ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Βρυξέλλες, 27 Φεβρουαρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ

Στις 29 Μαρτίου 2017 το Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε την πρόθεσή του να
αποχωρήσει από την Ένωση, δυνάμει του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι το σύνολο του πρωτογενούς και του παράγωγου
δικαίου της Ένωσης θα παύσει να ισχύει ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο από την 30ή
Μαρτίου 2019, ώρα 00:00 Κεντρικής Ευρώπης (CET) («ημερομηνία αποχώρησης»)1,
εκτός αν καθοριστεί άλλη ημερομηνία με κυρωμένη συμφωνία αποχώρησης2. Εκείνη τη
χρονική στιγμή το Ηνωμένο Βασίλειο θα καταστεί «τρίτη χώρα»3.
Η προετοιμασία για την αποχώρηση δεν αποτελεί θέμα μόνο των αρχών της ΕΕ και των
εθνικών αρχών, αλλά και των ιδιωτών.
Δεδομένης της σημαντικής αβεβαιότητας, ιδίως όσον αφορά το περιεχόμενο μιας
ενδεχόμενης συμφωνίας αποχώρησης, υπενθυμίζονται στους φορείς που ασχολούνται με
το εμπόριο ζώντων ζώων4 οι έννομες συνέπειες οι οποίες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη
όταν το Ηνωμένο Βασίλειο καταστεί τρίτη χώρα5 6.

1

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, δύναται να αποφασίσει ομόφωνα ότι
οι Συνθήκες θα παύσουν να ισχύουν σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

2

Επί του παρόντος διεξάγονται διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο με σκοπό να επιτευχθεί
συμφωνία αποχώρησης.

3

Τρίτη χώρα είναι μια χώρα που δεν είναι μέλος της ΕΕ.

4

Η παρούσα ανακοίνωση δεν αφορά τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς
(κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 576/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης
Ιουνίου 2013, σχετικά με τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς (ΕΕ L 178 της
28.6.2013, σ. 1)).

5

Όσον αφορά τα ζώντα ζώα των οποίων η διακίνηση βρίσκεται εν εξελίξει κατά την ημερομηνία
αποχώρησης, η ΕΕ καταβάλλει προσπάθειες να συμφωνήσει με το Ηνωμένο Βασίλειο λύσεις που θα
περιληφθούν στη συμφωνία αποχώρησης. Οι βασικές αρχές της θέσης της ΕΕ σχετικά με τα
εμπορεύματα που διατίθενται στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων των ζώντων ζώων, των οποίων η
διακίνηση άρχισε πριν από την ημερομηνία αποχώρησης είναι διαθέσιμες στην ακόλουθη διεύθυνση:
https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-goods-placed-market-under-unionlaw-withdrawal-date_en.

6

Δεδομένου ότι το κεκτημένο της ΕΕ στον κτηνιατρικό τομέα είναι πολύ λεπτομερές, στην παρούσα
ανακοίνωση παρουσιάζονται μόνον οι σχετικοί βασικοί κανόνες. Στον ιστότοπο της Επιτροπής

Με την επιφύλαξη τυχόν μεταβατικών ρυθμίσεων που ενδέχεται να περιέχονται σε μια
ενδεχόμενη συμφωνία αποχώρησης, από την ημερομηνία αποχώρησης οι κανόνες της ΕΕ
για τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων στους τομείς του ενδοενωσιακού εμπορίου
ζώντων ζώων7 8 9 10 11, της διάθεσης στην αγορά ζώων υδατοκαλλιέργειας12 και των
ελέγχων που εφαρμόζονται σε τέτοιες μετακινήσεις13, καθώς και το δίκαιο της ΕΕ για τη
μεταφορά ζώων14 παύουν να ισχύουν ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο.
Η παρούσα ανακοίνωση αφορά επίσης τη διακίνηση ζώντων ζώων και αυγών για
επώαση από και προς τις αγγλο-νορμανδικές νήσους και τη Νήσο του Μαν15.
1.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ

Δημόσια υγεία και υγεία των ζώων:

σχετικά με τις εισαγωγές ζώντων ζώων (https://ec.europa.eu/food/animals/live_animals_en)
παρέχονται γενικές πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία της ΕΕ για την υγεία των ζώων όσον αφορά
τα εισαγόμενα ζώντα ζώα.
7

Οδηγία 64/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1964, περί προβλημάτων υγειονομικού
ελέγχου στον τομέα των ενδοκοινοτικών συναλλαγών βοοειδών και χοιροειδών (ΕΕ 121 της
29.7.1964, σ. 1977/64).

8

Οδηγία 91/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 1991, σχετικά με το καθεστώς
υγειονομικού ελέγχου που διέπει το ενδοκοινοτικό εμπόριο αιγοπροβάτων (ΕΕ L 46 της 19.2.1991, σ.
19).

9

Οδηγία 2009/156/ΕΚ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τους όρους
υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διακίνηση των ιπποειδών και τις εισαγωγές ιπποειδών
προέλευσης τρίτων χωρών (ΕΕ L 192 της 23.7.2010, σ. 1).

10

Οδηγία 2009/158/ΕΚ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τους όρους
υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις εισαγωγές πουλερικών και
αυγών για επώαση από τρίτες χώρες (ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 74).

11

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 υγειονομικού ελέγχου, στις ειδικές κοινοτικές
ρυθμίσεις που αναφέρονται στο τμήμα I του παραρτήματος Α της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ (ΕΕ L 268 της
14.9.1992, σ. 54).

12

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 (ΕΕ L 328 της
24.11.2006, σ. 14).

13

Οδηγία 90/425/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, σχετικά με τους κτηνιατρικούς και
ζωοτεχνικούς ελέγχους που εφαρμόζονται στο ενδοκοινοτικό εμπόριο ορισμένων ζώντων ζώων και
προϊόντων με προοπτική την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (ΕΕ L 224 της 18.8.1990, σ. 29).

14

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2004, για την προστασία των
ζώων κατά τη μεταφορά και συναφείς δραστηριότητες (ΕΕ L 3 της 5.1.2005, σ. 1).

15

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 706/73 του Συμβουλίου, της 12ης Μαρτίου 1973, περί της κοινοτικής
ρυθμίσεως που εφαρμόζεται στις αγγλο-νορμανδικές νήσους και στη Νήσο του Μαν σχετικά με τις
συναλλαγές γεωργικών προϊόντων (ΕΕ L 68 της 15.3.1973, σ. 1).
2

Από την ημερομηνία αποχώρησης, η είσοδος ζώντων ζώων16 17από το Ηνωμένο
Βασίλειο στην ΕΕ-27 απαγορεύεται για λόγους δημόσιας υγείας και υγείας των ζώων,
εκτός εάν:


το Ηνωμένο Βασίλειο έχει «εγγραφεί» από την Επιτροπή σε κατάλογο τρίτων
χωρών για τους σκοπούς της υγείας των ζώων18. Για την «εγγραφή στον κατάλογο»,
ισχύει η οδηγία 2004/68/ΕΚ, καθώς και η σχετική ειδική νομοθεσία·



πληρούνται οι ειδικές απαιτήσεις υγειονομικού ελέγχου και οι όροι για την
κτηνιατρική πιστοποίηση που προβλέπονται σε σχέση με την «εγγραφή στον
κατάλογο» για τα είδη ή τις κατηγορίες ζώων από το Ηνωμένο Βασίλειο·



το Ηνωμένο Βασίλειο έχει «εγγραφεί» από την Επιτροπή σε κατάλογο ως τρίτη
χώρα που διαθέτει πρόγραμμα ελέγχου καταλοίπων εγκεκριμένο σύμφωνα με την
οδηγία 96/23/ΕΚ19 για τα ζώα και τα ζωικά προϊόντα που αναφέρονται στην εν λόγω
οδηγία. Για την «εγγραφή στον κατάλογο» εφαρμόζεται το κεφάλαιο VI της οδηγίας
96/23/ΕΚ.

Η «τριμερής συμφωνία» που έχει συναφθεί βάσει του άρθρου 6 της οδηγίας
2009/156/ΕΚ μεταξύ της Γαλλίας, της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου παύει να
ισχύει ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο από την ημερομηνία αποχώρησης.
Από την ημερομηνία αποχώρησης, οι ακόλουθες ουσιώδεις απαιτήσεις ελέγχονται κατά
την είσοδο στην ΕΕ-27 με την εφαρμογή υποχρεωτικών συνοριακών ελέγχων,
συμπεριλαμβανομένων των κτηνιατρικών ελέγχων, στο πρώτο σημείο εισόδου στο
έδαφος της Ένωσης:


τα ζώντα ζώα μπορούν να εισέλθουν στην ΕΕ-27 μόνο μέσω «συνοριακών σταθμών
ελέγχου»20 εγκεκριμένων για τα είδη και τις κατηγορίες των εκάστοτε ζώων·



κάθε παρτίδα ζώων πρέπει να συνοδεύεται από δεόντως συμπληρωμένο
πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία για την υγεία των
εισαγομένων ζώων21·

16

Βοοειδή, χοιροειδή, προβατοειδή και αιγοειδή, ιπποειδή, πουλερικά και αυγά για επώαση, ζώα
υδατοκαλλιέργειας, μέλισσες και αγριομέλισσες, άλλα «οπληφόρα» που απαριθμούνται στην οδηγία
2004/68/ΕΚ. Σκύλοι, γάτες και νυφίτσες σε εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις.

17

Για ζώα εκτός εκείνων που αναφέρονται στην υποσημείωση 16, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων
ζώων τα οποία αποστέλλονται από και προς οργανισμούς, ινστιτούτα ή κέντρα εγκεκριμένα σύμφωνα
με το παράρτημα Γ της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ, δύνανται να εφαρμοστούν οι εθνικοί όροι υγειονομικού
ελέγχου που διέπουν την είσοδο ζώων από τρίτες χώρες (άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας
92/65/ΕΟΚ). Ωστόσο, εφαρμόζονται οι κανόνες της ΕΕ για τους συνοριακούς ελέγχους.

18

Οδηγία 2004/68/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 2004, σχετικά με τον καθορισμό κανόνων
υγειονομικού ελέγχου για την εισαγωγή στην Κοινότητα και τη διαμετακόμιση μέσω αυτής ορισμένων
ζώντων οπληφόρων ζώων (ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σ. 321). Για τα ιπποειδή, τα πουλερικά, τα ζώα
υδατοκαλλιέργειας και άλλα ζώα, βλ. υποσημειώσεις ανωτέρω.

19

Οδηγία 96/23/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 1996, περί λήψεως μέτρων ελέγχου για
ορισμένες ουσίες και τα κατάλοιπά τους σε ζώντα ζώα και στα προϊόντα τους (ΕΕ L 125 της
23.5.1996, σ. 10).

20

Απόφαση 2009/821/ΕΚ της Επιτροπής, της 28ης Σεπτεμβρίου 2009, για την κατάρτιση καταλόγου
εγκεκριμένων συνοριακών σταθμών ελέγχου, τη θέσπιση ορισμένων κανόνων σχετικά με τους
ελέγχους που διενεργούνται από τους εμπειρογνώμονες κτηνιάτρους της Επιτροπής και τη θέσπιση
των κτηνιατρικών μονάδων στο Traces (ΕΕ L 296 της 12.11.2009, σ. 1).
3



κάθε παρτίδα ζώων υποβάλλεται σε έλεγχο εγγράφων, έλεγχο ταυτότητας και
φυσικό έλεγχο22·



τα ζώντα ζώα επιτρέπεται να εισέρχονται στην ΕΕ-27 μόνον εάν συνοδεύονται από
το επίσημο έγγραφο (κοινό κτηνιατρικό έγγραφο εισόδου) το οποίο βεβαιώνει ότι οι
συνοριακοί έλεγχοι διενεργήθηκαν ικανοποιητικά σύμφωνα με τους κανόνες για την
υγεία των ζώων και τη δημόσια υγεία.

Οι εν λόγω όροι ισχύουν επίσης για την είσοδο στην ΕΕ-27, από την ημερομηνία
αποχώρησης, ζώντων ζώων από το Ηνωμένο Βασίλειο για τον σκοπό της
διαμετακόμισης από το Ηνωμένο Βασίλειο προς άλλη τρίτη χώρα ή προς άλλο
σημείο του Ηνωμένου Βασιλείου23. Επιπλέον, η παρτίδα ζώων πρέπει να διέρχεται
μέσω συνοριακών σταθμών ελέγχου τόσο κατά την είσοδο όσο και κατά την έξοδο από
την Ένωση, και πρέπει να πραγματοποιούνται οι σχετικές κοινοποιήσεις στο ενωσιακό
σύστημα ελέγχου και πραγματογνωμοσύνης στις συναλλαγές (TRACES)24 25.
Σε περίπτωση διαμετακόμισης από την ΕΕ-27 μέσω του Ηνωμένου Βασιλείου προς
την ΕΕ-27, τα ζώντα ζώα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό για ενδοενωσιακές
συναλλαγές και να διέρχονται μέσω συνοριακού σταθμού ελέγχου κατά την είσοδο στην
ΕΕ-27, και πρέπει επίσης να πραγματοποιούνται οι σχετικές κοινοποιήσεις στο σύστημα
TRACES26 27.
Καλή μεταχείριση των ζώων:
Τα ζώντα ζώα που επιτρέπεται να εισέλθουν στην ΕΕ-27 θα πρέπει να μεταφέρονται
σύμφωνα με όλους τους κανόνες για την καλή μεταχείριση των ζώων που καθορίζονται
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου28 και να υποβάλλονται σε ελέγχους
21

Άρθρο 4 της οδηγίας 91/496/EΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1991, για τον καθορισμό των
βασικών αρχών σχετικά με την οργάνωση των κτηνιατρικών ελέγχων των ζώων προέλευσης τρίτων
χωρών που εισάγονται στην Κοινότητα (ΕΕ L 268 της 24.9.1991, σ. 56).

22

Άρθρο 4 της οδηγίας 91/496/EΟΚ του Συμβουλίου.

23

Για τα ιπποειδή, ειδικοί κανόνες διαμετακόμισης καθορίζονται στην απόφαση 2010/57/ΕΕ της
Επιτροπής, της 3ης Φεβρουαρίου 2010, για τον καθορισμό υγειονομικών εγγυήσεων σχετικά με τη
διαμετακόμιση ιπποειδών μέσω των εδαφών που αναφέρονται στο παράρτημα I της οδηγίας 97/78/ΕΚ
του Συμβουλίου (ΕΕ L 32 της 4.2.2010, σ. 9).

24

Απόφαση 2003/623/ΕΚ της Επιτροπής, της 19ης Αυγούστου 2003, σχετικά με την ανάπτυξη ενός
ενοποιημένου μηχανογραφικού κτηνιατρικού συστήματος επονομαζόμενου TRACES (ΕΕ L 216 της
28.8.2003, σ. 58).

25

Άρθρο 9 της οδηγίας 91/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

26

Επιπλέον, για τη διαμετακόμιση ορισμένων οπληφόρων ζώων, εφαρμόζεται το άρθρο 12 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 206/2010 της Επιτροπής.

27

Επίσης εφαρμόζονται οι κανόνες για την έξοδο ζώντων ζώων, βλέπε ενότητα 2 της παρούσας
ανακοίνωσης.

28

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2004, για την προστασία των
ζώων κατά τη μεταφορά και συναφείς δραστηριότητες (ΕΕ L 3 της 5.1.2005, σ. 1).
4

σε συνοριακούς σταθμούς επιθεώρησης από τις αρμόδιες αρχές, όπως ορίζεται στο
άρθρο 21 του εν λόγω κανονισμού29.
2.

ΈΞΟΔΟΣ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ

Δημόσια υγεία και υγεία των ζώων:
Από την ημερομηνία αποχώρησης, η έξοδος ζώντων ζώων30 από ένα κράτος μέλος προς
το Ηνωμένο Βασίλειο μέσω του εδάφους άλλου κράτους μέλους υπόκειται στους
ακόλουθους όρους:


κατά τη μεταφορά πρέπει να εξασφαλίζεται ότι, σύμφωνα με την απόφαση
93/444/ΕΟΚ31, η παρτίδα ζώων παραμένει υπό τελωνειακή επιτήρηση έως το σημείο
εξόδου32 από το έδαφος της Ένωσης·



κάθε παρτίδα ζώων συνοδεύεται από κτηνιατρικά έγγραφα ή κτηνιατρικά
πιστοποιητικά τα οποία πληρούν τις σχετικές κτηνιατρικές απαιτήσεις του
Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και πιστοποιητικά υγείας για το ενδοενωσιακό
εμπόριο, τα οποία περιέχουν, όπου χρειάζεται και κατά περίπτωση, τις πρόσθετες
εγγυήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία της Ένωσης για τα ζώα που
προορίζονται για σφαγή·



πρέπει να αποστέλλεται μέσω του TRACES μήνυμα στον τόπο προορισμού, δηλαδή
στον συνοριακό σταθμό ελέγχου εξόδου ή στην τοπική αρχή του μέρους όπου
ευρίσκεται το σημείο εξόδου, καθώς και στις κεντρικές αρχές του τόπου προορισμού
και του κράτους μέλους/των κρατών μελών διαμετακόμισης.

Καλή μεταχείριση των ζώων:
Η μεταφορά ζώντων ζώων από την ΕΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να
συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2005 του Συμβουλίου μέχρι τον τελικό
τόπο προορισμού και να υποβάλλεται σε ελέγχους στο σημείο εξόδου από τις αρμόδιες
αρχές, όπως ορίζεται στο άρθρο 21 του εν λόγω κανονισμού.
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Βλ. επίσης την ανακοίνωση της Επιτροπής προς τους ενδιαφερομένους σχετικά με την αποχώρηση
του Ηνωμένου Βασιλείου και τους κανόνες της ΕΕ για τις άδειες και τα πιστοποιητικά για τους
μεταφορείς
ζώντων
ζώων,
τους
οδηγούς
και
τους
συνοδούς
(https://ec.europa.eu/food/animals/welfare/practice/transport_en).
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Βοοειδή, χοιροειδή, προβατοειδή, αιγοειδή, ιπποειδή, πουλερικά και αυγά προς επώαση, σκύλοι, γάτες
και νυφίτσες, μέλισσες και αγριομέλισσες και ζώα υδατοκαλλιέργειας.
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Απόφαση 93/444/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 1993, σχετικά με τις λεπτομέρειες που διέπουν
τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές ορισμένων ζώντων ζώων και προϊόντων που προορίζονται για εξαγωγή
προς τρίτες χώρες (ΕΕ L 208 της 19.8.1993, σ. 34). Σε περίπτωση εξόδου ζώντων ζώων προς τρίτη
χώρα χωρίς να διέλθουν από άλλο κράτος μέλος, δεν εφαρμόζονται συγκεκριμένοι κανόνες της ΕΕ.
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Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) της απόφασης 93/444/ΕΟΚ, ως «σημείο εξόδου»
νοείται κάθε τόπος που ευρίσκεται σε άμεση προσέγγιση με τα εξωτερικά σύνορα μιας των
επικρατειών που αναφέρονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 90/675/ΕΟΚ του Συμβουλίου και διαθέτει
τελωνειακή υποδομή ελέγχου.
5

Εφιστάται η προσοχή των ιδιωτικών φορέων στο γεγονός ότι οι ειδικοί όροι σχετικά με
τη διακίνηση και την εισαγωγή ζώντων ζώων επικαιροποιούνται τακτικά. Στον ιστότοπο
της
Επιτροπής
σχετικά
με
τις
εισαγωγές
ζώντων
ζώων
(https://ec.europa.eu/food/animals/live_animals_en) παρέχονται γενικές πληροφορίες
σχετικά με την νομοθεσία της ΕΕ για την υγεία των ζώων όσον αφορά τα εισαγόμενα
ζώντα ζώα. Οι σελίδες αυτές θα επικαιροποιούνται με περαιτέρω πληροφορίες, εφόσον
είναι αναγκαίο.
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
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