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ΘΔΜΑ: Δθαπμογή ηος Κανονιζμού (ΔΚ) απ. 206/2009.
σεη.: 1) Ζ με απ. ππωη. 279517/1-09-2004 εγκύκλιόρ μαρ.
2) Ζ με απ. ππωη. 2315214/30-11-2004 εγκύκλιόρ μαρ.
3) Ζ με απ. ππωη. Α.3005/ 55/Β0019/5-09-2005 εγκύκλιορ ηηρ Γενικήρ Γ/νζηρ
Σελωνείων κ ΔΦΚ.
Σε ζπλέρεηα ηεο ειεθηξνληθήο θνηλνπνίεζεο, απνζηέιιεηαη ζπλεκκέλα γηα ελεκέξσζε θαη
εθαξκνγή, ν Καλνληζκόο (ΕΚ) αξ. 206/2009 ηεο Επηηξνπήο ηεο Ε.Ε., ν νπνίνο αθνξά ηελ
εηζαγσγή ζην έδαθνο ηεο ρώξαο θαη ησλ άιισλ θξαηώλ κειώλ ηεο Ε.Ε. απνζηνιώλ
πξντόλησλ δσηθήο πξνέιεπζεο ζε πνζόηεηεο γηα πξνζσπηθή ρξήζε.
Με ηνλ ζπλεκκέλν θαλνληζκό επέξρνληαη νξηζκέλεο δηαθνξνπνηήζεηο ζε ζρέζε κε ηνλ
πξνεγνύκελν θαλνληζκό (ΕΚ) αξ. 745/2004 πνπ θαηαξγείηαη θαη νη νπνίεο ζπλνςίδνληαη
παξαθάησ:
Α. Πεπιοπιζμοί
Κάζε επηβάηεο ν νπνίνο κεηαθέξεη ζηηο απνζθεπέο ηνπ νπνηαδήπνηε κηθξή ή κεγάιε
πνζόηεηα δσηθώλ πξντόλησλ, ππνρξενύηαη λα δηέξρεηαη κέζσ ηεο εηδηθήο δώλεο θαη λα ηα
δειώλεη ζηηο αξκόδηεο ηεισλεηαθέο αξρέο ειέγρνπ ησλ απνζθεπώλ. Οη αξκόδηνη
ηεισλεηαθνί ππάιιεινη ππνρξενύληαη:
1. Να απαγνξεύνπλ ηελ εηζαγσγή θαη λα δεζκεύνπλ νπνηαδήπνηε πνζόηεηα ζε θξέαο,
γάια θαη πξντόλησλ ηνπο, ηα νπνία θαζνξίδνληαη κε ζαθήλεηα ζην Παξάξηεκα Θ ηνπ
θαλνληζκνύ θαη πξννξίδνληαη είηε γηα θαηαλάισζε από ηνλ άλζξσπν είηε γηα ηε
δηαηξνθή δώσλ ζπληξνθηάο, είηε λεθξώλ δώσλ αθαηάιιεισλ γηα ηε δηαηξνθή ηνπ
αλζξώπνπ.

2. Να επηηξέπνπλ ρσξίο θηεληαηξηθό έιεγρν ηελ εηζαγσγή αιηεπκάησλ ζε νπνηαδήπνηε
κνξθή εθόζνλ δελ ππεξβαίλνπλ ηελ πνζόηεηα ησλ 20 kg,
3. Να επηηξέπνπλ ρσξίο θηεληαηξηθό έιεγρν ηελ εηζαγσγή άιισλ εηδώλ (όπσο απγά,
κέιη), εθόζνλ δελ ππεξβαίλνπλ ηελ πνζόηεηα ησλ 2 kg ή ησλ 10 kg από ηηο ρώξεο
Κξναηία, Νήζνπο Φεξόε, Γξνηιαλδία θαη Θζιαλδία.
Β. ΠΑΡΔΚΚΛΗΔΗ
Επηζεκαίλεηαη όηη νη παξαπάλσ πεξηνξηζκνί:
1) Δελ αθνξνύλ δσηθά πξντόληα πνπ κεηαθέξνληαη ζηηο απνζθεπέο επηβαηώλ πνπ
κεηαθηλνύληαη κεηαμύ ησλ 27 θξαηώλ κειώλ θαη ησλ ρσξώλ: Αλδόξα, Ληρηελζηάηλ,
Σαλ Μαξίλν, Ννξβεγία θαη Ειβεηία.
2) Κξέαο, γάια θαη πξντόληα ηνπο από ηελ Κξναηία, λήζνπο Φεξόε, ηε Γξνηιαλδία θαη
ηελ Θζιαλδία επηηξέπεηαη λα εηζάγνληαη ρσξίο θηεληαηξηθό έιεγρν, εθόζνλ δελ
ππεξβαίλνπλ ζε βάξνο ηα 10 kg.
3) Παηδηθό γάια ζε ζθόλε, παηδηθέο ηξνθέο πνπ απαηηνύληαη γηα ηαηξηθνύο ιόγνπο,
επηηξέπεηαη λα εηζάγνληαη ρσξίο θηεληαηξηθό έιεγρν εθόζνλ είλαη ζπζθεπαζκέλα,
δελ ρξεηάδνληαη ςπγείν θαη δελ ππεξβαίλνπλ ην βάξνο ησλ 2 kg ή ησλ 10 kg από ηηο
ρώξεο Κξναηία , ηηο λήζνπο Φεξόε, ηε Γξνηιαλδία θαη ηελ Θζιαλδία,
4) Ζσνηξνθέο γηα δώα ζπληξνθηάο πνπ απαηηνύληαη γηα ηαηξηθνύο ιόγνπο, είλαη
ζπζθεπαζκέλεο, δελ ρξεηάδνληαη ςπγείν θαη δελ ππεξβαίλνπλ ην βάξνο ησλ 2 kg ή
ησλ 10 kg από ηηο ρώξεο Κξναηία , ηηο λήζνπο Φεξόε, ηε Γξνηιαλδία θαη ηελ
Θζιαλδία επηηξέπεηαη λα εηζάγνληαη ρσξίο θηεληαηξηθό έιεγρν.
Γ. ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΔ ΠΟΟΣΖΣΔ
Μεγαιύηεξεο πνζόηεηεο πξντόλησλ δσηθήο πξνέιεπζεο επηηξέπεηαη λα εηζάγνληαη κόλν
εθόζνλ ηθαλνπνηνύληαη νη απαηηήζεηο γηα ηηο εκπνξηθέο απνζηνιέο, ζηηο νπνίεο
πεξηιακβάλνληαη:
1) Να ζπλνδεύνληαη από ην θαηάιιειν θηεληαηξηθό πηζηνπνηεηηθό πνπ πξνβιέπεηαη από
ηελ ηζρύνπζα θηεληαηξηθή λνκνζεζία,
2) Να ππνβάιινληαη ζε επίζεκν θηεληαηξηθό έιεγρν ζε εγθεθξηκέλν ζπλνξηαθό ζηαζκό
θηεληαηξηθνύ ειέγρνπ,
3) Η απόθαζε ηνπ θηεληάηξνπ ηνπ ζπλνξηαθνύ ζηαζκνύ θηεληαηξηθνύ ειέγρνπ λα
ηεθκεξηώλεηαη κε ηελ έθδνζε ηνπ θνηλνύ θηεληαηξηθνύ εγγξάθνπ εηζόδνπ (ΚΚΕΕ).
Γ . ΔΞΑΗΡΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ
1) Δελ ππόθεηληαη ζε πεξηνξηζηηθά κέηξα θαη ειέγρνπο άιια ζύλζεηα είδε δηαηξνθήο,
ζηα ζπζηαηηθά ησλ νπνίσλ δελ πεξηιακβάλεηαη θξέαο ή γαιαθηνθνκηθά πξντόληα,
όπσο απηά θαζνξίδνληαη ζην ζεκείν 7, ηνπ Παξαξηήκαηνο IV.
2) Οη πνζνηηθνί πεξηνξηζκνί πνπ ηζρύνπλ γηα πξνζηαηεπόκελα είδε CITES ( π.ρ. ραβηάξη)
εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ, αλεμαξηήησο ησλ πνζνηηθώλ νξίσλ ηνπ παξόληνο
θαλνληζκνύ.

3) Σε πεξηπηώζεηο έθηαθηεο ιήςεο πεξηνξηζηηθώλ κέηξσλ (π.ρ. γξίπε ησλ πηελώλ)
ππεξηζρύνπλ νη ζρεηηθέο απαγνξεπηηθέο απνθάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκόζηαο
πγείαο.
Δ. ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΔΛΔΓΥΟΤ
1) Γηα ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ εμαθνινπζνύλ λα ηζρύνπλ νη αλαθεξόκελεο ζην ζρεηηθό
εγθύθιηνη.
2) Τα πξναλαθεξζέληα ηζρύνπλ θαη γηα ηηο ηαρπδξνκηθέο απνζηνιέο.
3) Οη αξκόδηνη ππάιιεινη ησλ ηεισλεηαθώλ θαη θηεληαηξηθώλ αξρώλ ειέγρνπ
ππνρξενύληαη λα ζπλεξγάδνληαη κεηαμύ ηνπο θαζώο θαη κε ηηο εηαηξείεο ζαιάζζησλ
θαη αεξνπνξηθώλ κεηαθνξώλ θαη κε θάζε άιινλ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηηο
κεηαθνξέο πξνζώπσλ θαη αγαζώλ πξνζσπηθήο ρξήζεο, ώζηε ε δηνξγάλσζε ησλ
ζρεηηθώλ ειέγρσλ λα είλαη απνηξεπηηθή ηνπ θηλδύλνπ κεηάδνζεο αζζελεηώλ θαη
απνηειεζκαηηθή ζηελ επίηεπμε ησλ επηδησθόκελσλ ζηόρσλ.
Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γεληθήο Δηεύζπλζεο Κηεληαηξηθήο
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