραστηριοτήτων συλλογής εμβρύων για περίοδο δύο
ετών μετά τη διάθεση των εμβρύων στο εμπόριο ή την εισαγωγή τους, που θα περιλαμβάνει:
α) τη φυλή, την ηλικία και την ταυτότητα των δοτών και των δοτριών·
β) τον τόπο συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης των εμβρύων που συλλέγει η ομάδα·
γ) την ταυτότητα των εμβρύων και το λεπτομερή προορισμό της αποστολής.
2. Συλλογή και επεξεργασία ωαρίων, ωοθηκών και άλλων ιστών με σκοπό την παραγωγή εμβρύων από τεχνητή (in vitro)
γονιμοποίηση
Οι όροι που αναφέρονται στα σημεία 1.1 έως 1.14 ισχύουν κατ’ αναλογία για τη συλλογή και επεξεργασία ωαρίων,
ωοθηκών και άλλων ιστών, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τεχνητή (in vitro) γονιμοποίηση και/ή τεχνητή (in vitro)
καλλιέργεια. Επιπλέον, ισχύουν τα εξής:
2.1. η αρμόδια αρχή γνωρίζει την (τις) εγκατάσταση(-εις) προέλευσης των ζώων δοτών και έχει δικαιοδοσία επ’
αυτής(-ών)·
2.2. όταν ωοκύτταρα και άλλοι ιστοί συλλέγονται σε σφαγείο, είτε από μεμονωμένα ζώα είτε από παρτίδα δοτριών
(“συλλογή παρτίδας”) το σφαγείο, πρέπει να είναι επίσημα εγκεκριμένο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό
ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για
κατανάλωση από τον άνθρωπο (1) και να λειτουργεί υπό την εποπτεία κτηνιάτρου αρμόδιου για τη διενέργεια πριν
και μετά θάνατον ελέγχων των δυνητικών δοτών και να πιστοποιεί ότι δεν παρουσιάζουν συμπτώματα των εν λόγω
λοιμωδών νόσων που είναι μεταδοτικές στα ζώα. Το σφαγείο, όσον αφορά τα ευαίσθητα είδη, βρίσκεται σε περιοχή
στην οποία δεν έχει εκδηλωθεί κρούσμα αφθώδους πυρετού για τις 30 τελευταίες ημέρες, σε ακτίνα 10 χιλιομέτρων·
2.3. οι παρτίδες των ωαρίων δεν μεταφέρονται στο εργαστήριο επεξεργασίας πριν ολοκληρωθεί ο μετά θάνατον έλεγχος
των ζώων δοτών·
2.4. ο εξοπλισμός για τη συλλογή και τη μεταφορά ωοθηκών και άλλων ιστών καθαρίζεται και απολυμαίνεται ή
αποστειρώνεται πριν από τη χρήση και χρησιμοποιείται αποκλειστικά γι’ αυτούς τους σκοπούς.
(1) ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 206.
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3. Επεξεργασία εμβρύων που προέρχονται από τεχνητή (in vitro) γονιμοποίηση.
Οι όροι που προβλέπονται στα σημεία 1.1 έως 1.14 ισχύουν κατ’ αναλογία για την επεξεργασία εμβρύων που προέρχο
νται από τεχνητή γονιμοποίηση. Επιπλέον, ισχύουν τα εξής:
3.1. έμβρυα που προέρχονται από τεχνητή (in vitro) γονιμοποίηση έχουν συλληφθεί με τεχνητή σπερματέγχυση με
σπέρμα που πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας·
3.2. μετά την ολοκλήρωση της περιόδου τεχνητής καλλιέργειας, αλλά πριν από την κατάψυξη, αποθήκευση και μετα
φορά τους, τα έμβρυα πλένονται και υποβάλλονται στην επεξεργασία που αναφέρεται στα σημεία 1.8, 1.10 και
1.11·
3.3. τα έμβρυα από διαφορετικές δότριες, στην περίπτωση συλλογής από μεμονωμένο ζώο, ή από διαφορετικές παρτίδες
συλλογής, δεν πλένονται μαζί·
3.4. τα έμβρυα από διαφορετικές δότριες, στην περίπτωση συλλογής από μεμονωμένο ζώο, ή από διαφορετικές παρτίδες
συλλογής, δεν αποθηκεύονται στο ίδιο φιαλίδιο, φυσίγγιο ή άλλο μέσο συσκευασίας.
4. Επεξεργασία εμβρύων που υποβάλλονται σε μικροχειρισμούς
Πριν από κάθε μικροχειρισμό που θέτει σε κίνδυνο την ακεραιότητα της διαφανούς ζώνης, όλα τα έμβρυα και τα ωάρια
συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τους υγειονομικούς όρους των σημείων 1, 2 και 3. Επιπλέον
ισχύουν οι ακόλουθοι όροι:
4.1. σε περίπτωση μικροχειρισμού εμβρύου που συνεπάγεται διάτρηση της διαφανούς ζώνης, ο μικροχειρισμός λαμβάνει
χώρα σε κατάλληλες εργαστηριακές εγκαταστάσεις υπό την εποπτεία του εγκεκριμένου κτηνιάτρου της ομάδας·
4.2. κάθε ομάδα συλλογής εμβρύων τηρεί μητρώα των δραστηριοτήτων της σύμφωνα με το σημείο 1.14, συμπεριλαμ
βανομένων των τεχνικών μικροχειρισμού που συνεπάγονται διάτρηση της διαφανούς ζώνης και έχουν εφαρμοστεί
στα έμβρυα. Σε περίπτωση εμβρύων προερχόμενων από τεχνητή (in vitro) γονιμοποίηση, η αναγνώρισή τους μπορεί
να γίνεται με βάση την παρτίδα, πρέπει όμως να δίδονται και λεπτομερή στοιχεία σχετικά με το χρόνο και τόπο
συλλογής των ωοθηκών ή/και των ωαρίων. Πρέπει επίσης να υπάρχει η δυνατότητα αναγνώρισης της εγκατάστασης
προέλευσης των δοτριών.
5. Αποθήκευση εμβρύων
5.1. Κάθε ομάδα συλλογής και παραγωγής εμβρύων διασφαλίζει ότι τα έμβρυα αποθηκεύονται σε κατάλληλες θερμο
κρασίες στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης που αναφέρονται στο σημείο 1.8 του τμήματος ΙΙΙ του κεφαλαίου Ι.
5.2. Τα κατεψυγμένα έμβρυα, πριν από την αποστολή, αποθηκεύονται, υπό εγκεκριμένες συνθήκες, για ελάχιστη περίοδο
30 ημερών από την ημερομηνία της συλλογής ή της παραγωγής τους.
6. Μεταφορά εμβρύων
6.1. Τα έμβρυα που προορίζονται για το εμπόριο μεταφέρονται στο κράτος μέλος προορισμού σε περιέκτες μεταφοράς
που έχουν καθαριστεί, απολυμανθεί ή αποστειρωθεί πριν από τη χρήση εκτός και εάν πρόκειται για περιέκτες μιας
χρήσης και έχουν σφραγισθεί και αριθμηθεί πριν από την αποστολή τους από τα εγκεκριμένα κέντρα συλλογής ή
αποθήκευσης.
6.2. Τα φιαλίδια, φυσίγγια ή άλλα μέσα συσκευασίας επισημαίνονται κατά τρόπο ώστε ο αριθμός που αναγράφεται στα
φιαλίδια, φυσίγγια, ή άλλα μέσα συσκευασίας να συμπίπτει με τον αριθμό του υγειονομικού πιστοποιητικού που
αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο και του περιέκτη στον οποίο αποθηκεύονται και με τον
οποίο μεταφέρονται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Απαιτήσεις που ισχύουν για τις δότριες
1. Δότριες μπορούν να χρησιμοποιούνται για τη συλλογή εμβρύων ή ωαρίων μόνο αν, κατά την κρίση του επίσημου κτηνίατρου,
πληρούν τόσο αυτές όσο και οι εγκαταστάσεις από τις οποίες προέρχονται τις απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών που αφορούν
το ενδοκοινοτικό εμπόριο ζώντων ζώων αναπαραγωγής και παραγωγής κρέατος για τα υπό εξέταση είδη.
2. Επιπλέον των απαιτήσεων της οδηγίας 64/432/ΕΟΚ, τα χοιροειδή δότριες θα πρέπει, εκτός από τα έμβρυα που προέρχονται
από φυσική γονιμοποίηση και έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία με θρυψίνη, να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις όσον
αφορά τη νόσο Aujesky που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 9 ή το άρθρο 10 της εν λόγω οδηγίας.
3. Οι διατάξεις της οδηγίας 91/68/ΕΟΚ ισχύουν για αιγοπρόβατα δότριες.
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4. Επιπλέον των απαιτήσεων που προβλέπονται στην οδηγία 90/426/ΕΟΚ, οι φορβάδες δότριες πρέπει:
4.1. να μη χρησιμοποιούνται για φυσική αναπαραγωγή τουλάχιστον επί 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία της συλλογής
ωαρίων ή εμβρύων και μεταξύ της ημερομηνίας του πρώτου δείγματος που αναφέρεται στο σημείο 4.2 και 4.3 και της
ημερομηνίας συλλογής των ωαρίων και των εμβρύων·
4.2. να έχουν υποβληθεί με αρνητικό αποτέλεσμα σε δοκιμασία ανοσοδιάχυσης σε άγαρ (Coggins test) ή σε δοκιμασία
ELISA για λοιμώδη αναιμία των ιπποειδών σε δείγματα αίματος που λήφθηκε αρχικά κατά τις τελευταίες 30 ημέρες πριν
από την ημερομηνία της πρώτης συλλογής ωαρίων ή εμβρύων και στη συνέχεια κάθε 90 ημέρες κατά την περίοδο
συλλογής·
4.3. να υποβάλλονται σε δοκιμασία για τη μεταδοτική μητρίτιδα των ιπποειδών με απομόνωση του Taylorella equigenitalis
που διεξάγεται σε δείγματα που λαμβάνονται από τις βλεννογόνους επιφάνειες του κλειτοριδικού βοθρίου και των
κλειτοριδικών κολπωμάτων σε δυο διαδοχικούς οίστρους, και κατά τον ένα από τους δύο οίστρους να λαμβάνεται
πρόσθετο δείγμα καλλιέργειας από τον ενδοτράχηλο, όλα με αρνητικά αποτελέσματα μετά από καλλιέργεια 7 έως 14
ημερών.»
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 177/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 2ας Μαρτίου 2010
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως του κοινοτικού
τελωνειακού κώδικα
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

(6)

Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 πρέπει να
τροποποιηθεί αναλόγως.

(7)

Για να διασφαλιστεί η τήρηση της αρχής της δικαιολογημέ
νης εμπιστοσύνης όσον αφορά οικονομικούς φορείς, οι
άδειες για τη δημιουργία τακτικής γραμμής πριν από την
ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θα πρέπει
να θεωρούνται ως άδειες χορηγούμενες σύμφωνα με τον
παρόντα κανονισμό. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλες
οι άδειες διατίθενται στο ίδιο ηλεκτρονικό σύστημα, οι
προηγούμενες άδειες πρέπει να φυλάσσονται στο ηλεκτρο
νικό σύστημα πληροφοριών και επικοινωνίας για την έκδοση
πιστοποιητικών εγκεκριμένου οικονομικού φορέα (ΑΕΟ).

(8)

Είναι σκόπιμο να δοθεί στα κράτη μέλη και στις τελωνειακές
αρχές αρκετός χρόνος για τη δημιουργία ενός πλήρως λει
τουργικού ηλεκτρονικού συστήματος πληροφοριών και επι
κοινωνίας.

(9)

Δεδομένου ότι οι διατάξεις για τις λεπτομέρειες των στοι
χείων της δήλωσης διαμετακόμισης που παρατίθεται στο
παράρτημα 37α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93
όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1192/2008 άρχισαν να εφαρμόζονται από την 1η Ιουλίου
2008, πρέπει και οι τροποποιήσεις των εν λόγω διατάξεων
να εφαρμοστούν από την εν λόγω ημερομηνία.

(10)

Τα μέτρα που προβλέπει ο παρών κανονισμός είναι σύμφωνα
με τη γνώμη της επιτροπής τελωνειακού κώδικα,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου, της 12ης
Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού
κώδικα (1), και ιδίως το άρθρο 247,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

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

Για λόγους σαφήνειας, είναι σκόπιμο να αλλαχθεί ελαφρώς η
δομή της διάταξης του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93
της Επιτροπής (2) που προβλέπει τις περιπτώσεις στις οποίες
τα εμπορεύματα έχουν κοινοτικό χαρακτήρα ή όχι.
Για να θεσπιστεί ο ευρωπαϊκός χώρος θαλάσσιων μεταφορών
χωρίς σύνορα, όπως αναφέρεται στο έγγραφο της Επιτροπής
«ανακοίνωση και σχέδιο δράσης για τη δημιουργία ευρωπαϊ
κού χώρου θαλάσσιων μεταφορών χωρίς σύνορα» (3), πρέπει
να απλουστευθούν τα καθήκοντα των οικονομικών φορέων
καθώς και των τελωνειακών διοικητικών υπηρεσιών όσον
αφορά τα εμπορεύματα που μεταφέρονται διά θαλάσσης
μεταξύ λιμένων που ευρίσκονται στο τελωνειακό έδαφος
της Κοινότητας.
Προς τον σκοπό αυτόν, πρέπει να προβλεφθεί διαδικασία
χορήγησης αδειών για τις τακτικές γραμμές και νηολόγησης
των σχετικών πλοίων που να χρησιμοποιεί το ευρωπαϊκό
ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών και επικοινωνίας το
οποίο εφαρμόζεται ήδη από την Επιτροπή και τα κράτη
μέλη για την έκδοση πιστοποιητικών εγκεκριμένου οικονομι
κού φορέα (ΑΕΟ), όπως προβλέπεται στο άρθρο 14κδ του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93.
Για να περιοριστεί η χρήση εντύπων, δεν πρέπει να απαιτείται
η προσκόμιση αντιτύπου του δηλωτικού ανταλλαγής δεδο
μένων που αναφέρεται στο άρθρο 324ε του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, όταν οι τελωνειακές αρχές έχουν
πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών και επι
κοινωνίας που περιέχει το εν λόγω δηλωτικό.
Είναι σκόπιμο να τροποποιηθεί το άρθρο 324γ παράγραφος
1 προκειμένου να γίνει η σωστή αναφορά στα μέτρα ασφα
λείας που πρέπει να ληφθούν σε σχέση με τις σφραγίδες.
Είναι απαραίτητο να τροποποιηθούν ορισμένες λανθασμένες
αναφορές στο παράρτημα 37γ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
2454/93 που έγιναν στις λεπτομέρειες των στοιχείων της
δήλωσης διαμετακόμισης που παρατίθεται στο παράρτημα
37α του εν λόγω κανονισμού μετά την τροποποίησή του
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1192/2008 της Επιτροπής (4).
ΕΕ L 302 της 19.10.1992, σ. 1.
ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1.
COM(2009) 10 τελικό.
ΕΕ L 329 της 6.12.2008, σ. 1.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 τροποποιείται ως εξής:
1) Το άρθρο 313 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Άρθρο 313
1.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 180 του κώδικα και των
εξαιρέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος
άρθρου, όλα τα εμπορεύματα που ευρίσκονται στο τελωνειακό
έδαφος της Κοινότητας θεωρούνται κοινοτικά, εκτός εάν αποδει
χθεί ότι δεν έχουν κοινοτικό χαρακτήρα.
2.
Δεν θεωρούνται κοινοτικά εμπορεύματα, εκτός αν αποδει
χθεί δεόντως ο κοινοτικός τους χαρακτήρας σύμφωνα με τα
άρθρα 314 έως 323 του παρόντος κανονισμού:
α) τα εμπορεύματα που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της
Κοινότητας σύμφωνα με το άρθρο 37 του κώδικα·

3.3.2010

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

β) τα εμπορεύματα που παραμένουν σε προσωρινή εναπόθεση ή
σε ελεύθερη ζώνη ελέγχου τύπου I, κατά την έννοια του
άρθρου 799 του παρόντος κανονισμού, ή σε ελεύθερη απο
θήκη·
γ) τα εμπορεύματα που υπάγονται σε καθεστώς αναστολής ή σε
ελεύθερη ζώνη ελέγχου τύπου II, κατά την έννοια του
άρθρου 799 του παρόντος κανονισμού.
3.
Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 στοιχείο α), τα
εμπορεύματα που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της Κοι
νότητας θεωρούνται κοινοτικά, εκτός εάν αποδειχθεί ότι δεν
έχουν κοινοτικό χαρακτήρα:
α) όταν, προκειμένου περί αεροπορικής μεταφοράς, αυτά φορ
τώθηκαν ή μεταφορτώθηκαν σε αερολιμένα ευρισκόμενο στο
τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας με προορισμό άλλο αερο
λιμένα ευρισκόμενο στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας,
εφόσον η μεταφορά πραγματοποιείται βάσει ενιαίου τίτλου
μεταφοράς, που έχει εκδοθεί σε κράτος μέλος, ή
β) όταν, προκειμένου για θαλάσσια μεταφορά, τα εμπορεύματα
αυτά μεταφέρονται μεταξύ λιμένων ευρισκόμενων στο τελω
νειακό έδαφος της Κοινότητας στο πλαίσιο τακτικής γραμμής
εγκεκριμένης σύμφωνα με το άρθρο 313β.».
2) Τα άρθρα 313α και 313β αντικαθίστανται από το ακόλουθο
κείμενο:
«Άρθρο 313α
Ως τακτική γραμμή νοείται η γραμμή που εξασφαλίζει τη μετα
φορά εμπορευμάτων με πλοία αποκλειστικά μεταξύ λιμένων που
ευρίσκονται στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας και τα
οποία δεν δύνανται να προέρχονται, να προορίζονται ή να προ
σορμίζουν σε άλλα σημεία εκτός του εν λόγω εδάφους ή σε
ελεύθερη ζώνη ελέγχου τύπου I, κατά την έννοια του άρθρου
799, του λιμένα που ευρίσκεται στο εν λόγω έδαφος.
Άρθρο 313β
1.
Μια ναυτιλιακή εταιρεία μπορεί να λάβει άδεια δημιουρ
γίας τακτικών γραμμών ύστερα από αίτηση στις τελωνειακές
αρχές του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου είναι εγκατε
στημένη ή, αν δεν είναι εγκατεστημένη σ’ αυτό, στο έδαφος του
οποίου διαθέτει περιφερειακό γραφείο, εφόσον πληρούνται οι
όροι του παρόντος άρθρου και του άρθρου 313γ.
2.
Η άδεια χορηγείται μόνο στις ναυτιλιακές εταιρείες οι
οποίες:
α) είναι εγκατεστημένες εντός του τελωνειακού εδάφους της
Κοινότητας ή διαθέτουν περιφερειακό γραφείο εντός αυτού
και στων οποίων τις λογιστικές εγγραφές έχουν πρόσβαση οι
αρμόδιες τελωνειακές αρχές·

L 52/29

δ) δεσμεύονται να μην πραγματοποιούν, κατά τα δρομολόγια
των τακτικών γραμμών, ουδεμία προσόρμιση σε λιμένα ευρι
σκόμενο σε έδαφος εκτός του τελωνειακού εδάφους της
Κοινότητας ή σε ελεύθερη ζώνη ελέγχου τύπου I ευρισκό
μενη σε λιμένα του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας και
να μην πραγματοποιούν μεταφορτώσεις εμπορευμάτων στη
θάλασσα·
ε) δεσμεύονται να δηλώνουν προς νηολόγηση στην αιτούσα
τελωνειακή αρχή τα ονόματα των πλοίων που εξυπηρετούν
τις τακτικές γραμμές και τους λιμένες προσόρμισης.
3.
Η αίτηση για την έκδοση άδειας τακτικής γραμμής διευ
κρινίζει τα κράτη μέλη που αφορά η εν λόγω γραμμή. Οι
τελωνειακές αρχές του κράτους μέλους στις οποίες υποβάλλεται
η αίτηση (τελωνειακή αρχή έκδοσης άδειας) ενημερώνουν σχε
τικά τις τελωνειακές αρχές των άλλων κρατών μελών που αφορά
η γραμμή (τελωνειακές αρχές ανταπόκρισης) μέσω του ηλεκτρο
νικού συστήματος πληροφοριών και επικοινωνίας που αναφέρε
ται στο άρθρο 14κδ.
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, εντός 45 ημερών από την
ημερομηνία παραλαβής της γνωστοποίησης αυτής, οι τελωνει
ακές αρχές ανταπόκρισης μπορούν να απορρίψουν την αίτηση
με την αιτιολογία ότι δεν εκπληρώνεται η προϋπόθεση της
παραγράφου 2 στοιχείο β) και να κοινοποιήσουν την απόρριψη
μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος πληροφοριών και επικοινω
νίας που αναφέρεται στο άρθρο 14κδ. Οι τελωνειακές αρχές
ανταπόκρισης στις οποίες απευθύνεται η αίτηση αναφέρουν
τους λόγους απόρριψης και τις νομοθετικές διατάξεις σχετικά
με τις παραβάσεις που έχουν διαπραχθεί. Στην περίπτωση αυτή,
η τελωνειακή αρχή έκδοσης άδειας δεν εκδίδει την άδεια και
γνωστοποιεί στον αιτούντα την απόρριψη, αναφέροντας τους
λόγους απόρριψης.
Στις περιπτώσεις που δεν έχει ληφθεί απάντηση ή απόρριψη από
τις τελωνειακές αρχές ανταπόκρισης, η τελωνειακή αρχή έκδοσης
άδειας, αφού εξετάσει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγη
σης άδειας, εκδίδει άδεια που γίνεται αποδεκτή από τα λοιπά
κράτη μέλη που αφορά η γραμμή. Το ηλεκτρονικό σύστημα
πληροφοριών και επικοινωνίας που αναφέρεται στο άρθρο
14κδ χρησιμοποιείται για τη φύλαξη της άδειας και για τη
γνωστοποίηση της έκδοσής της στις τελωνειακές αρχές ανταπό
κρισης.
4.
Όταν η ναυτιλιακή εταιρεία είναι κάτοχος του πιστοποι
ητικού ΑΕΟ που αναφέρεται στο άρθρο 14α παράγραφος 1
στοιχείο α) ή γ), θεωρείται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις
που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχεία α) και β) και
στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.».
3) Παρεμβάλλονται τα ακόλουθα άρθρα 313γ έως 313στ:

β) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 14η·

«Άρθρο 313γ

γ) καθορίζουν το ή τα πλοία που πρέπει να χρησιμοποιεί η
τακτική γραμμή και διευκρινίζουν τους λιμένες προσορμί
σεως μόλις εκδοθεί η άδεια·

1.
Αφ’ ης στιγμής εγκριθεί μια τακτική γραμμή, σύμφωνα με
το άρθρο 313β, η ναυτιλιακή εταιρεία οφείλει να χρησιμοποιεί
την άδεια για τα πλοία που έχει νηολογήσει προς τον σκοπό
αυτό.
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2.
Η ναυτιλιακή εταιρεία υποχρεούται να ενημερώνει την
τελωνειακή αρχή έκδοσης άδειας για κάθε περιστατικό που επέρ
χεται μετά την έκδοση της άδειας και ενδέχεται να έχει επιπτώ
σεις στη διατήρηση ή στο περιεχόμενο της άδειας.
Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας από την τελωνειακή αρχή
έκδοσης άδειας ή κατόπιν αιτήσεως της ναυτιλιακής εταιρείας, η
τελωνειακή αρχή έκδοσης άδειας γνωστοποιεί την ανάκληση της
άδειας στις τελωνειακές αρχές ανταπόκρισης μέσω του ηλεκτρο
νικού συστήματος πληροφοριών και επικοινωνίας που αναφέρε
ται στο άρθρο 14κδ.
3.
Η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 313β παράγρα
φος 3 εφαρμόζεται αν τροποποιηθεί η άδεια για να καλύψει
κράτη μέλη που δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική άδεια ή σε
προηγούμενη άδεια. Εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις
του άρθρου 313β παράγραφος 4.
Άρθρο 313δ

3.3.2010

μίσεως, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της οικείας τακτικής
γραμμής. Τα εμπορεύματα που φορτώνονται ή εκφορτώνονται
στους λιμένες αυτούς δεν θεωρούνται κοινοτικά εμπορεύματα.
Άρθρο 313στ
1.
Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να απαιτήσουν από τη
ναυτιλιακή εταιρεία δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι
έχουν τηρηθεί οι διατάξεις των άρθρων 313β έως 313ε.
2.
Όταν οι τελωνειακές αρχές διαπιστώνουν ότι δεν έχουν
τηρηθεί οι διατάξεις της παραγράφου 1 από τη ναυτιλιακή
εταιρεία, ενημερώνουν αμέσως όλες τις τελωνειακές αρχές που
αφορά η ναυτιλιακή γραμμή, μέσω του ηλεκτρονικού συστήμα
τος τελωνειακών πληροφοριών και επικοινωνίας που μνημονεύε
ται στο άρθρο 14κδ, ούτως ώστε να μπορούν οι αρχές αυτές να
λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα.».
4) Στο άρθρο 324γ παράγραφος 1, το δεύτερο εδάφιο αντικαθί
σταται από το ακόλουθο κείμενο:

1.
Η ναυτιλιακή γραμμή που λαμβάνει άδεια δημιουργίας
τακτικών γραμμών κοινοποιεί στην τελωνειακή αρχή έκδοσης
άδειας τα εξής:

«Το τμήμα 27 του παραρτήματος 37δ εφαρμόζεται κατ’ αναλο
γία».

α) τα ονόματα των πλοίων που εξυπηρετούν την τακτική
γραμμή·

5) Στο άρθρο 324ε παράγραφος 4, τα στοιχεία γ) και δ) αντικαθί
στανται από το ακόλουθο κείμενο:

β) τον πρώτο λιμένα από τον οποίο το πλοίο αρχίζει την εκτέ
λεση της τακτικής γραμμής·

«γ) το δηλωτικό που έχει διαβιβαστεί με σύστημα ηλεκτρονικής
ανταλλαγής δεδομένων (δηλωτικό ανταλλαγής δεδομένων)
προσκομίζεται στις τελωνειακές αρχές του λιμένα αναχώρη
σης, το αργότερο την εργάσιμη ημέρα μετά την αναχώρηση
του πλοίου και οπωσδήποτε πριν από την άφιξη του πλοίου
στον λιμένα προορισμού. Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να
ζητήσουν την προσκόμιση αντιτύπου του δηλωτικού ανταλ
λαγής δεδομένων, όταν οι τελωνειακές αρχές δεν έχουν πρό
σβαση σε εγκεκριμένο από τις τελωνειακές αρχές σύστημα
πληροφοριών που περιέχει το εν λόγω δηλωτικό·

γ) τους λιμένες προσόρμισης·
δ) τυχόν τροποποιήσεις των πληροφοριών που αναφέρονται στα
στοιχεία α), β) και γ)·
ε) την ημερομηνία και την ώρα που τίθενται σε ισχύ οι τροπο
ποιήσεις του στοιχείου δ).
2.
Οι πληροφορίες που κοινοποιούνται σύμφωνα με την
παράγραφο 1 εγγράφονται από την τελωνειακή αρχή έκδοσης
άδειας εντός μιας εργάσιμης ημέρας από την ημερομηνία της
κοινοποίησής της στο ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών και
επικοινωνίας που αναφέρεται στο άρθρο 14κδ. Οι αρμόδιες
τελωνειακές αρχές των λιμένων που ευρίσκονται στο τελωνειακό
έδαφος της Κοινότητας έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες
αυτές.
Η νηολόγηση αρχίζει να ισχύει την πρώτη εργάσιμη ημέρα από
την ημέρα της νηολόγησης.
Άρθρο 313ε
Όταν κάποιο πλοίο που έχει νηολογηθεί για μια τακτική γραμμή
υποχρεούται, λόγω τυχηρού ή ανωτέρας βίας, να πραγματοποι
ήσει μεταφόρτωση στη θάλασσα ή να αγκυροβολήσει προσωρινά
σε λιμένα που δεν περιλαμβάνεται στην τακτική γραμμή, συμπε
ριλαμβανομένων των λιμένων εκτός του τελωνειακού εδάφους
της Κοινότητας ή των ελεύθερων ζωνών ελέγχου τύπου I που
έχουν δημιουργηθεί σε λιμένες του τελωνειακού εδάφους της
Κοινότητας, η ναυτιλιακή εταιρεία ενημερώνει αμέσως σχετικά
τις τελωνειακές αρχές των επόμενων κοινοτικών λιμένων προσορ

δ) το δηλωτικό ανταλλαγής δεδομένων προσκομίζεται στις
τελωνειακές αρχές του λιμένα προορισμού. Οι τελωνειακές
αρχές μπορούν να ζητήσουν την προσκόμιση αντιτύπου του
δηλωτικού ανταλλαγής δεδομένων, όταν δεν έχουν πρόσβαση
σε εγκεκριμένο από τις τελωνειακές αρχές σύστημα πληρο
φοριών που περιέχει το εν λόγω δηλωτικό.».
6) Στο παράρτημα 37α, τίτλος II, τμήμα B «Στοιχεία της δήλωσης
διαμετακόμισης», η ομάδα στοιχείων «ΔΕΜΑΤΑ» τροποποιείται
ως εξής:
α) το κείμενο του χαρακτηρισμού «Σημεία και αριθμοί δεμάτων»
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Σημεία και αριθμοί δεμάτων

(θέση 31)

Είδος/Μήκος: an ..42
Το χαρακτηριστικό αυτό χρησιμοποιείται εφόσον το χαρα
κτηριστικό “Είδος δεμάτων” περιέχει άλλους κωδικούς που
αναγράφονται στο παράρτημα 38 διαφορετικούς από αυτούς
που χρησιμοποιούνται για εμπορεύματα χύμα (VQ, VG, VL,
VY, VR ή VO) ή για “Μη συσκευασμένα” (NE, NF, NG).
Είναι προαιρετικό, εφόσον το χαρακτηριστικό “Είδος δεμά
των” περιέχει έναν από τους προαναφερθέντες κωδικούς.»·
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β) το κείμενο του χαρακτηρισμού «Αριθμός δεμάτων» αντικαθί
σταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Αριθμός δεμάτων

(θέση 31)

Είδος/Μήκος: an ..5
Το χαρακτηριστικό αυτό χρησιμοποιείται εφόσον το χαρα
κτηριστικό “Είδος δεμάτων” περιέχει άλλους κωδικούς που
αναγράφονται στο παράρτημα 38 διαφορετικούς από αυτούς
που χρησιμοποιούνται για εμπορεύματα χύμα (VQ, VG, VL,
VY, VR ή VO) ή για “Μη συσκευασμένα” (NE, NF, NG). Δεν
μπορεί να χρησιμοποιηθεί εφόσον το χαρακτηριστικό “Είδος
δεμάτων” περιέχει έναν από τους προαναφερθέντες κωδι
κούς.».
Άρθρο 2
Οι άδειες για τη δημιουργία τακτικής γραμμής πριν από την ημε
ρομηνία εφαρμογής που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο του
άρθρου 3 του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να θεωρούνται ως
άδειες χορηγούμενες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ.
2454/93, όπως τροποποιείται με τον παρόντα κανονισμό.
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Η τελωνειακή αρχή έκδοσης άδειας φυλάσσει τις άδειες αυτές στο
ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών και επικοινωνιών που αναφέρε
ται στο άρθρο 14κδ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 εντός
ενός μηνός από την ημερομηνία εφαρμογής που αναφέρεται στο
άρθρο 3 δεύτερο εδάφιο του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την έβδομη ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα σημεία 2) και 3) του άρθρου 1 εφαρμόζονται από την 1η
Ιανουαρίου 2012.

Τα σημεία 4) και 6) του άρθρου 1 εφαρμόζονται από την 1η
Ιουλίου 2008.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2010.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO

EL
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 178/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 2ας Μαρτίου 2010
για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 401/2006 όσον αφορά τις αραχίδες (φιστίκια), άλλους
ελαιούχους σπόρους, τους καρπούς με κέλυφος, τους πυρήνες βερίκοκων, τη γλυκόριζα και το φυτικό
έλαιο
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

τέρω μεταποίηση και ένα νέο σχέδιο δειγματοληψίας για τα
αμύγδαλα, τα φουντούκια και τα φιστίκια Αιγίνης που δια
τίθενται «έτοιμα προς κατανάλωση» (4).

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:
(6)

Για να διευκολυνθεί η επιβολή των μέγιστων επιπέδων αφλα
τοξινών, είναι σκόπιμο οι διατάξεις περί δειγματοληψίας που
προβλέπονται από τον Codex Alimentarius για τις αραχίδες,
τα αμύγδαλα, τα φουντούκια και τα φιστίκια Αιγίνης που
προορίζονται για περαιτέρω μεταποίηση να εφαρμόζονται
και για άλλους καρπούς με κέλυφος που προορίζονται για
περαιτέρω μεταποίηση, οι δε διατάξεις περί δειγματοληψίας
που προβλέπονται από τον Codex Alimentarius για τα αμύ
γδαλα, τα φουντούκια και τα φιστίκια Αιγίνης που διατίθε
νται «έτοιμα προς κατανάλωση» να εφαρμόζονται και για
άλλους καρπούς με κέλυφος και για τις αραχίδες (φιστίκια)
που διατίθενται «έτοιμα προς κατανάλωση». Η διαδικασία
δειγματοληψίας για τους καρπούς με κέλυφος πρέπει επίσης
να εφαρμοστεί και για τους πυρήνες βερίκοκων. Το μέρος Δ
του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 401/2006
πρέπει επομένως να τροποποιηθεί αναλόγως, ούτως ώστε να
προβλέπει μόνο τη διαδικασία δειγματοληψίας για τα ξηρά
σύκα η οποία πρέπει να παραμείνει αμετάβλητη, ενώ η νέα
διαδικασία δειγματοληψίας για τις αραχίδες (φιστίκια), τους
άλλους ελαιούχους σπόρους, τους πυρήνες βερίκοκων και
τους καρπούς με κέλυφος πρέπει να προβλέπεται σε χωριστό
μέρος του παραρτήματος.

(7)

Έχουν καθιερωθεί μέγιστα επίπεδα για τις αφλατοξίνες στους
ελαιούχους σπόρους εκτός από τις αραχίδες (φιστίκια) (5) και
για την ωχρατοξίνη Α στα καρυκεύματα, τη γλυκόριζα και
το εκχύλισμα γλυκόριζας (6). Είναι σκόπιμο να προβλέπονται
ειδικές διατάξεις περί δειγματοληψίας γι’ αυτές τις νέες
κατηγορίες τροφίμων και να γίνεται αναφορά στις υπάρχου
σες διατάξεις, όταν συντρέχει περίπτωση.

(8)

Η δειγματοληψία των φυτικών ελαίων για τον έλεγχο των
μυκοτοξινών έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και, επομένως,
είναι σκόπιμο να διέπεται από ειδικούς κανόνες περί δειγμα
τοληψίας.

(9)

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,

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια
επίσημων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωο
τροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την
καλή διαβίωση των ζώων (1), και ιδίως το άρθρο 11 παράγραφος 4,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της Επιτροπής, της
19ης Δεκεμβρίου 2006, για καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών
επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα
τρόφιμα (2), προβλέπει τα μέγιστα όρια για ορισμένες μυκο
τοξίνες σε ορισμένα τρόφιμα.

(2)

Η δειγματοληψία διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην
ακρίβεια του προσδιορισμού της περιεκτικότητας μυκοτοξι
νών, που εμφανίζονται με ιδιαίτερα ανομοιογενή τρόπο στις
παρτίδες. Συνεπώς είναι αναγκαίο να καθοριστούν γενικά
κριτήρια με τα οποία πρέπει να συμμορφώνονται οι μέθοδοι
δειγματοληψίας.

(3)

(4)

(5)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 401/2006 της Επιτροπής, της
23ης Φεβρουαρίου 2006, για τον καθορισμό μεθόδων δειγ
ματοληψίας και ανάλυσης για τον έλεγχο των επιπέδων
μυκοτοξινών στα τρόφιμα (3) καθιερώνει τα κριτήρια για τη
δειγματοληψία για τον έλεγχο των επιπέδων μυκοτοξινών.
Είναι απαραίτητο να τροποποιηθούν ορισμένες διατάξεις για
τη δειγματοληψία για τον έλεγχο των επιπέδων αφλατοξινών
σε ορισμένα τρόφιμα ούτως ώστε να ληφθούν υπόψη οι
εξελίξεις του Codex Alimentarius, καθώς και τα προσφάτως
καθιερωμένα ανώτατα επίπεδα μυκοτοξινών για νέες κατηγο
ρίες τροφίμων.
Ο Codex Alimentarius καθιέρωσε ένα νέο σχέδιο δειγματο
ληψίας για τις αραχίδες (φιστίκια), τα αμύγδαλα, τα φουν
τούκια και τα φιστίκια Αιγίνης που προορίζονται για περαι

(1) ΕΕ L 165 της 30.4.2004, σ. 1.
(2) ΕΕ L 364 της 20.12.2006, σ. 5.
(3) ΕΕ L 70 της 9.3.2006, σ. 12.

(4) Κώδικας γενικών προτύπων για τους επιμολυντές και τις
τοξίνες στα τρόφιμα (ΚΩΔΙΚΑΣ STAN 193-1995). http://www.
codexalimentarius.net/download/standards/17/CXS_193e.pdf
(5) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2010 της Επιτροπής, της 26ης Φεβρουαρίου
2010, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 για καθο
ρισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες
επιμολύνουν τα τρόφιμα όσον αφορά τις αφλατοξίνες (ΕΕ L 50 της
27.2.2010, σ. 8).
(6) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 105/2010 της Επιτροπής, της 5ης Φεβρουαρίου
2010, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 για
καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες
επιμολύνουν τα τρόφιμα όσον αφορά την ωχρατοξίνη Α (ΕΕ L 35 της
6.2.2010, σ. 7).
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ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 401/2006 τροποποι
είται ως εξής:
1) Το μέρος Δ αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος Ι
του παρόντος κανονισμού.
2) Στο μέρος Ε, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο
κείμενο:
«Αυτή η μέθοδος δειγματοληψίας εφαρμόζεται κατά τον επί
σημο έλεγχο των μέγιστων επιπέδων που έχουν καθιερωθεί για
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την ωχρατοξίνη A, την αφλατοξίνη B1 και τις συνολικές αφλα
τοξίνες στα μπαχαρικά.».
3) Το μέρος Ζ αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος ΙΙ
του παρόντος κανονισμού.
4) Προστίθεται ένα μέρος ΙΑ, που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΙΙ
του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει τη δέκατη ημέρα από τη
δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρμόζεται από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος
μέλος.
Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2010.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
«Δ.1. Μέθοδος δειγματοληψίας για τα ξηρά σύκα
Αυτή η μέθοδος δειγματοληψίας εφαρμόζεται κατά τον επίσημο έλεγχο των μέγιστων επιπέδων που έχουν καθιερωθεί για
την αφλατοξίνη B1 και τις συνολικές αφλατοξίνες στα ξηρά σύκα.
Δ.1.1. Βάρος του στοιχειώδους δείγματος
Το βάρος του στοιχειώδους δείγματος είναι περίπου 300 γραμμάρια, εκτός εάν το βάρος του δείγματος ορίζεται
διαφορετικά στο μέρος Δ.1 του παραρτήματος I.
Σε περίπτωση παρτίδων σε συσκευασίες λιανικής πώλησης, το βάρος του στοιχειώδους δείγματος εξαρτάται από το
βάρος του προϊόντος σε συσκευασία λιανικής πώλησης.
Ως εκ τούτου, σε περίπτωση συσκευασμένου προϊόντος λιανικής πώλησης που ζυγίζει περισσότερο από 300
γραμμάρια, τα συνολικά δείγματα ζυγίζουν περισσότερο από 30 kg. Εάν το βάρος ενός μεμονωμένου συσκευα
σμένου προϊόντος λιανικής πώλησης είναι πολύ μεγαλύτερο από 300 γραμμάρια, τότε λαμβάνονται 300 γραμ
μάρια στοιχειώδους δείγματος από κάθε τέτοιο επιμέρους συσκευασμένο προϊόν. Αυτό μπορεί να γίνει είτε όταν
λαμβάνεται το δείγμα είτε στο εργαστήριο. Ωστόσο, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτή η μέθοδος δειγματολη
ψίας θα οδηγούσε σε απαράδεκτες εμπορικές επιπτώσεις που θα προέκυπταν από ζημίες στην παρτίδα (λόγω της
μορφής της συσκευασίας, του μέσου μεταφοράς κ.λπ.), μπορεί να εφαρμοστεί εναλλακτική μέθοδος δειγματολη
ψίας. Για παράδειγμα, σε περίπτωση που ένα προϊόν υψηλής αξίας διατίθεται στην αγορά σε λιανικές συσκευασίες
των 500 γραμμαρίων ή του 1 kg, το συνολικό δείγμα μπορεί να ληφθεί με τη συνένωση ορισμένων στοιχειωδών
δειγμάτων, ο αριθμός των οποίων είναι μικρότερος από τον αριθμό που αναφέρεται στους πίνακες 1, 2 και 3, υπό
την προϋπόθεση ότι το βάρος του συνολικού δείγματος αντιστοιχεί στο απαιτούμενο βάρος του συνολικού
δείγματος που αναφέρεται στους πίνακες 1, 2 και 3.
Όταν η συσκευασία λιανικής πώλησης ζυγίζει λιγότερο από 300 γραμμάρια και εάν η διαφορά δεν είναι πολύ
μεγάλη, μία τέτοια λιανική συσκευασία εκλαμβάνεται ως ένα στοιχειώδες δείγμα, έτσι ώστε το συνολικό δείγμα να
ζυγίζει λιγότερο από 30 kg. Εάν το βάρος της λιανικής συσκευασίας είναι πολύ μικρότερο των 300 γραμμαρίων,
ένα στοιχειώδες δείγμα αποτελείται από δύο ή περισσότερες συσκευασίες λιανικής πώλησης, έτσι ώστε να επιτυγ
χάνεται όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προσέγγιση των 300 γραμμαρίων.
Δ.1.2. Γενική επισκόπηση της μεθόδου δειγματοληψίας για τα ξηρά σύκα
Πίνακας 1
Υποδιαίρεση των παρτίδων σε υποπαρτίδες σε συνάρτηση με το προϊόν και το βάρος της παρτίδας
Προϊόν

Βάρος παρτίδας (τόνοι)

Βάρος ή αριθμός
υποπαρτίδων

Αριθμός στοιχειωδών
δειγμάτων

Βάρος συνολικού
δείγματος (σε kg)

Ξηρά σύκα

≥ 15

15-30 τόνοι

100

30

< 15

—

10-100 (*)

≤ 30

(*) Ανάλογα με το βάρος της παρτίδας – βλέπε πίνακα 2 του παρόντος μέρους Δ.1 του παρόντος παραρτήματος.

Δ.1.3. Μέθοδος δειγματοληψίας για τα ξηρά σύκα (παρτίδες 15 τόνων)
— Υπό την προϋπόθεση ότι μια υποπαρτίδα μπορεί να διαχωρίζεται με φυσικό τρόπο, κάθε παρτίδα πρέπει να
υποδιαιρείται σε υποπαρτίδες σύμφωνα με τον πίνακα 1. Δεδομένου ότι το βάρος της παρτίδας δεν αποτελεί
πάντα ακριβές πολλαπλάσιο του βάρους των υποπαρτίδων, το βάρος των υποπαρτίδων μπορεί να υπερβαίνει το
αναφερόμενο βάρος κατά μέγιστο ποσοστό 20 %.
— Κάθε υποπαρτίδα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο ξεχωριστής δειγματοληψίας.
— Αριθμός στοιχειωδών δειγμάτων: 100.
— Βάρος του συνολικού δείγματος = 30 kg, τα οποία πρέπει να αναμειχθούν και να υποδιαιρεθούν σε τρία ίσα
εργαστηριακά δείγματα των 10 kg πριν από τη σύνθλιψη (η διαίρεση αυτή σε τρία εργαστηριακά δείγματα δεν
είναι αναγκαία στην περίπτωση των ξηρών σύκων που προορίζονται να υποστούν περαιτέρω διαλογή ή άλλη
φυσική επεξεργασία, καθώς και στην περίπτωση που υπάρχει διαθέσιμος εξοπλισμός, ικανός να ομοιογενοποι
ήσει δείγμα των 30 kg).
— Κάθε εργαστηριακό δείγμα 10 kg πρέπει να συνθλίβεται χωριστά σε όσο το δυνατόν μικρότερα σωματίδια και
να αναμειγνύεται επιμελώς προκειμένου να εξασφαλίζεται η πλήρης ομοιογενοποίησή του, σύμφωνα με τις
διατάξεις του παραρτήματος II.
— Αν δεν είναι δυνατή η εφαρμογή της μεθόδου δειγματοληψίας που περιγράφεται ανωτέρω λόγω των απαράδε
κτων εμπορικών επιπτώσεων που θα προέκυπταν από ζημία της παρτίδας (λόγω της μορφής συσκευασίας, του
μέσου μεταφοράς κ.λπ.), μπορεί να εφαρμόζεται εναλλακτική μέθοδος δειγματοληψίας, υπό τον όρο ότι είναι
όσο το δυνατόν περισσότερο αντιπροσωπευτική και ότι περιγράφεται και τεκμηριώνεται πλήρως.
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Δ.1.4. Μέθοδος δειγματοληψίας για τα ξηρά σύκα (παρτίδες < 15 τόνων)
Ο αριθμός των στοιχειωδών δειγμάτων που πρέπει να λαμβάνονται εξαρτάται από το βάρος της παρτίδας, με
ελάχιστο το 10 και μέγιστο το 100.
Τα στοιχεία του πίνακα 2 που ακολουθεί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό του αριθμού των
στοιχειωδών δειγμάτων που πρέπει να λαμβάνονται και την επακόλουθη διαίρεση του συνολικού δείγματος.
Πίνακας 2
Αριθμός στοιχειωδών δειγμάτων που πρέπει να λαμβάνονται σε συνάρτηση με το βάρος της παρτίδας και
τον αριθμό των υποδιαιρέσεων του συνολικού δείγματος
Βάρος συνολικού δείγματος (σε kg)
(στην περίπτωση συσκευασμένων προϊ
Αριθμός στοιχει
Βάρος παρτίδας (σε τόνους)
όντων λιανικής πώλησης, το βάρος του
ωδών δειγμάτων
συνολικού δείγματος μπορεί να αποκλί
νει – βλέπε σημείο Δ.1.1)

Αριθμός εργαστηριακών δειγμάτων
από το συνολικό δείγμα

≤ 0,1

10

3

1 (καμία υποδιαίρεση)

> 0,1 - ≤ 0,2

15

4,5

1 (καμία υποδιαίρεση)

> 0,2 - ≤ 0,5

20

6

1 (καμία υποδιαίρεση)

> 0,5 - ≤ 1,0

30

9 (- < 2 kg)

1 (καμία υποδιαίρεση)

> 1,0 - ≤ 2,0

40

12

2

> 2,0 - ≤ 5,0

60

18 (- < 24 kg)

2

> 5,0 - ≤ 10,0

80

24

3

> 10,0 - ≤ 15,0

100

30

3

— Βάρος του συνολικού δείγματος ≤ 30 kg, τα οποία πρέπει να αναμειχθούν και να υποδιαιρεθούν σε τρία ίσα
εργαστηριακά δείγματα των ≤ 10 kg πριν από τη σύνθλιψη (η διαίρεση αυτή σε τρία εργαστηριακά δείγματα
δεν είναι αναγκαία στην περίπτωση των ξηρών σύκων που προορίζονται να υποστούν περαιτέρω διαλογή ή
άλλη φυσική επεξεργασία, καθώς και στην περίπτωση που υπάρχει διαθέσιμος εξοπλισμός, ικανός να ομοι
ογενοποιήσει δείγματα έως και 30 kg).
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το βάρος του συνολικού δείγματος είναι μικρότερο από 30 kg, το συνολικό
δείγμα πρέπει να διαιρεθεί σε εργαστηριακά δείγματα σύμφωνα με την ακόλουθη κατάταξη:
— < 12 kg: καμία υποδιαίρεση σε εργαστηριακά δείγματα·
— ≥ 12 - < 24 kg: υποδιαίρεση σε δύο εργαστηριακά δείγματα·
— ≥ 24 kg: υποδιαίρεση σε τρία εργαστηριακά δείγματα.
— Κάθε εργαστηριακό δείγμα πρέπει να συνθλίβεται χωριστά σε όσο το δυνατόν μικρότερα σωματίδια και να
αναμειγνύεται επιμελώς ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης ομοιογενοποίησή του, σύμφωνα με τις δια
τάξεις του παραρτήματος II.
— Αν δεν είναι δυνατή η εφαρμογή της μεθόδου δειγματοληψίας που περιγράφεται ανωτέρω λόγω των απαράδε
κτων εμπορικών επιπτώσεων που θα προέκυπταν από ζημία της παρτίδας (λόγω της μορφής συσκευασίας, του
μέσου μεταφοράς κ.λπ.), μπορεί να εφαρμόζεται εναλλακτική μέθοδος δειγματοληψίας, υπό τον όρο ότι είναι
όσο το δυνατόν περισσότερο αντιπροσωπευτική και ότι περιγράφεται και τεκμηριώνεται πλήρως.
Δ.1.5. Μέθοδος δειγματοληψίας για τα παράγωγα προϊόντα και τα σύνθετα τρόφιμα
Δ.1.5.1. Π α ρ ά γ ω γ α π ρ ο ϊ ό ν τ α μ ε π ο λ ύ μ ι κ ρ ό β ά ρ ο ς σ ω μ α τ ι δ ί ω ν ( ο μ ο ι ο γ ε ν ή ς κ α τ α 
νομή της επιμόλυνσης από αφλατοξίνες)
— Αριθμός στοιχειωδών δειγμάτων: 100· για παρτίδες κάτω των 50 τόνων ο αριθμός των στοιχειωδών
δειγμάτων πρέπει να είναι 10 έως 100, ανάλογα με το βάρος της παρτίδας (βλέπε πίνακα 3).
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Πίνακας 3
Αριθμός στοιχειωδών δειγμάτων που πρέπει να λαμβάνονται, ανάλογα με το βάρος της
παρτίδας
Βάρος παρτίδας (σε τόνους)

Αριθμός στοιχειωδών δειγμάτων

Βάρος συνολικού δείγματος (σε kg)

≤1

10

1

>1-≤3

20

2

> 3 - ≤ 10

40

4

> 10 - ≤ 20

60

6

> 20 - ≤ 50

100

10

— Το βάρος του στοιχειώδους δείγματος πρέπει να είναι περίπου 100 γραμμάρια. Σε περίπτωση
παρτίδων σε συσκευασίες λιανικής πώλησης, το βάρος του στοιχειώδους δείγματος εξαρτάται από
το βάρος του προϊόντος σε συσκευασία λιανικής πώλησης.
— Βάρος συνολικού δείγματος = 1 - 10 kg επαρκώς αναμεμιγμένο.
Δ.1.5.2. Ά λ λ α π α ρ ά γ ω γ α π ρ ο ϊ ό ν τ α μ ε σ χ ε τ ι κ ά μ ε γ ά λ ο μ έ γ ε θ ο ς σ ω μ α τ ι δ ί ω ν ( α ν ο 
μοιογενής κατανομή της επιμόλυνσης από αφλατοξίνες)
Μέθοδος δειγματοληψίας και αποδοχής όπως για τα ξηρά σύκα (Δ.1.3 και Δ.1.4)
Δ.1.6. Δειγματοληψία στο στάδιο της λιανικής πώλησης
Η δειγματοληψία τροφίμων στο στάδιο της λιανικής πώλησης πρέπει να γίνεται, εφόσον είναι δυνατόν, σύμφωνα με
τις διατάξεις που ορίζονται στο παρόν μέρος του παραρτήματος I.
Όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, μπορούν να εφαρμοστούν άλλες αποτελεσματικές μέθοδοι δειγματοληψίας στο
στάδιο της λιανικής πώλησης, υπό τον όρο ότι εξασφαλίζουν επαρκώς την αντιπροσωπευτικότητα του συνολικού
δείγματος σε σχέση με την παρτίδα από την οποία ελήφθη και ότι περιγράφονται και τεκμηριώνονται πλήρως. Σε
κάθε περίπτωση, το συνολικό δείγμα δεν είναι μικρότερο του 1 kg (*).
Δ.1.7. Ειδική μέθοδος δειγματοληψίας για τα ξηρά σύκα και τα παράγωγα προϊόντα σε συσκευασίες εν κενώ
Δ.1.7.1. Ξ η ρ ά σ ύ κ α
Για παρτίδες βάρους ίσου ή μεγαλύτερου των 15 τόνων πρέπει να λαμβάνονται τουλάχιστον 50 στοιχει
ώδη δείγματα ώστε να συγκεντρώνεται συνολικό δείγμα 30 kg, ενώ για παρτίδες βάρους μικρότερου των
15 τόνων πρέπει να λαμβάνεται το 50 % του αριθμού των στοιχειωδών δειγμάτων που αναφέρονται στον
πίνακα 2, ώστε να συγκεντρώνεται συνολικό δείγμα το βάρος του οποίου να αντιστοιχεί στο βάρος της
παρτίδας που υποβλήθηκε σε δειγματοληψία (βλέπε πίνακα 2).
Δ.1.7.2. Π α ρ ά γ ω γ α π ρ ο ϊ ό ν τ α ξ η ρ ώ ν σ ύ κ ω ν μ ε μ ι κ ρ ό μ έ γ ε θ ο ς σ ω μ α τ ι δ ί ω ν
Για παρτίδες βάρους ίσου ή μεγαλύτερου των 50 τόνων πρέπει να λαμβάνονται τουλάχιστον 25 στοιχει
ώδη δείγματα ώστε να συγκεντρώνεται συνολικό δείγμα 10 kg, ενώ για παρτίδες βάρους μικρότερου των
50 τόνων πρέπει να λαμβάνεται το 25 % του αριθμού των στοιχειωδών δειγμάτων που αναφέρονται στον
πίνακα 3 ώστε να συγκεντρώνεται συνολικό δείγμα το βάρος του οποίου να αντιστοιχεί στο βάρος της
παρτίδας που υποβλήθηκε σε δειγματοληψία (βλέπε πίνακα 3).
Δ.1.8. Αποδοχή μιας παρτίδας ή υποπαρτίδας
Για τα ξηρά σύκα που υποβάλλονται σε διαλογή ή άλλη φυσική επεξεργασία:
— αποδοχή εφόσον το συνολικό δείγμα ή ο μέσος όρος των εργαστηριακών δειγμάτων δεν υπερβαίνει το ανώτατο
όριο, λαμβανομένης υπόψη της διόρθωσης για ανάκτηση και της αβεβαιότητας της μέτρησης·
— απόρριψη, εφόσον το συνολικό δείγμα ή ο μέσος όρος των εργαστηριακών δειγμάτων υπερβαίνει το ανώτατο
όριο πέραν κάθε λογικής αμφιβολίας, λαμβανομένης υπόψη της διόρθωσης για ανάκτηση και της αβεβαιότητας
της μέτρησης.
Για τα ξηρά σύκα που προορίζονται για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση:
— αποδοχή εφόσον κανένα από τα εργαστηριακά δείγματα δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο, λαμβανομένης υπόψη
της διόρθωσης για ανάκτηση και της αβεβαιότητας της μέτρησης·
— απόρριψη εφόσον ένα ή περισσότερα εργαστηριακά δείγματα υπερβαίνει (-ουν) το ανώτατο όριο πέραν κάθε
λογικής αμφιβολίας, λαμβανομένης υπόψη της διόρθωσης για ανάκτηση και της αβεβαιότητας της μέτρησης.

3.3.2010

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 52/37

Σε περίπτωση συνολικού δείγματος 12 kg και κάτω:
— αποδοχή εφόσον το εργαστηριακό δείγμα δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο, λαμβανομένης υπόψη της διόρ
θωσης για ανάκτηση και της αβεβαιότητας της μέτρησης·
— απόρριψη εφόσον το εργαστηριακό δείγμα υπερβαίνει το ανώτατο όριο πέραν κάθε λογικής αμφιβολίας,
λαμβανομένης υπόψη της διόρθωσης για ανάκτηση και της αβεβαιότητας της μέτρησης.
Δ.2. Μέθοδος δειγματοληψίας για τις αραχίδες (φιστίκια), τους άλλους ελαιούχους σπόρους, τους πυρήνες βερίκο
κων και τους καρπούς με κέλυφος
Αυτή η μέθοδος δειγματοληψίας εφαρμόζεται κατά τον επίσημο έλεγχο των μέγιστων επιπέδων που έχουν καθιερωθεί για
την αφλατοξίνη B1 και τις συνολικές αφλατοξίνες για τις αραχίδες (φιστίκια), τους άλλους ελαιούχους σπόρους, τους
πυρήνες βερίκοκων και τους καρπούς με κέλυφος.
Δ.2.1. Βάρος του στοιχειώδους δείγματος
Το βάρος του στοιχειώδους δείγματος είναι περίπου 200 γραμμάρια, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο μέρος
Δ.2 του παραρτήματος I.
Σε περίπτωση παρτίδων σε συσκευασίες λιανικής πώλησης, το βάρος του στοιχειώδους δείγματος εξαρτάται από το
βάρος του προϊόντος σε συσκευασία λιανικής πώλησης.
Ως εκ τούτου, σε περίπτωση συσκευασμένου προϊόντος λιανικής πώλησης που ζυγίζει περισσότερο από 200
γραμμάρια, τα συνολικά δείγματα ζυγίζουν περισσότερο από 20 kg. Εάν το βάρος ενός μεμονωμένου συσκευα
σμένου προϊόντος λιανικής πώλησης είναι πολύ μεγαλύτερο από 200 γραμμάρια, τότε λαμβάνονται 200 γραμ
μάρια στοιχειώδους δείγματος από κάθε τέτοιο επιμέρους συσκευασμένο προϊόν. Αυτό μπορεί να γίνει είτε όταν
λαμβάνεται το δείγμα είτε στο εργαστήριο. Ωστόσο, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτή η μέθοδος δειγματολη
ψίας θα οδηγούσε σε απαράδεκτες εμπορικές επιπτώσεις που θα προέκυπταν από ζημίες στην παρτίδα (λόγω της
μορφής της συσκευασίας, του μέσου μεταφοράς κ.λπ.), μπορεί να εφαρμοστεί εναλλακτική μέθοδος δειγματολη
ψίας. Για παράδειγμα, σε περίπτωση που ένα προϊόν υψηλής αξίας διατίθεται στην αγορά σε συσκευασίες λιανικής
πώλησης των 500 γραμμαρίων ή του 1 kg, το συνολικό δείγμα μπορεί να ληφθεί με τη συνένωση ορισμένων
στοιχειωδών δειγμάτων, ο αριθμός των οποίων είναι μικρότερος από τον αριθμό που αναφέρεται στους πίνακες 1, 2
και 3, υπό την προϋπόθεση ότι το βάρος του συνολικού δείγματος αντιστοιχεί στο απαιτούμενο βάρος του
συνολικού δείγματος που αναφέρεται στους πίνακες 1, 2 και 3.
Όταν η συσκευασία λιανικής πώλησης ζυγίζει λιγότερο από 200 γραμμάρια και εάν η διαφορά δεν είναι πολύ
μεγάλη, μία τέτοια λιανική συσκευασία εκλαμβάνεται ως ένα στοιχειώδες δείγμα, έτσι ώστε το συνολικό δείγμα να
ζυγίζει λιγότερο από 20 kg. Εάν το βάρος της λιανικής συσκευασίας είναι πολύ μικρότερο των 200 γραμμαρίων,
ένα στοιχειώδες δείγμα αποτελείται από δύο ή περισσότερες συσκευασίες λιανικής πώλησης, έτσι ώστε να επιτυγ
χάνεται όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προσέγγιση των 200 γραμμαρίων.
Δ.2.2. Γενική επισκόπηση της μεθόδου δειγματοληψίας για τις αραχίδες (φιστίκια), τους άλλους ελαιούχους σπόρους,
τους πυρήνες βερίκοκων και τους καρπούς με κέλυφος
Πίνακας 1
Υποδιαίρεση των παρτίδων σε υποπαρτίδες σε συνάρτηση με το προϊόν και το βάρος της παρτίδας
Προϊόν

Βάρος παρτίδας (τόνοι)

Βάρος ή αριθμός
υποπαρτίδων

Αριθμός στοιχειωδών
δειγμάτων

Βάρος συνολικού
δείγματος (σε kg)

Αραχίδες (φιστί
κια), άλλοι ελαι
ούχοι σπόροι,
πυρήνες βερίκο
κων και καρποί
με κέλυφος

≥ 500

100 τόνοι

100

20

> 125 και < 500

5 υποπαρτίδες

100

20

≥ 15 και ≤ 125

25 τόνοι

100

20

< 15

—

10-100 (*)

≤ 20

(*) Ανάλογα με το βάρος της παρτίδας – βλέπε πίνακα 2 του παρόντος μέρους Δ.2 του παρόντος παραρτήματος.

Δ.2.3. Μέθοδος δειγματοληψίας για τις αραχίδες (φιστίκια), τους άλλους ελαιούχους σπόρους, τους πυρήνες βερίκοκων
και τους καρπούς με κέλυφος (μέρη 15 ≥ τόνων)
— Υπό την προϋπόθεση ότι μια υποπαρτίδα μπορεί να διαχωρίζεται φυσικά, κάθε παρτίδα πρέπει να υποδιαιρείται
σε υποπαρτίδες σύμφωνα με τον πίνακα 1. Δεδομένου ότι το βάρος της παρτίδας δεν αποτελεί πάντα ακριβές
πολλαπλάσιο του βάρους των υποπαρτίδων, το βάρος των υποπαρτίδων μπορεί να υπερβαίνει το αναφερόμενο
βάρος κατά ποσοστό έως 20 %.
— Κάθε υποπαρτίδα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο ξεχωριστής δειγματοληψίας.
— Αριθμός στοιχειωδών δειγμάτων: 100.
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— Βάρος του συνολικού δείγματος = 20 kg, τα οποία πρέπει να αναμειχθούν και να υποδιαιρεθούν σε δύο ίσα
εργαστηριακά δείγματα των 10 kg πριν από τη σύνθλιψη [η διαίρεση αυτή σε δύο εργαστηριακά δείγματα δεν
είναι αναγκαία στην περίπτωση των αραχίδων (φιστικιών), άλλων ελαιούχων σπόρων, των πυρήνων βερίκοκων
και των καρπών με κέλυφος που προορίζονται να υποστούν περαιτέρω διαλογή ή άλλη φυσική επεξεργασία,
καθώς και στην περίπτωση που υπάρχει διαθέσιμος εξοπλισμός, ικανός να ομοιογενοποιήσει δείγμα 20 kg].
— Κάθε εργαστηριακό δείγμα 10 kg πρέπει να συνθλίβεται χωριστά σε όσο το δυνατόν μικρότερα σωματίδια και
να αναμειγνύεται επιμελώς ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης ομοιογενοποίησή του, σύμφωνα με τις
διατάξεις του παραρτήματος II.
— Αν δεν είναι δυνατή η εφαρμογή της μεθόδου δειγματοληψίας που περιγράφεται ανωτέρω λόγω των εμπορικών
επιπτώσεων που θα προέκυπταν από ζημία της παρτίδας (λόγω της μορφής συσκευασίας, του μέσου μεταφοράς
κ.λπ.), μπορεί να εφαρμόζεται εναλλακτική μέθοδος δειγματοληψίας, υπό τον όρο ότι επιτυγχάνει όσο το
δυνατόν περισσότερο αντιπροσωπευτικό δείγμα και ότι η εφαρμοζόμενη μέθοδος περιγράφεται εκτενώς και
είναι πλήρως τεκμηριωμένη.
Δ.2.4. Μέθοδος δειγματοληψίας για τις αραχίδες (φιστίκια), τους άλλους ελαιούχους σπόρους, τους πυρήνες βερίκοκων
και τους καρπούς με κέλυφος (μέρη < 15 τόνων)
Ο αριθμός των στοιχειωδών δειγμάτων που πρέπει να λαμβάνονται εξαρτάται από το βάρος της παρτίδας, με
ελάχιστο το 10 και μέγιστο το 100.
Τα στοιχεία του πίνακα 2 που ακολουθεί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό του αριθμού των
στοιχειωδών δειγμάτων που πρέπει να λαμβάνονται και την επακόλουθη διαίρεση του συνολικού δείγματος.
Πίνακας 2
Αριθμός στοιχειωδών δειγμάτων που πρέπει να λαμβάνονται σε συνάρτηση με το βάρος της παρτίδας και
τον αριθμό των υποδιαιρέσεων του συνολικού δείγματος
Βάρος συνολικού δείγματος (σε kg)
(στην περίπτωση προϊόντων με συσκευα
Αριθμός στοιχει
Αριθμός εργαστηριακών δειγμάτων
Βάρος παρτίδας (σε τόνους)
σία λιανικής πώλησης, το βάρος του
ωδών δειγμάτων
από το συνολικό δείγμα
συνολικού δείγματος μπορεί να αποκλί
νει – βλέπε σημείο Δ.2.1)

≤ 0,1

10

2

1 (καμία υποδιαίρεση)

> 0,1 - ≤ 0,2

15

3

1 (καμία υποδιαίρεση)

> 0,2 - ≤ 0,5

20

4

1 (καμία υποδιαίρεση)

> 0,5 - ≤ 1,0

30

6

1 (καμία υποδιαίρεση)

> 1,0 - ≤ 2,0

40

8 (- < 12 kg)

1 (καμία υποδιαίρεση)

>2,0 - ≤ 5,0

60

12

2

> 5,0 - ≤ 10,0

80

16

2

> 10,0 - ≤ 15,0

100

20

2

— Βάρος του συνολικού δείγματος ≤ 20 kg, τα οποία πρέπει να αναμειχθούν και, εάν είναι αναγκαίο, να
υποδιαιρεθούν σε δύο ίσα εργαστηριακά δείγματα ≤ 10 kg πριν από τη σύνθλιψη [η διαίρεση αυτή σε δύο
εργαστηριακά δείγματα δεν είναι αναγκαία στην περίπτωση των αραχίδων (φιστικιών), άλλων ελαιούχων σπό
ρων, των πυρήνων βερίκοκων και των καρπών με κέλυφος που προορίζονται να υποστούν περαιτέρω διαλογή ή
άλλη φυσική επεξεργασία, καθώς και στην περίπτωση που υπάρχει διαθέσιμος εξοπλισμός, ικανός να ομοι
ογενοποιήσει δείγμα έως 20 kg].
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το βάρος του συνολικού δείγματος είναι μικρότερο των 20 kg, το συνολικό
δείγμα πρέπει να διαιρεθεί σε εργαστηριακά δείγματα σύμφωνα με την ακόλουθη κατάταξη:
— < 12 kg: καμία διαίρεση σε εργαστηριακά δείγματα·
— ≥ 12 kg: διαίρεση σε δύο εργαστηριακά δείγματα.
— Κάθε εργαστηριακό δείγμα πρέπει να συνθλίβεται χωριστά σε όσο το δυνατόν μικρότερα σωματίδια και να
αναμειγνύεται επιμελώς ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης ομοιογενοποίησή του, σύμφωνα με τις δια
τάξεις του παραρτήματος II.
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— Αν δεν είναι δυνατή η εφαρμογή της μεθόδου δειγματοληψίας που περιγράφεται ανωτέρω λόγω των απαράδε
κτων εμπορικών επιπτώσεων που θα προέκυπταν από ζημία της παρτίδας (λόγω της μορφής συσκευασίας, του
μέσου μεταφοράς κ.λπ.), μπορεί να εφαρμόζεται εναλλακτική μέθοδος δειγματοληψίας, υπό τον όρο ότι
επιτυγχάνει όσο το δυνατόν περισσότερο αντιπροσωπευτικό δείγμα και ότι η εφαρμοζόμενη μέθοδος περιγρά
φεται εκτενώς και είναι πλήρως τεκμηριωμένη.
Δ.2.5. Μέθοδος δειγματοληψίας για παράγωγα προϊόντα, με εξαίρεση το φυτικό έλαιο, και σύνθετα τρόφιμα
Δ.2.5.1. Π α ρ ά γ ω γ α π ρ ο ϊ ό ν τ α ( ε κ τ ό ς α π ό τ ο φ υ τ ι κ ό έ λ α ι ο ) μ ε π ο λ ύ μ ι κ ρ ό μ έ γ ε θ ο ς
σωματιδίων, π.χ. αλεύρι, φιστικοβούτυρο (ομοιογενής κατανομή της επι
μόλυνσης από αφλατοξίνες)
— Αριθμός στοιχειωδών δειγμάτων: 100· για παρτίδες κάτω των 50 τόνων ο αριθμός των στοιχειωδών
δειγμάτων πρέπει να είναι 10 έως 100, ανάλογα με το βάρος της παρτίδας (βλέπε πίνακα 3)
Πίνακας 3
Αριθμός στοιχειωδών δειγμάτων που πρέπει να λαμβάνονται ανάλογα με το βάρος της
παρτίδας
Βάρος παρτίδας (σε τόνους)

Αριθμός στοιχειωδών δειγμάτων

Βάρος συνολικού δείγματος (σε kg)

≤1

10

1

>1-≤3

20

2

> 3 - ≤ 10

40

4

> 10 - ≤ 20

60

6

> 20 - ≤ 50

100

10

— Το βάρος του στοιχειώδους δείγματος πρέπει να είναι περίπου 100 γραμμάρια. Σε περίπτωση
παρτίδων σε συσκευασίες λιανικής πώλησης, το βάρος του στοιχειώδους δείγματος εξαρτάται από
το βάρος του προϊόντος σε συσκευασία λιανικής πώλησης.
— Βάρος συνολικού δείγματος = 1 - 10 kg επαρκώς αναμεμιγμένο.
Δ.2.5.2. Π α ρ ά γ ω γ α π ρ ο ϊ ό ν τ α μ ε σ χ ε τ ι κ ά μ ε γ ά λ ο μ έ γ ε θ ο ς σ ω μ α τ ι δ ί ω ν ( α ν ο μ ο ι 
ογενής κατανομή της επιμόλυνσης από αφλατοξίνες)
Μέθοδος δειγματοληψίας και αποδοχής όπως για τις αραχίδες (φιστίκια), τους άλλους ελαιούχους
σπόρους, τους πυρήνες βερίκοκων και τους καρπούς με κέλυφος (Δ.2.3 και Δ.2.4).
Δ.2.6. Δειγματοληψία στο στάδιο της λιανικής πώλησης
Η δειγματοληψία τροφίμων στο στάδιο της λιανικής πώλησης πρέπει να γίνεται, εφόσον είναι δυνατόν, σύμφωνα με
τις διατάξεις που ορίζονται στο παρόν μέρος του παραρτήματος I.
Όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, μπορούν να εφαρμοστούν άλλες αποτελεσματικές μέθοδοι δειγματοληψίας στο
στάδιο της λιανικής πώλησης, υπό τον όρο ότι εξασφαλίζουν επαρκώς την αντιπροσωπευτικότητα του συνολικού
δείγματος σε σχέση με την παρτίδα από την οποία ελήφθη και ότι οι εφαρμοζόμενες μέθοδοι περιγράφονται και
τεκμηριώνονται πλήρως. Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό δείγμα πρέπει να έχει βάρος τουλάχιστον 1 kg (*).
Δ.2.7. Ειδική μέθοδος δειγματοληψίας για τις αραχίδες (φιστίκια), άλλους ελαιούχους σπόρους, πυρήνες βερίκοκων,
καρπούς με κέλυφος και παράγωγα προϊόντα σε συσκευασίες εν κενώ
Δ.2.7.1. Φ ι σ τ ί κ ι α Α ι γ ί ν η ς , α ρ α χ ί δ ε ς ( φ ι σ τ ί κ ι α ) , κ α ρ ύ δ ι α Β ρ α ζ ι λ ί α ς
Για παρτίδες βάρους ίσου ή μεγαλύτερου των 15 τόνων, πρέπει να λαμβάνονται τουλάχιστον 50
στοιχειώδη δείγματα ώστε να συγκεντρώνεται συνολικό δείγμα 20 kg, ενώ για παρτίδες μικρότερες
των 15 τόνων, πρέπει να λαμβάνεται το 50 % του αριθμού των στοιχειωδών δειγμάτων που αναφέρονται
στον πίνακα 2, ώστε να συγκεντρώνεται συνολικό δείγμα το βάρος του οποίου να αντιστοιχεί στο βάρος
της παρτίδας που υποβλήθηκε σε δειγματοληψία (βλέπε πίνακα 2).
Δ.2.7.2. Π υ ρ ή ν ε ς β ε ρ ί κ ο κ ω ν , κ α ρ π ο ί μ ε κ έ λ υ φ ο ς ε κ τ ό ς α π ό φ ι σ τ ί κ ι α Α ι γ ί ν η ς κ α ι
καρύδια Βραζιλίας, άλλοι ελαιούχοι σπόροι
Για παρτίδες βάρους ίσου ή μεγαλύτερου των 15 τόνων πρέπει να λαμβάνονται τουλάχιστον 25 στοιχει
ώδη δείγματα ώστε να συγκεντρώνεται συνολικό δείγμα 20 kg, ενώ για παρτίδες βάρους μικρότερου των
15 τόνων πρέπει να λαμβάνεται το 25 % του αριθμού των στοιχειωδών δειγμάτων που αναφέρονται στον
πίνακα 2, ώστε να συγκεντρώνεται συνολικό δείγμα το βάρος του οποίου να αντιστοιχεί στο βάρος της
παρτίδας που υποβλήθηκε σε δειγματοληψία (βλέπε πίνακα 2).
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Δ.2.7.3. Π α ρ ά γ ω γ α π ρ ο ϊ ό ν τ α α π ό κ α ρ π ο ύ ς μ ε κ έ λ υ φ ο ς , π υ ρ ή ν ε ς β ε ρ ί κ ο κ ω ν κ α ι
αραχίδες (φιστίκια) μικρού μεγέθους σωματιδίων
Για παρτίδες βάρους ίσου ή μεγαλύτερου των 50 τόνων πρέπει να λαμβάνονται τουλάχιστον 25 στοιχει
ώδη δείγματα ώστε να συγκεντρώνεται συνολικό δείγμα 10 kg, ενώ για παρτίδες βάρους μικρότερου των
50 τόνων πρέπει να λαμβάνεται το 25 % του αριθμού των στοιχειωδών δειγμάτων που αναφέρονται στον
πίνακα 3 ώστε να συγκεντρώνεται συνολικό δείγμα το βάρος του οποίου να αντιστοιχεί στο βάρος της
παρτίδας που υποβλήθηκε σε δειγματοληψία (βλέπε πίνακα 3).
Δ.2.8. Αποδοχή μιας παρτίδας ή υποπαρτίδας
Για αραχίδες (φιστίκια), άλλους ελαιούχους σπόρους, πυρήνες βερίκοκων και καρπούς με κέλυφος που υποβάλλο
νται σε διαλογή ή άλλη φυσική επεξεργασία:
— αποδοχή εφόσον το συνολικό δείγμα ή ο μέσος όρος των εργαστηριακών δειγμάτων συμμορφώνεται προς το
μέγιστο όριο, λαμβανομένης υπόψη της διόρθωσης για ανάκτηση και της αβεβαιότητας της μέτρησης·
— απόρριψη, εφόσον το συνολικό δείγμα ή ο μέσος όρος των εργαστηριακών δειγμάτων υπερβαίνει το ανώτατο
όριο πέραν κάθε λογικής αμφιβολίας, λαμβανομένης υπόψη της διόρθωσης για ανάκτηση και της αβεβαιότητας
της μέτρησης.
Για αραχίδες (φιστίκια), άλλους ελαιούχους σπόρους, πυρήνες βερίκοκων και καρπούς με κέλυφος προοριζόμενους
για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση:
— αποδοχή εφόσον κανένα από τα εργαστηριακά δείγματα δεν υπερβαίνει το μέγιστο όριο, λαμβανομένης υπόψη
της διόρθωσης για ανάκτηση και της αβεβαιότητας της μέτρησης·
— απόρριψη εφόσον ένα ή περισσότερα εργαστηριακά δείγματα υπερβαίνει (-ουν) το μέγιστο όριο πέραν κάθε
λογικής αμφιβολίας, λαμβανομένης υπόψη της διόρθωσης για ανάκτηση και της αβεβαιότητας της μέτρησης.
Σε περίπτωση συνολικού δείγματος 12 kg ή λιγότερο:
— αποδοχή εφόσον το εργαστηριακό δείγμα συμμορφώνεται προς το μέγιστο όριο, λαμβανομένης υπόψη της
διόρθωσης για ανάκτηση και της αβεβαιότητας της μέτρησης·
— απόρριψη εφόσον το εργαστηριακό δείγμα υπερβαίνει το μέγιστο όριο πέραν κάθε λογικής αμφιβολίας,
λαμβανομένης υπόψη της διόρθωσης για ανάκτηση και της αβεβαιότητας της μέτρησης.

___________
(*) Στην περίπτωση που η παρτίδα που πρόκειται να υποβληθεί σε δειγματοληψία είναι τόσο μικρή ώστε είναι αδύνατον να
ληφθεί συνολικό δείγμα βάρους 1 kg, το βάρος του συνολικού δείγματος μπορεί να είναι μικρότερο του 1 kg.».
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
«Ζ. ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΦΕ, ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΦΕ, ΤΗ ΓΛΥΚΟΡΙΖΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ ΓΛΥΚΟ
ΡΙΖΑΣ
Αυτή η μέθοδος δειγματοληψίας εφαρμόζεται κατά τον επίσημο έλεγχο των μέγιστων επιπέδων που έχουν καθιερωθεί για
την ωχρατοξίνη A για τους φρυγμένους κόκκους καφέ, το φρυγμένο και αλεσμένο καφέ και το διαλυτό καφέ, τη γλυκόριζα
και το εκχύλισμα γλυκόριζας.
Ζ.1. Βάρος του στοιχειώδους δείγματος
Το βάρος του στοιχειώδους δείγματος πρέπει να είναι περίπου 100 γραμμάρια, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο
παρόν μέρος Ζ του παραρτήματος I.
Σε περίπτωση παρτίδων σε συσκευασίες λιανικής πώλησης, το βάρος του στοιχειώδους δείγματος εξαρτάται από το
βάρος του προϊόντος σε συσκευασία λιανικής πώλησης.
Ως εκ τούτου, σε περίπτωση προϊόντος σε συσκευασία λιανικής πώλησης που ζυγίζει περισσότερο από 100 γραμμάρια,
τα συνολικά δείγματα ζυγίζουν περισσότερο από 10 kg. Εάν το βάρος ενός μεμονωμένου προϊόντος σε συσκευασία
λιανικής πώλησης είναι πολύ μεγαλύτερο από 100 γραμμάρια, τότε λαμβάνονται 100 γραμμάρια στοιχειώδους
δείγματος από κάθε τέτοιο επιμέρους συσκευασμένο προϊόν. Αυτό μπορεί να γίνει είτε όταν λαμβάνεται το δείγμα
είτε στο εργαστήριο. Ωστόσο, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτή η μέθοδος δειγματοληψίας θα οδηγούσε σε
απαράδεκτες εμπορικές επιπτώσεις που θα προέκυπταν από ζημίες στην παρτίδα (λόγω της μορφής της συσκευασίας,
του μέσου μεταφοράς κ.λπ.), μπορεί να εφαρμοστεί εναλλακτική μέθοδος δειγματοληψίας. Για παράδειγμα, σε περί
πτωση που ένα προϊόν υψηλής αξίας διατίθεται στην αγορά σε συσκευασίες λιανικής πώλησης των 500 γραμμαρίων ή
του 1 kg, το συνολικό δείγμα μπορεί να ληφθεί με τη συνένωση ορισμένων στοιχειωδών δειγμάτων, ο αριθμός των
οποίων είναι μικρότερος από τον αριθμό που αναφέρεται στους πίνακες 1 και 2, υπό την προϋπόθεση ότι το βάρος
του συνολικού δείγματος αντιστοιχεί στο απαιτούμενο βάρος του συνολικού δείγματος που αναφέρεται στους πίνακες
1 και 2.
Όταν η συσκευασία λιανικής πώλησης ζυγίζει λιγότερο από 100 γραμμάρια και εάν η διαφορά δεν είναι πολύ μεγάλη,
μία τέτοια συσκευασία λιανικής πώλησης εκλαμβάνεται ως ένα στοιχειώδες δείγμα, έτσι ώστε το συνολικό δείγμα να
ζυγίζει λιγότερο από 10 kg. Εάν το βάρος της συσκευασίας λιανικής πώλησης είναι πολύ μικρότερο των 100
γραμμαρίων, ένα στοιχειώδες δείγμα αποτελείται από δύο ή περισσότερες συσκευασίες λιανικής πώλησης, έτσι ώστε
να επιτυγχάνεται όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προσέγγιση των 100 γραμμαρίων.
Ζ.2. Γενική επισκόπηση της μεθόδου δειγματοληψίας για τους φρυγμένους κόκκους καφέ, τον φρυγμένο και
αλεσμένο καφέ και τον διαλυτό καφέ, τη γλυκόριζα και το εκχύλισμα γλυκόριζας
Πίνακας 1
Υποδιαίρεση των παρτίδων σε υποπαρτίδες σε συνάρτηση με το προϊόν και το βάρος της παρτίδας
Προϊόν

Βάρος της παρτίδας
(σε τόνους)

Βάρος ή αριθμός
υποπαρτίδων

Αριθμός στοιχειωδών
δειγμάτων

Βάρος συνολικού
δείγματος (kg)

≥ 15

15-30 τόνοι

100

10

< 15

—

10-100 (*)

1-10

Φρυγμένοι κόκκοι καφέ, φρυγμένος
και αλεσμένος καφές και διαλυτός
καφές, γλυκόριζα και εκχύλισμα γλυ
κόριζας

(*) Ανάλογα με το βάρος της παρτίδας – βλέπε πίνακα 2 του παρόντος μέρους του παρόντος παραρτήματος

Ζ.3. Μέθοδος δειγματοληψίας για τους φρυγμένους κόκκους καφέ, τον φρυγμένο και αλεσμένο καφέ και τον
διαλυτό καφέ, τη γλυκόριζα και το εκχύλισμα γλυκόριζας (παρτίδες ≥ 15 τόνους)
— Υπό την προϋπόθεση ότι μια υποπαρτίδα μπορεί να διαχωρίζεται φυσικά, κάθε παρτίδα πρέπει να υποδιαιρείται σε
υποπαρτίδες σύμφωνα με τον πίνακα 1. Δεδομένου ότι το βάρος της παρτίδας δεν αποτελεί πάντα ακριβές
πολλαπλάσιο του βάρους των υποπαρτίδων, το βάρος της υποπαρτίδας μπορεί να υπερβαίνει το αναφερόμενο
βάρος μέχρι 20 %.
— Κάθε υποπαρτίδα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο ξεχωριστής δειγματοληψίας.
— Αριθμός στοιχειωδών δειγμάτων: 100.
— Βάρος του στοιχειώδους δείγματος = 10 kg.
— Αν δεν είναι δυνατή η εφαρμογή της μεθόδου δειγματοληψίας που περιγράφεται ανωτέρω λόγω των απαράδεκτων
εμπορικών επιπτώσεων που θα προέκυπταν από ζημία της παρτίδας (λόγω της μορφής συσκευασίας, του μέσου
μεταφοράς κ.λπ.), μπορεί να εφαρμόζεται εναλλακτική μέθοδος δειγματοληψίας, υπό τον όρο ότι επιτυγχάνει όσο
το δυνατόν περισσότερο αντιπροσωπευτικό δείγμα και ότι η εφαρμοζόμενη μέθοδος περιγράφεται εκτενώς και είναι
πλήρως τεκμηριωμένη.
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Ζ.4. Μέθοδος δειγματοληψίας για τους φρυγμένους κόκκους καφέ, τον φρυγμένο και αλεσμένο καφέ και τον
διαλυτό καφέ, τη γλυκόριζα και το εκχύλισμα γλυκόριζας (παρτίδες < 15 τόνους)
Για τους φρυγμένους κόκκους καφέ, τον φρυγμένο και αλεσμένο καφέ και τον διαλυτό καφέ, τη γλυκόριζα και το
εκχύλισμα γλυκόριζας βάρους κάτω των 15 τόνων, το σχέδιο δειγματοληψίας πρέπει να εφαρμόζεται με 10 έως 100
στοιχειώδη δείγματα, ανάλογα με το βάρος της παρτίδας, έτσι ώστε να συγκεντρώνεται συνολικό δείγμα βάρους 1 έως
10 kg.
Τα στοιχεία του ακόλουθου πίνακα μπορούν να χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό του αριθμού των στοιχειωδών
δειγμάτων που πρέπει να λαμβάνονται.
Πίνακας 2
Αριθμός στοιχειωδών δειγμάτων που πρέπει να λαμβάνονται ανάλογα με το βάρος της παρτίδας φρυγμένων
κόκκων καφέ, φρυγμένου και αλεσμένου καφέ και διαλυτού καφέ, γλυκόριζας και εκχυλίσματος γλυκόριζας
Βάρος παρτίδας (σε τόνους)

Αριθμός στοιχειωδών δειγμάτων

Βάρος συνολικού δείγματος (σε kg)

≤ 0,1

10

1

> 0,1 - ≤ 0,2

15

1,5

> 0,2 - ≤ 0,5

20

2

> 0,5 - ≤ 1,0

30

3

> 1,0 - ≤ 2,0

40

4

> 2,0 - ≤ 5,0

60

6

> 5,0 - ≤ 10,0

80

8

> 10,0 - ≤ 15,0

100

10

Ζ.5. Μέθοδος δειγματοληψίας για τους φρυγμένους κόκκους καφέ, τον φρυγμένο και αλεσμένο καφέ και τον
διαλυτό καφέ, τη γλυκόριζα και το εκχύλισμα γλυκόριζας που διατίθενται στο εμπόριο σε συσκευασίες εν
κενώ
Για παρτίδες βάρους ίσου ή μεγαλύτερου των 15 τόνων πρέπει να λαμβάνονται τουλάχιστον 25 στοιχειώδη δείγματα
ώστε να συγκεντρώνεται συνολικό δείγμα 10 kg, ενώ για παρτίδες βάρους μικρότερου των 15 τόνων πρέπει να
λαμβάνεται το 25 % του αριθμού των στοιχειωδών δειγμάτων που αναφέρονται στον πίνακα 2 ώστε να συγκεντρώνεται
συνολικό δείγμα το βάρος του οποίου να αντιστοιχεί στο βάρος της παρτίδας που υποβλήθηκε σε δειγματοληψία
(βλέπε πίνακα 2).
Ζ.6. Δειγματοληψία στο στάδιο της λιανικής πώλησης
Η δειγματοληψία τροφίμων στο στάδιο της λιανικής πώλησης πρέπει να γίνεται, εφόσον είναι δυνατόν, σύμφωνα με τις
διατάξεις δειγματοληψίας που ορίζονται στο παρόν μέρος του παραρτήματος I.
Όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, μπορεί να εφαρμοστεί εναλλακτική μέθοδος δειγματοληψίας στο στάδιο της λιανικής
πώλησης, υπό τον όρο ότι εξασφαλίζεται επαρκώς η αντιπροσωπευτικότητα του συνολικού δείγματος σε σχέση με την
παρτίδα από την οποία ελήφθη και ότι η μέθοδος αυτή περιγράφεται και τεκμηριώνεται πλήρως. Σε κάθε περίπτωση, το
συνολικό δείγμα πρέπει να έχει βάρος τουλάχιστον 1 kg (*).
Ζ.7. Αποδοχή μιας παρτίδας ή υποπαρτίδας
— αποδοχή εφόσον το εργαστηριακό δείγμα συμμορφώνεται προς το μέγιστο όριο, λαμβανομένης υπόψη της
διόρθωσης για ανάκτηση και της αβεβαιότητας της μέτρησης·
— απόρριψη εφόσον το εργαστηριακό δείγμα υπερβαίνει το μέγιστο όριο πέραν κάθε λογικής αμφιβολίας, λαμβα
νομένης υπόψη της διόρθωσης για ανάκτηση και της αβεβαιότητας της μέτρησης.

___________

(*) Στην περίπτωση που η παρτίδα που πρόκειται να υποβληθεί σε δειγματοληψία είναι τόσο μικρή ώστε είναι αδύνατον να
ληφθεί συνολικό δείγμα 1 kg, το βάρος του συνολικού δείγματος μπορεί να είναι μικρότερο του 1 kg.»
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
«ΙΑ. ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΤΙΚΑ ΕΛΑΙΑ
Αυτή η μέθοδος δειγματοληψίας εφαρμόζεται κατά τον επίσημο έλεγχο των μέγιστων επιπέδων που έχουν καθιερωθεί για τις
μυκοτοξίνες, ιδιαίτερα την αφλατοξίνη B1, την ολική αφλατοξίνη και τη ζεαραλενόνη στα φυτικά έλαια.
ΙΑ.1. Μέθοδος δειγματοληψίας για τα φυτικά έλαια
— Το βάρος του στοιχειώδους δείγματος πρέπει τουλάχιστον να είναι περίπου 100 γραμμάρια (ml) (ανάλογα με τη
φύση της αποστολής π.χ. φυτικά έλαια χύδην, πρέπει να ληφθούν τουλάχιστον 3 στοιχειώδη δείγματα των 350
ml περίπου), ώστε να συγκεντρώνεται συνολικό δείγμα τουλάχιστον 1 kg (λίτρου).
— Ο ελάχιστος αριθμός στοιχειωδών δειγμάτων που πρέπει να λαμβάνονται από την παρτίδα πρέπει να είναι αυτός
που αναφέρεται στον πίνακα 1. Η παρτίδα πρέπει να αναμιγνύεται όσο το δυνατόν επιμελέστερα είτε με
χειροκίνητα είτε με μηχανικά μέσα αμέσως πριν από τη δειγματοληψία. Στην περίπτωση αυτή, μπορεί να
θεωρηθεί ότι υπάρχει ομοιογενής κατανομή της αφλατοξίνης μέσα σε μία δεδομένη παρτίδα, συνεπώς είναι
αρκετό να ληφθούν τρία στοιχειώδη δείγματα από μια παρτίδα ώστε να σχηματισθεί το συνολικό δείγμα.
Πίνακας 1
Ελάχιστος αριθμός στοιχειωδών δειγμάτων που πρέπει να λαμβάνονται από κάθε παρτίδα
Βάρος της παρτίδας (σε kg)
Όγκος της παρτίδας (σε λίτρα)

Ελάχιστος αριθμός στοιχειωδών δειγμάτων
που πρέπει να λαμβάνονται

—

3

συσκευασίες

≤ 50

3

συσκευασίες

> 50 έως 500

5

συσκευασίες

> 500

10

Μορφή διάθεσης στην αγορά

Χύδην (*)

(*) Με την προϋπόθεση ότι η υποπαρτίδα μπορεί να χωριστεί φυσικά, οι μεγάλες αποστολές/παρτίδες φυτικών ελαίων χύδην θα
υποδιαιρεθούν σε υποπαρτίδες όπως προβλέπεται στον πίνακα 2 του παρόντος μέρους.

Πίνακας 2
Υποδιαίρεση των παρτίδων σε υποπαρτίδες ανάλογα με το βάρος της παρτίδας
Προϊόν

Φυτικά έλαια

Βάρος παρτίδας (τόνοι)

Βάρος ή αριθμός
υποπαρτίδων

Ελάχιστος αριθμός
στοιχειωδών δειγμάτων

Ελάχιστο βάρος
συνολικού δείγματος
(σε kg)

≥ 1 500

500 τόνοι

3

1

> 300 και < 1 500

3 υποπαρτίδες

3

1

≥ 50 και ≤ 300

100 τόνοι

3

1

< 50

—

3

1

ΙΑ.2. Μέθοδος δειγματοληψίας για τα φυτικά έλαια στο στάδιο της λιανικής πώλησης
Η δειγματοληψία τροφίμων στο στάδιο της λιανικής πώλησης πρέπει να γίνεται, εφόσον είναι δυνατόν, σύμφωνα με
τις διατάξεις που ορίζονται στο παρόν μέρος του παραρτήματος I.
Εφόσον αυτό δεν είναι δυνατόν, μπορούν να εφαρμοστούν άλλες αποτελεσματικές μέθοδοι δειγματοληψίας στο
στάδιο της λιανικής πώλησης, υπό τον όρο ότι εξασφαλίζεται επαρκώς η αντιπροσωπευτικότητα του συνολικού
δείγματος σε σχέση με την παρτίδα από την οποία ελήφθη και ότι οι μέθοδοι περιγράφονται και τεκμηριώνονται
πλήρως. Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό δείγμα πρέπει να έχει βάρος τουλάχιστον 1 kg (*).
ΙΑ.3. Αποδοχή μιας παρτίδας ή υποπαρτίδας
— αποδοχή εφόσον το εργαστηριακό δείγμα συμμορφώνεται προς το μέγιστο όριο, λαμβανομένης υπόψη της
διόρθωσης για ανάκτηση και της αβεβαιότητας της μέτρησης·
— απόρριψη εφόσον το εργαστηριακό δείγμα υπερβαίνει το μέγιστο όριο πέραν κάθε λογικής αμφιβολίας, λαμ
βανομένης υπόψη της διόρθωσης για ανάκτηση και της αβεβαιότητας της μέτρησης.

___________

(*) Στην περίπτωση που η παρτίδα που πρόκειται να υποβληθεί σε δειγματοληψία είναι τόσο μικρή ώστε είναι αδύνατον να
ληφθεί συνολικό δείγμα 1 kg, το βάρος του συνολικού δείγματος μπορεί να είναι μικρότερο του 1 kg.»
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 179/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 2ας Μαρτίου 2010
σχετικά με τον καθορισμό των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής
εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας
Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών
αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα
(ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 της Επιτροπής, της 21ης
Δεκεμβρίου 2007, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής των κανονι
σμών (ΕΚ) αριθ. 2200/96, (ΕΚ) αριθ. 2201/96 και (ΕΚ) αριθ.
1182/2007 του Συμβουλίου στον τομέα των οπωροκηπευτικών (2),
και ιδίως το άρθρο 138 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 προβλέπει, κατ’ εφαρμογή των
αποτελεσμάτων των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων του
Γύρου της Ουρουγουάης, τα κριτήρια για τον καθορισμό από την
Επιτροπή των κατ’ αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή από τρίτες
χώρες, για τα προϊόντα και τις περιόδους που ορίζονται στο παράρ
τημα XV μέρος A, του εν λόγω κανονισμού,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή που αναφέρονται στο
άρθρο 138 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 καθορίζονται
στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 3 Μαρτίου 2010.

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

Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2010.
Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος του Προέδρου,
Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης

(1) ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.
(2) ΕΕ L 350 της 31.12.2007, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Κατ’ αποκοπή τιμές κατά την εισαγωγή για τον προσδιορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών
(EUR/100 kg)
Κωδικός ΣΟ

Κωδικός των τρίτων χωρών

(1)

Κατ' αποκοπή τιμή κατά την εισαγωγή

0702 00 00

JO
MA
TN
TR
ZZ

67,6
113,6
130,0
116,9
107,0

0707 00 05

EG
JO
MK
TR
ZZ

211,5
145,3
147,9
148,5
163,3

0709 90 70

MA
TR
ZZ

132,4
89,4
110,9

0709 90 80

EG
ZZ

43,6
43,6

0805 10 20

CL
EG
IL
MA
TN
TR
ZZ

52,4
45,1
56,5
46,5
46,6
58,8
51,0

0805 50 10

EG
IL
MA
TR
ZZ

76,3
76,3
68,6
70,3
72,9

0808 10 80

CA
CN
MK
US
ZZ

76,4
70,6
24,7
99,2
67,7

0808 20 50

AR
CL
CN
US
ZA
ZZ

78,5
200,0
54,8
92,4
91,9
103,5

(1) Ονοματολογία των χωρών που ορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1833/2006 της Επιτροπής (ΕΕ L 354 της 14.12.2006, σ. 19).
Ο κωδικός «ZZ» αντιπροσωπεύει «άλλες χώρες καταγωγής».
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 180/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 2ας Μαρτίου 2010
σχετικά με την τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων εισαγωγικών
δασμών για ορισμένα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης, που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
877/2009 για την περίοδο 2009/10
ρης, ακατέργαστης ζάχαρης και ορισμένων σιροπιών για την
περίοδο 2009/10 καθορίστηκαν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
877/2009 της Επιτροπής (3). Οι εν λόγω τιμές και δασμοί
τροποποιήθηκαν τελευταία με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
160/2010 της Επιτροπής (4).

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
(2)

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας
Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών
αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα
(Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 951/2006 της Επιτροπής, της 30ής
Ιουνίου 2006, για καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006 του Συμβουλίου όσον
αφορά τις συναλλαγές με τρίτες χώρες στον τομέα της ζάχαρης (2),
και ιδίως το άρθρο 36 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο δεύτερη
φράση,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Οι αντιπροσωπευτικές τιμές και τα ποσά των πρόσθετων
δασμών που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή λευκής ζάχα

Τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, επί του παρόντος, η
Επιτροπή οδηγούν στην τροποποίηση των εν λόγω ποσών,
σύμφωνα με τους κανόνες και τις λεπτομέρειες που προβλέ
πονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 951/2006,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι αντιπροσωπευτικές τιμές και οι πρόσθετοι δασμοί που εφαρμό
ζονται κατά την εισαγωγή των προϊόντων τα οποία αναφέρονται στο
άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 951/2006, που καθορίστηκαν
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 877/2009 για την περίοδο 2009/10,
τροποποιούνται και αναγράφονται στο παράρτημα του παρόντος
κανονισμού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει στις 3 Μαρτίου 2010.

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

Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2010.
Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος του Προέδρου,
Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης

(1) ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.
(2) ΕΕ L 178 της 1.7.2006, σ. 24.

(3) ΕΕ L 253 της 25.9.2009, σ. 3.
(4) ΕΕ L 49 της 26.2.2010, σ. 18.
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Αντιπροσωπευτικές τιμές και πρόσθετοι εισαγωγικοί δασμοί για τη λευκή ζάχαρη, την ακατέργαστη ζάχαρη και τα
προϊόντα του κωδικού ΣΟ 1702 90 95 που εφαρμόζονται από την 3η Μαρτίου 2010
(EUR)
Κωδικός ΣΟ

Ποσό της αντιπροσωπευτικής τιμής για
100 kg καθαρού βάρους του εν λόγω
προϊόντος

1701 11 10 (1)

40,51

0,00

1701 11 90 (1)

40,51

2,75

1701 12 10 (1)

40,51

0,00

1701 12 90 (1)

40,51

2,45

1701 91 00 (2)

47,12

3,33

(2)

47,12

0,20

1701 99 90 (2)

47,12

0,20

1702 90 95 (3)

0,47

0,23

1701 99 10

Ποσό του πρόσθετου δασμού για 100 kg
καθαρού βάρους του εν λόγω προϊόντος

(1) Καθορισμός για τον ποιοτικό τύπο όπως ορίζεται στο παράρτημα IV σημείο III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.
(2) Καθορισμός για τον ποιοτικό τύπο όπως ορίζεται στο παράρτημα IV σημείο II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007.
(3) Καθορισμός ανά 1 % περιεκτικότητας σε σακχαρόζη.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 181/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 2ας Μαρτίου 2010
σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών εισαγωγής σκόρδου για την υποπερίοδο από την 1η Ιουνίου 2010
έως τις 31 Αυγούστου 2010
έπονται της 15ης Φεβρουαρίου 2010, δυνάμει του άρθρου
10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 341/2007,
υπερβαίνουν τις διαθέσιμες ποσότητες για τα προϊόντα κατα
γωγής Κίνας και όλων των τρίτων χωρών εκτός από την Κίνα.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας
Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών
αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα
(Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) (1),
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1301/2006 της Επιτροπής, της 31ης
Αυγούστου 2006, για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τον τρόπο
διαχείρισης των δασμολογικών ποσοστώσεων εισαγωγής γεωργικών
προϊόντων των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται με σύστημα
πιστοποιητικών εισαγωγής (2), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 2,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 341/2007 της Επιτροπής (3) αφορά
το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης δασμολογικών ποσο
στώσεων και καθιερώνει σύστημα πιστοποιητικών εισαγωγής
και πιστοποιητικών καταγωγής για τα σκόρδα και ορισμένα
άλλα γεωργικά προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες.

(2)

Οι ποσότητες για τις οποίες κατατέθηκαν αιτήσεις πιστοποι
ητικών «A» από τους παραδοσιακούς και νέους εισαγωγείς
κατά τη διάρκεια των πρώτων πέντε εργάσιμων ημερών που

(3)

Πρέπει συνεπώς να καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 7
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1301/2006, σε
ποιο βαθμό μπορούν να ικανοποιηθούν οι αιτήσεις πιστοποι
ητικών «A» που διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή έως τα τέλη
Φεβρουαρίου 2010 σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονι
σμού (ΕΚ) αριθ. 341/2007,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής «A», που κατατέθηκαν δυνά
μει του άρθρου 10 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
341/2007 κατά τη διάρκεια των πρώτων πέντε εργάσιμων ημερών
που έπονται της 15ης Φεβρουαρίου 2010, και διαβιβάστηκαν στην
Επιτροπή έως τα τέλη Φεβρουαρίου 2010, ικανοποιούνται με βάση
τα ποσοστά των αιτούμενων ποσοτήτων που αναφέρονται στο
παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής
του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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

Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2010.
Για την Επιτροπή,
εξ ονόματος του Προέδρου,
Jean-Luc DEMARTY

Γενικός Διευθυντής Γεωργίας και
Αγροτικής Ανάπτυξης

(1) ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.
(2) ΕΕ L 238 της 1.9.2006, σ. 13.
(3) ΕΕ L 90 της 30.3.2007, σ. 12.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Καταγωγή

Αύξων αριθμός

Συντελεστής κατανομής

— Παραδοσιακοί εισαγωγείς

09.4104

X

— Νέοι εισαγωγείς

09.4099

X

— Παραδοσιακοί εισαγωγείς

09.4105

17,875957 %

— Νέοι εισαγωγείς

09.4100

0,387100 %

— Παραδοσιακοί εισαγωγείς

09.4106

100 %

— Νέοι εισαγωγείς

09.4102

31,057336 %

Αργεντινή

Κίνα

Άλλες τρίτες χώρες

«X: Για την καταγωγή αυτή, δεν υπάρχει ποσόστωση για την εν λόγω υποπερίοδο.»
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 25ης Φεβρουαρίου 2010
για τη σύσταση της μόνιμης επιτροπής όσον αφορά την επιχειρησιακή συνεργασία για την εσωτερική
ασφάλεια
(2010/131/ΕΕ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

3.
Η μόνιμη επιτροπή επικουρεί το Συμβούλιο κατά τα οριζό
μενα στις διατάξεις του άρθρου 222 της Συνθήκης.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το
άρθρο 240 παράγραφος 3,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Το άρθρο 71 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊ
κής Ένωσης προβλέπει ότι συνιστάται μόνιμη επιτροπή εντός
του Συμβουλίου προκειμένου να διασφαλισθούν εντός της
Ένωσης η προώθηση και η ενίσχυση της επιχειρησιακής
συνεργασίας σε θέματα εσωτερικής ασφάλειας.
Είναι συνεπώς σκόπιμο να εκδοθεί απόφαση για τη σύσταση
αυτής της επιτροπής και να καθοριστούν τα καθήκοντά της,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Συνιστάται εντός του Συμβουλίου η μόνιμη επιτροπή σχετικά με
την επιχειρησιακή συνεργασία για την εσωτερική ασφάλεια (στο
εξής «η μόνιμη επιτροπή») η οποία προβλέπεται στο άρθρο 71
της Συνθήκης.
Άρθρο 2

Άρθρο 4
1.
Η μόνιμη επιτροπή δεν μετέχει στη διεξαγωγή επιχειρήσεων, η
οποία παραμένει καθήκον των κρατών μελών.
2.
Η μόνιμη επιτροπή δεν μετέχει στην εκπόνηση νομοθετικών
πράξεων.
Άρθρο 5
1.
Οσάκις είναι ενδεδειγμένο, προσκαλούνται αντιπρόσωποι της
Εurojust, της Ευρωπόλ, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη δια
χείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των
κρατών μελών της ΕΕ (Frontex) και άλλων αρμοδίων οργανισμών να
παρακολουθήσουν, ως παρατηρητές, τις συνεδριάσεις της μόνιμης
επιτροπής.
2.
Η μόνιμη επιτροπή συμβάλλει στην εξασφάλιση συνοχής της
δράσης των εν λόγω οργανισμών.
Άρθρο 6
1.
Η μόνιμη επιτροπή υποβάλλει σε τακτά διαστήματα στο Συμ
βούλιο έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητές της.

Η μόνιμη επιτροπή διευκολύνει, προωθεί και ενισχύει τον συντονι
σμό των επιχειρησιακών δράσεων των αρχών των κρατών μελών με
αρμοδιότητα στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας.

2.
Το Συμβούλιο ενημερώνει διαρκώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβού
λιο και τα εθνικά κοινοβούλια για τις εργασίες της μόνιμης επι
τροπής.

Άρθρο 3

Άρθρο 7

1.
Μη θιγομένων των καθηκόντων των οργανισμών που αναφέ
ρονται στο άρθρο 5, η μόνιμη επιτροπή διευκολύνει και διασφαλίζει
ουσιαστική επιχειρησιακή συνεργασία και συντονισμό δυνάμει του
τίτλου V του μέρους ΙΙΙ της Συνθήκης, μεταξύ άλλων και σε τομείς
που καλύπτονται από την αστυνομική και τελωνειακή συνεργασία
και από αρχές αρμόδιες για τον έλεγχο και την προστασία των
εξωτερικών συνόρων. Καλύπτει επίσης, κατά περίπτωση, τη δικα
στική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις που υπάγονται στην επιχει
ρησιακή συνεργασία στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας.

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία της
εκδόσεώς της.

2.
Η μόνιμη επιτροπή αξιολογεί επίσης τη γενική καθοδήγηση
και απόδοση της επιχειρησιακής συνεργασίας εντοπίζει δυνητικές
ελλείψεις ή αδυναμίες και εγκρίνει τις συγκεκριμένες συστάσεις
που ενδείκνυνται για τη θεραπεία τους.

Δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 25 Φεβρουαρίου 2010.
Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
A. PÉREZ RUBALCABA
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 2ας Μαρτίου 2010
με την οποία αναγνωρίζεται καταρχήν η πληρότητα του φακέλου που υποβλήθηκε για λεπτομερή εξέταση
με σκοπό την ενδεχόμενη καταχώριση του στελέχους T34 Trichoderma asperellum και isopyrazam στο
παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2010) 1099]
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2010/132/ΕΕ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

(4)

Με την παρούσα απόφαση επιβεβαιώνεται επίσημα σε επί
πεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι οι φάκελοι θεωρείται ότι ικα
νοποιούν καταρχήν τις απαιτήσεις για στοιχεία και πληρο
φορίες που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ και, για ένα
τουλάχιστον φυτοπροστατευτικό προϊόν που περιέχει μία
από τις εν λόγω δραστικές ουσίες, τις απαιτήσεις του παραρ
τήματος III της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

(5)

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

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991,
σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊ
όντων (1), και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 3,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:
(1)

(2)

(3)

Η οδηγία 91/414/ΕΟΚ προβλέπει την κατάρτιση κοινοτικού
καταλόγου δραστικών ουσιών οι οποίες επιτρέπεται να ενσω
ματώνονται σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Η εταιρεία Biocontrol Technologies S.L. υπέβαλε στις
αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, στις 22 Απριλίου 2009,
φάκελο για τη δραστική ουσία Trichoderma asperellum
(στέλεχος T34), συνοδευόμενο από αίτηση να καταχωριστεί
η εν λόγω ουσία στο παράρτημα Ι της οδηγίας
91/414/ΕΟΚ. Η εταιρεία Syngenta Crop Protection AG
υπέβαλε στις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, στις
25 Νοεμβρίου 2008, φάκελο για την ουσία isopyrazam,
συνοδευόμενο από αίτηση να καταχωριστεί η εν λόγω ουσία
στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

Οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσαν στην Επιτροπή
ότι, ύστερα από μια αρχική εξέταση, φαίνεται ότι ο φάκελος
για την εν λόγω δραστική ουσία ικανοποιεί τις απαιτήσεις
για στοιχεία και πληροφορίες που ορίζονται στο παράρτημα
II της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ. Οι φάκελοι που υποβλήθηκαν
φαίνεται ότι ικανοποιούν επίσης τις απαιτήσεις για στοιχεία
και πληροφορίες που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ της οδη
γίας 91/414/ΕΟΚ όσον αφορά ένα φυτοπροστατευτικό
προϊόν που περιέχει την εν λόγω δραστική ουσία. Σύμφωνα
με το άρθρο 6 παράγραφος 2 της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ, οι
φάκελοι διαβιβάστηκαν στη συνέχεια από τους αιτούντες
στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη και παραπέμφθηκαν
στη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία
των ζώων.

(1) ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ. 1.

Άρθρο 1
Οι φάκελοι σχετικά με τις αναγραφόμενες στο παράρτημα της
παρούσας απόφασης δραστικές ουσίες, οι οποίοι υποβλήθηκαν
στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη με σκοπό να καταχωριστούν
οι οικείες δραστικές ουσίες στο παράρτημα Ι της οδηγίας
91/414/ΕΟΚ, ικανοποιούν, καταρχήν, τις απαιτήσεις ως προς τα
στοιχεία και τις πληροφορίες που παρατίθενται στο παράρτημα II
της ίδιας οδηγίας.

Οι φάκελοι ικανοποιούν επίσης τις απαιτήσεις για τα στοιχεία και
τις πληροφορίες που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ της εν λόγω
οδηγίας όσον αφορά ένα φυτοπροστατευτικό προϊόν που περιέχει
τη δραστική ουσία, λαμβάνοντας υπόψη τις προτεινόμενες χρήσεις.

Άρθρο 2
Το κράτος μέλος-εισηγητής εξακολουθεί να εξετάζει λεπτομερώς
τους φακέλους που αναφέρονται στο άρθρο 1 και υποβάλλει
έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τα συμπεράσματα της εξέτασής
του, συνοδευόμενη από τυχόν συστάσεις σχετικά με την καταχώριση
ή τη μη καταχώριση στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ
των δραστικών ουσιών που αναφέρονται στο άρθρο 1 και τυχόν
όρους σχετικά με την καταχώριση το συντομότερο δυνατόν και το
αργότερο εντός ενός έτους από την ημερομηνία δημοσίευσης της
παρούσας απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
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Άρθρο 3
H παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2010.
Για την Επιτροπή
John DALLI

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΦΟΡΑ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ
αριθ.

Κοινή ονομασία, αριθμός αναγνώρισης CIPAC

1

Trichoderma asperellum (στέλεχος
T34)
αριθ. CIPAC: άνευ αντικειμένου

2

Isopyrazam
αριθ. CIPAC:
Syn-ισομερές: 683777-13-1
Anti-ισομερές: 683777-14-2

Ημερομηνία εφαρμογής

Κράτος μέλος- ειση
γητής

Biocontrol Technologies S.L.

22.4.2009

ΗΒ

Syngenta Crop Protection AG

25.11.2008

ΗΒ

Αιτών

3.3.2010
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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 2ας Μαρτίου 2010
σχετικά με την πρόληψη και τη μείωση της μόλυνσης από καρβαμιδικό αιθυλεστέρα σε αποστάγματα
πυρηνόκαρπων φρούτων και αποστάγματα στεμφύλων πυρηνόκαρπων φρούτων και σχετικά με την
παρακολούθηση των επιπέδων καρβαμιδικού αιθυλεστέρα στα εν λόγω ποτά
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2010/133/ΕΕ)
ότι η μέγιστη περιεκτικότητα σε υδροκυανικό οξύ σε απο
στάγματα πυρηνόκαρπων φρούτων και αποστάγματα στεμφύ
λων πυρηνόκαρπων φρούτων είναι 7 γραμμάρια ανά εκατό
λιτρο αλκοόλης 100 % vol. (70 mg/l).

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 292,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Η επιστημονική ομάδα για τις μολυσματικές προσμείξεις
στην τροφική αλυσίδα της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφά
λεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ) εξέδωσε στις 20 Σεπτεμβρίου
2007 επιστημονική γνώμη σχετικά με τον καρβαμιδικό αιθυ
λεστέρα και το υδροκυανικό οξύ σε τρόφιμα και ποτά (1).
Στη γνώμη αυτή η ομάδα έθεσε τα περιθώρια έκθεσης (ΠΕ)
για τον καρβαμιδικό αιθυλεστέρα για διάφορα σενάρια κατα
νάλωσης τροφίμων και ποτών. Βάσει αυτών των ΠΕ, η ομάδα
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο καρβαμιδικός αιθυλεστέρας
σε αλκοολούχα ποτά αποτελεί λόγο ανησυχίας για την υγεία,
ιδίως όσον αφορά τα αποστάγματα πυρηνόκαρπων φρούτων,
και συνέστησε τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό του
κινδύνου ώστε να μειωθούν τα επίπεδα καρβαμιδικού αιθυ
λεστέρα στα εν λόγω ποτά. Καθώς το υδροκυανικό οξύ είναι
σημαντικός πρόδρομος σχηματισμού καρβαμιδικού αιθυλε
στέρα σε αποστάγματα πυρηνόκαρπων φρούτων και απο
στάγματα στεμφύλων πυρηνόκαρπων φρούτων, η ομάδα
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα μέτρα αυτά πρέπει να
επικεντρωθούν στο υδροκυανικό οξύ και άλλους προδρό
μους του καρβαμιδικού αιθυλεστέρα για να προληφθεί ο
σχηματισμός καρβαμιδικού αιθυλεστέρα κατά τη διάρκεια
αποθήκευσης των εν λόγω προϊόντων.
Η μέγιστη περιεκτικότητα υδροκυανικού οξέος σε αποστάγ
ματα πυρηνόκαρπων φρούτων και αποστάγματα στεμφύλων
πυρηνόκαρπων φρούτων ορίστηκε στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου
λίου, της 15ης Ιανουαρίου 2008, σχετικά με τον ορισμό,
την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την
προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων
ποτών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1576/89 του Συμβουλίου (2). Ο ανωτέρω κανονισμός ορίζει

(1) Γνώμη της επιστημονικής ομάδας της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφά
λεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ) για τις μολυσματικές προσμείξεις στην τρο
φική αλυσίδα σχετικά με το καρβαμιδικό αιθύλιο και το υδροκυανικό
οξύ σε τρόφιμα και ποτά., The EFSA Journal (2007) Journal number,
551, σ. 1. http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/Contam_ej551_
ethyl_carbamate_en_rev.1,3.pdf
(2) ΕΕ L 39 της 13.2.2008, σ. 16.

(3)

Ένας «Κώδικας ορθής πρακτικής για την πρόληψη και τη
μείωση των επιπέδων καρβαμιδικού αιθυλεστέρα σε αποστάγ
ματα πυρηνόκαρπων φρούτων και αποστάγματα στεμφύλων
πυρηνόκαρπων φρούτων» θεωρείται κατάλληλο μέσο για την
αντιμετώπιση των συστάσεων της Ευρωπαϊκής Αρχής για την
Ασφάλεια των Τροφίμων. Ο εν λόγω κώδικας συνιστά ορθές
παρασκευαστικές πρακτικές (ΟΠΠ) για τις οποίες υπάρχουν
στοιχεία ότι, όταν αυτές εφαρμοστούν, μπορούν να επιτευχ
θούν χαμηλότερα επίπεδα καρβαμιδικού αιθυλεστέρα. Ένα
επίπεδο-στόχος για τον καρβαμιδικό αιθυλεστέρα της τάξης
του 1 mg/l στο έτοιμο προς κατανάλωση απόσταγμα είναι
ρεαλιστικός και εφικτός όταν εφαρμοστούν ορθές πρακτικές.

(4)

Τα επίπεδα καρβαμιδικού αιθυλεστέρα σε αποστάγματα
πυρηνόκαρπων φρούτων και αποστάγματα στεμφύλων πυρη
νόκαρπων φρούτων πρέπει να παρακολουθούνται κατά τη
διάρκεια χρονικής περιόδου τριών ετών, ενώ τα σχετικά απο
τελέσματα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση
των αποτελεσμάτων του κώδικα πρακτικής ύστερα από τρία
έτη εφαρμογής. Περαιτέρω, πρέπει να αξιολογείται η δυνα
τότητα καθορισμού μέγιστου επιπέδου,

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΣΤΑΣΗ:

Συνιστάται στα κράτη μέλη:
1. Να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι ο «Κώδι
κας ορθής πρακτικής για την πρόληψη και τη μείωση των επι
πέδων καρβαμιδικού αιθυλεστέρα σε αποστάγματα πυρηνόκαρ
πων φρούτων και αποστάγματα στεμφύλων πυρηνόκαρπων
φρούτων», όπως περιγράφεται στο παράρτημα της παρούσας
σύστασης, εφαρμόζεται από όλους τους παράγοντες που συμ
μετέχουν στην παραγωγή, συσκευασία, μεταφορά, διατήρηση και
αποθήκευση αποσταγμάτων πυρηνόκαρπων φρούτων και απο
σταγμάτων στεμφύλων πυρηνόκαρπων φρούτων.
2. Να εξασφαλίσουν ότι λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για
την επίτευξη επιπέδων καρβαμιδικού αιθυλεστέρα σε αποστάγ
ματα πυρηνόκαρπων φρούτων και αποστάγματα στεμφύλων
πυρηνόκαρπων φρούτων κατά το δυνατόν χαμηλότερων με
σκοπό την επίτευξη του επιπέδου 1 mg/l ως στόχου.
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3. Να παρακολουθήσουν τα επίπεδα καρβαμιδικού αιθυλεστέρα σε
αποστάγματα πυρηνόκαρπων φρούτων και αποστάγματα στεμφύ
λων πυρηνόκαρπων φρούτων κατά τη διάρκεια των ετών 2010,
2011 και 2012 ώστε να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα του
κώδικα ορθής πρακτικής που παρατίθενται στο παράρτημα της
παρούσας σύστασης.

3.3.2010

6. Να διενεργούν την ανάλυση καρβαμιδικού αιθυλεστέρα σύμ
φωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στα σημεία 1 και 2 του
παραρτήματος ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απρι
λίου 2004, για τη διενέργεια επίσημων ελέγχων της συμμόρφω
σης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς
τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων (2).

4. Να υποβάλλουν τα δεδομένα παρακολούθησης του προηγούμε
νου έτους στην ΕΑΑΤ έως την 1η Ιουνίου κάθε έτους με τις
πληροφορίες και στον μορφότυπο που ορίζονται από την ΕΑΑΤ.
Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2010.
5. Να ακολουθήσουν τις διαδικασίες δειγματοληψίας με σκοπό το
πρόγραμμα παρακολούθησης όπως ορίζεται στο μέρος Β του
παραρτήματος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 333/2007 της Επι
τροπής, της 28ης Μαρτίου 2007, για τον καθορισμό μεθόδων
δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο των επι
πέδων μολύβδου, καδμίου, υδραργύρου, ανόργανου κασσιτέρου,
3-μονοχλωροπροπανοδιόλης και βενζο[a]πυρενίου στα τρό
φιμα (1).

(1) ΕΕ L 88 της 29.3.2007, σ. 29.

Για την Επιτροπή
John DALLI

Μέλος της Επιτροπής

(2) ΕΕ L 165 της 3.4.2004, σ. 1.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Κώδικας ορθής πρακτικής για την πρόληψη και τη μείωση των επιπέδων καρβαμιδικού αιθυλεστέρα σε αποστάγματα
πυρηνόκαρπων φρούτων και αποστάγματα στεμφύλων πυρηνόκαρπων φρούτων
ΕΙΣΑΓΩΓΉ
1. Ο καρβαμιδικός αιθυλεστέρας είναι μια ένωση που εμφανίζεται φυσικά σε τρόφιμα που έχουν υποστεί ζύμωση και σε
αλκοολούχα ποτά, όπως το ψωμί, το γιαούρτι, η σάλτσα σόγιας, το κρασί, η μπίρα και ιδιαίτερα σε αποστάγματα
πυρηνόκαρπων φρούτων και αποστάγματα στεμφύλων πυρηνόκαρπων φρούτων, κυρίως εκείνων που παρασκευάζονται
από κεράσια, δαμάσκηνα, κορόμηλα και βερίκοκα.

2. Ο καρβαμιδικός αιθυλεστέρας μπορεί να σχηματιστεί από διάφορες ουσίες που είναι εγγενείς σε τρόφιμα και ποτά,
συμπεριλαμβανομένων του υδροκυανικού οξέος (ή υδροκυανίου), της ουρίας, της κιτρουλλίνης και άλλων Ν-καρβα
μοϋλο-ενώσεων. Η κυανιδική ένωση είναι πιθανώς ο τελευταίος πρόδρομος στις περισσότερες περιπτώσεις, που αντιδρά
με αιθανόλη για να σχηματίσει καρβαμιδικό αιθυλεστέρα.

3. Σε προϊόντα απόσταξης πυρηνόκαρπων φρούτων (αποστάγματα πυρηνόκαρπων φρούτων και αποστάγματα στεμφύλων
πυρηνόκαρπων φρούτων) ο καρβαμιδικός αιθυλεστέρας μπορεί να σχηματιστεί από κυανογόνους γλυκοζίτες που είναι
φυσικά συστατικά στοιχεία των πυρήνων. Όταν πολτοποιούνται τα φρούτα, οι πυρήνες ενδέχεται να θραυστούν και οι
κυανογόνοι γλυκοζίτες των πυρήνων ενδέχεται να έρθουν σε επαφή με ένζυμα στον πολτό των φρούτων. Οι κυανογόνοι
γλυκοζίτες στη συνέχεια αποδομούνται σε υδροκυανικό οξύ/κυανιούχα άλατα. Υδροκυανικό οξύ μπορεί επίσης να απελευ
θερωθεί από ακέραιους πυρήνες κατά τη διάρκεια πιο μακροχρόνιας αποθήκευσης του πολτού που έχει υποστεί ζύμωση.
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απόσταξης το υδροκυανικό οξύ μπορεί να εμπλουτιστεί σε όλα τα κλάσματα της
απόσταξης. Υπό την επίδραση του φωτός το κυανιούχο άλας οξειδώνεται σε κυανιδική ένωση που αντιδρά με την αιθανόλη
για να σχηματίσει καρβαμιδικό αιθυλεστέρα. Όταν ξεκινήσει η αντίδραση, δεν μπορεί πλέον να σταματήσει.

4. Σημαντική μείωση στη συγκέντρωση του καρβαμιδικού αιθυλεστέρα μπορεί να επιτευχθεί χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικές
προσεγγίσεις: πρώτον, με τη μείωση της συγκέντρωσης των κύριων πρόδρομων ουσιών· δεύτερον, με τη μείωση της τάσης
των εν λόγω ουσιών να αντιδρούν για να σχηματίσουν κυανιδική ένωση. Οι κύριοι παράγοντες που επιδρούν είναι η
συγκέντρωση πρόδρομων ουσιών (π.χ. υδροκυανικό οξύ και κυανιούχα άλατα) και οι συνθήκες αποθήκευσης, όπως η έκθεση
σε φως και η θερμοκρασία.

5. Παρόλο που δεν έχει διαπιστωθεί, έως σήμερα, ισχυρή συσχέτιση μεταξύ του επιπέδου του υδροκυανικού οξέος και του
καρβαμιδικού αιθυλεστέρα, είναι προφανές ότι, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, υψηλές συγκεντρώσεις υδροκυανικού οξέος
οδηγούν σε υψηλότερα επίπεδα καρβαμιδικού αιθυλεστέρα. Μια πιθανή αύξηση όσον αφορά τον σχηματισμό καρβαμιδικού
αιθυλεστέρα συνδέθηκε με επίπεδα ίσα ή μεγαλύτερα από 1 mg/l υδροκυανικού οξέος στο τελικό προϊόν απόσταξης (1) (2).

6. Το μέρος Ι δίνει λεπτομερή στοιχεία της παραγωγικής διαδικασίας. Το μέρος ΙΙ περιέχει συγκεκριμένες συστάσεις που
βασίζονται στις ορθές παρασκευαστικές πρακτικές (ΟΠΠ).

I. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
7. Η παραγωγική διαδικασία για αποστάγματα φρούτων και αποστάγματα στεμφύλων φρούτων περιλαμβάνει πολτοποίηση και
ζύμωση ολόκληρου του φρούτου, που ακολουθείται από απόσταξη. Η διαδικασία κατά κανόνα ακολουθεί τα βήματα που
απαριθμούνται παρακάτω:

— σύνθλιψη ολόκληρου του ώριμου φρούτου,

— ζύμωση του πολτού σε δεξαμενές ανοξείδωτου χάλυβα ή άλλα κατάλληλα δοχεία ζύμωσης,

— μεταφορά του πολτού που έχει υποστεί ζύμωση στη διάταξη απόσταξης, που συχνά είναι χάλκινος άμβυκας,

— θέρμανση του πολτού που έχει υποστεί ζύμωση με κατάλληλη μέθοδο θέρμανσης ώστε να εξατμιστεί βραδέως η
αλκοόλη,
(1) Christoph, N.,
Kleinbrennerei
(2) Christoph, N.,
Kleinbrennerei

Bauer-Christoph C., Maßnahmen zur Reduzierung des Ethylcarbamatgehaltes bei der Herstellung von Steinobstbränden (I),
1998; 11: 9-13.
Bauer-Christoph C., Maßnahmen zur Reduzierung des Ethylcarbamatgehaltes bei der Herstellung von Steinobstbränden (II),
1999; 1: 5-13.
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— ψύξη των ατμών της αλκοόλης σε κατάλληλη (π.χ. από ανοξείδωτο χάλυβα) στήλη, όπου συμπυκνώνεται και συλλέγεται,
— διαχωρισμός τριών διαφορετικών κλασμάτων αλκοόλης· «κεφαλή της απόσταξης», «καρδιά της απόσταξης», «ουρά της
απόσταξης».
8. Κατά την απόσταξη, πρώτα εξατμίζεται η κεφαλή της απόσταξης. Μπορεί συνήθως να αναγνωριστεί από το χαρακτηριστικό
άρωμα διαλύτη ή λάκας της. Αυτό το κλάσμα είναι γενικά ακατάλληλο για κατανάλωση και πρέπει να απορρίπτεται.
9. Κατά τη διαδικασία της μεσαίας απόσταξης (της «καρδιάς της απόσταξης»), αποστάζεται η αιθυλική αλκοόλη (αιθανόλη), η
κύρια αλκοόλη σε όλα τα αποστάγματα. Αυτό το μέρος της διαδικασίας της απόσταξης, όπου η περιεκτικότητα των
πτητικών ουσιών, πλην της αιθανόλης, είναι η χαμηλότερη και όπου βρίσκονται τα αγνότερα αρώματα των φρούτων,
συλλέγεται πάντα.
10. Η «ουρά» της απόσταξης περιλαμβάνει οξικό οξύ και ζυμέλαια, που συχνά ταυτοποιούνται από τα δυσάρεστα οξώδη και
φυτικά αρώματα. Απορρίπτονται επίσης, αλλά μπορούν να αποσταχθούν εκ νέου, επειδή κάποια ποσότητα αιθανόλης
περιλαμβάνεται πάντοτε στην «ουρά της απόσταξης».
II. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΟΡΘΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
Πρώτες ύλες και προετοιμασία πολτού φρούτων
11. Οι πρώτες ύλες και η προετοιμασία του πολτού φρούτων πρέπει να είναι κατάλληλες για να αποφευχθεί η απελευθέρωση
υδροκυανικού οξέος.
12. Τα πυρηνόκαρπα φρούτα πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας, να μην έχουν υποστεί μηχανική βλάβη και να μην είναι
μικροβιολογικά αλλοιωμένα.
13. Τα φρούτα πρέπει, κατά προτίμηση, να έχουν υποβληθεί σε αφαίρεση του πυρήνα.
14. Εάν δεν έχουν αφαιρεθεί οι πυρήνες των φρούτων, τα φρούτα πρέπει να πολτοποιούνται προσεκτικά για να αποφευχθεί η
σύνθλιψη των πυρήνων.
Ζύμωση
15. Επιλεγμένα στελέχη ζυμών για παραγωγή αλκοόλης πρέπει να προστίθενται στα πολτοποιημένα φρούτα, σύμφωνα με τις
οδηγίες προς τους χρήστες.
16. Τα πολτοποιημένα φρούτα που έχουν υποστεί ζύμωση πρέπει να αποτελούν αντικείμενο χειρισμών με υψηλά πρότυπα
υγιεινής, ενώ πρέπει και να ελαχιστοποιηθεί η έκθεση στο φως. Ο πολτός των φρούτων που έχει υποστεί ζύμωση πρέπει να
αποθηκεύεται το συντομότερο δυνατόν πριν από την απόσταξη, καθώς υδροκυανικό οξύ μπορεί επίσης να απελευθερωθεί
από ακέραιους πυρήνες κατά τη διάρκεια πιο μακροχρόνιας αποθήκευσης του πολτού.
Εξοπλισμός απόσταξης
17. Ο εξοπλισμός απόσταξης και η διαδικασία απόσταξης πρέπει να είναι κατάλληλα για να εξασφαλιστεί ότι το υδροκυανικό
οξύ δεν μεταφέρεται στο απόσταγμα.
18. Ο εξοπλισμός απόσταξης πρέπει να περιλαμβάνει αυτόματες διατάξεις έκπλυσης και χάλκινους καταλυτικούς μετατροπείς.
Οι αυτόματες διατάξεις έκπλυσης θα διατηρούν τους αποστακτήρες καθαρισμένους, ενώ οι χάλκινοι καταλυτικοί μετατρο
πείς θα δεσμεύουν το υδροκυανικό οξύ πριν να περάσει στο απόσταγμα.
19. Οι αυτόματες διατάξεις έκπλυσης δεν είναι αναγκαίες στην περίπτωση ασυνεχούς απόσταξης. Ο εξοπλισμός απόσταξης
πρέπει να καθαρίζεται με συστηματικές και ενδελεχείς διαδικασίες καθαρισμού.
20. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν δεν χρησιμοποιούνται χάλκινοι καταλυτικοί μετατροπείς ή άλλοι εξειδικευμένοι διαχωριστές
των κυανιούχων αλάτων, πρέπει να προστίθενται ενώσεις χαλκού στον πολτό φρούτων που έχει υποστεί ζύμωση πριν από την
απόσταξη. Ο σκοπός των ενώσεων χαλκού είναι να δεσμεύουν το υδροκυανικό οξύ. Οι ενώσεις χαλκού πωλούνται σε ειδικά
καταστήματα και πρέπει να χρησιμοποιούνται πολύ προσεκτικά σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
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Διαδικασία απόσταξης
21. Οι πυρήνες που βρίσκονται στον πολτό που έχει υποστεί ζύμωση δεν πρέπει να αναρροφώνται στη διάταξη απόσταξης.
22. Η απόσταξη πρέπει να πραγματοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε η αλκοόλη να εξατμίζεται με βραδύ ρυθμό (δηλαδή με τη
χρήση ατμού αντί γυμνής φλόγας ως πηγής θερμότητας).
23. Το πρώτο κλάσμα του αποστάγματος, η «κεφαλή της απόσταξης», πρέπει να διαχωρίζεται προσεκτικά.
24. Το μεσαίο κλάσμα, η «καρδιά της απόσταξης», πρέπει στη συνέχεια να συλλέγεται και να αποθηκεύεται σε σκοτεινό χώρο.
Όταν η περιεκτικότητα σε αλκοόλη φτάνει το 50 % vol. στο δοχείο συλλογής, η συλλογή πρέπει να μετατίθεται στην «ουρά
της απόσταξης», έτσι ώστε ο τυχόν καρβαμιδικός αιθυλεστέρας που μπορεί να έχει σχηματιστεί να διαχωρίζεται στο κλάσμα
της ουράς της απόσταξης.
25. Η διαχωρισμένη ουρά της απόσταξης, που πιθανώς περιέχει καρβαμιδικό αιθυλεστέρα, πρέπει να συλλέγεται και, εάν
χρησιμοποιείται για εκ νέου απόσταξη, πρέπει να αποστάζεται εκ νέου ξεχωριστά.
Έλεγχοι στο απόσταγμα, στην εκ νέου απόσταξη και στην αποθήκευση
Υδροκυανικό οξύ
26. Τα αποστάγματα πρέπει να ελέγχονται τακτικά ως προς το επίπεδο υδροκυανικού οξέος. Ο καθορισμός πρέπει να πραγ
ματοποιείται με κατάλληλες δοκιμές, είτε με συσκευασίες ταχέων δοκιμών του επιπέδου του υδροκυανικού οξέος είτε,
ακόμη, από ειδικευμένο εργαστήριο.
27. Εάν η συγκέντρωση υδροκυανικού οξέος στο απόσταγμα υπερβαίνει το επίπεδο του 1 mg/l, συνιστάται εκ νέου απόσταξη με
καταλυτικούς μετατροπείς ή ενώσεις χαλκού (βλέπε σημεία 18 και 20), εφόσον κρίνεται κατάλληλο.
28. Τα αποστάγματα με επίπεδα υδροκυανικού οξέος κοντά στο 1 mg/l πρέπει, στην ιδανική περίπτωση, επίσης να αποστάζονται
εκ νέου ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, να αποθηκεύονται σε αδιαφανείς φιάλες ή καλυμμένα κουτιά με χρόνο αποθήκευσης
κατά το δυνατόν μικρότερο ώστε να αποφευχθεί ο σχηματισμός καρβαμιδικού αιθυλεστέρα κατά την αποθήκευση.
Καρβαμιδικός αιθυλεστέρας
29. Η δοκιμή καρβαμιδικού αιθυλεστέρα συνιστάται για αποστάγματα στα οποία η ένωση μπορεί να έχει ήδη σχηματιστεί (π.χ.
αποστάγματα με άγνωστο ιστορικό παραγωγής, υψηλότερα επίπεδα κυανιούχου άλατος, αποθήκευση σε φωτεινό χώρο). Το
επίπεδο καρβαμιδικού αιθυλεστέρα μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο δοκιμής μόνο από ειδικευμένο εργαστήριο.
30. Εάν το απόσταγμα παρουσιάζει συγκέντρωση καρβαμιδικού αιθυλεστέρα που υπερβαίνει το επίπεδο-στόχο του 1 mg/l,
πρέπει να αποσταχθεί εκ νέου, εφόσον κρίνεται κατάλληλο.
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Τιμή συνδρομής 2010 (χωρίς ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ταχυδρομείου για
κανονική αποστολή)
Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρές L + C, μόνο έντυπη έκδοση

22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ

1 100 EUR ετησίως

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρές L + C, έντυπη έκδοση + ετήσιο
CD-ROM

22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ

1 200 EUR ετησίως

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρά L, μόνο έντυπη έκδοση

22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ

770 EUR ετησίως

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρές L + C, μηνιαίο συγκεντρωτικό
CD-ROM

22 επίσημες γλώσσες της ΕΕ

400 EUR ετησίως

Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας, σειρά S — Δημόσιες
συμβάσεις και διαγωνισμοί, CD-ROM, δύο εκδόσεις την εβδομάδα

πολύγλωσσο: 23 επίσημες
γλώσσες της ΕΕ

300 EUR ετησίως

Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, σειρά C — Διαγωνισμοί

γλώσσα(-ες) ανάλογα με το
διαγωνισμό

50 EUR ετησίως

Η συνδρομή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εκδίδεται στις επίσημες γλώσσες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι δυνατή σε 22 γλωσσικές εκδόσεις. Περιλαμβάνει τις σειρές L (Νομοθεσία) και C
(Ανακοινώσεις και Πληροφορίες).
Για κάθε γλωσσική έκδοση απαιτείται ξεχωριστή συνδρομή.
Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 920/2005 του Συμβουλίου, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα
L 156 της 18ης Ιουνίου 2005, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υποχρεούνται, προσωρινά, να
συντάσσουν και να δημοσιεύουν στα ιρλανδικά όλες τις πράξεις. Γι’ αυτό, η Επίσημη Εφημερίδα στα ιρλανδικά
πωλείται ξεχωριστά.
Η συνδρομή για το Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας (σειρά S — Δημόσιες συμβάσεις και διαγωνισμοί)
περιλαμβάνει 23 επίσημες γλωσσικές εκδόσεις σε ένα ενιαίο πολύγλωσσο CD-ROM.
Με απλή αίτηση, οι συνδρομητές της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δικαίωμα να
λαμβάνουν διάφορα παραρτήματα της Επίσημης Εφημερίδας. Ενημερώνονται για την έκδοση των παραρτημάτων με «Σημείωμα προς τον αναγνώστη» που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Τα CD-ROM θα αντικατασταθούν από DVD εντός του 2010.

Πωλήσεις και συνδρομές
Συνδρομές σε διάφορες τιμολογημένες περιοδικές εκδόσεις, όπως η Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, διατίθενται στους εμπορικούς μας αντιπροσώπους. Κατάλογο των εμπορικών μας αντιπροσώπων
θα βρείτε στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_el.htm

Το EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) παρέχει άμεση και δωρεάν πρόσβαση στο δίκαιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ιστοχώρος αυτός επιτρέπει την πρόσβαση στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στις συνθήκες, στη νομοθεσία, στη νομολογία και στις
προπαρασκευαστικές πράξεις.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση: http://europa.eu

EL

