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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2018
Αναθ. 1 - Αντικαθιστά το έγγραφο
ερωτήσεων και απαντήσεων που
δημοσιεύτηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΕ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

Στις 23 Ιανουαρίου 2018, οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσίευσαν
«Ανακοίνωση προς τους ενδιαφερομένους — Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και
κανόνες της ΕΕ σχετικά με τις ζωοτροφές»1. Η ανακοίνωση υπενθύμιζε τα εξής:
«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”)2,
εκτός αν καθοριστεί άλλη ημερομηνία με κυρωμένη συμφωνία αποχώρησης3.
Εκείνη τη χρονική στιγμή το Ηνωμένο Βασίλειο θα καταστεί “τρίτη χώρα”4.
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 υπεύθυνους επιχειρήσεων που
εμπλέκονται σε δραστηριότητες εμπίπτουσες στο πεδίο της διατροφής των ζώων, όπως
αιτούντες και κατόχους άδειας για πρόσθετες ύλες ζωοτροφών, αιτούντες επικαιροποίηση
του καταλόγου των ζωοτροφών που προορίζονται για ειδικούς διατροφικούς σκοπούς και
υπεύθυνους επιχειρήσεων ζωοτροφών που σκοπεύουν να κάνουν εξαγωγές στην ΕΕ, οι
έννομες συνέπειες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν το Ηνωμένο Βασίλειο καταστεί
τρίτη χώρα.

1

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_el#sante.
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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 παύουν να ισχύουν σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

3

Οι διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζονται, με σκοπό να επιτευχθεί συμφωνία
αποχώρησης.
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Τρίτη χώρα είναι μια χώρα που δεν είναι μέλος της ΕΕ.

Με την επιφύλαξη τυχόν μεταβατικών ρυθμίσεων που ενδέχεται να περιέχονται σε μια
ενδεχόμενη συμφωνία αποχώρησης, από την ημερομηνία αποχώρησης οι κανόνες της ΕΕ
στον τομέα της διατροφής των ζώων παύουν να ισχύουν ως προς το Ηνωμένο Βασίλειο.»
Ο κατάλογος των ερωτήσεων και απαντήσεων (ζεύγη ερωτήσεων και απαντήσεων) που
έχει συνταχθεί από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποσκοπεί στην παροχή
περαιτέρω καθοδήγησης με βάση την προαναφερθείσα ανακοίνωση προς τους
ενδιαφερομένους. Ο κατάλογος των ερωτήσεων και των απαντήσεων θα εξακολουθήσει
να επικαιροποιείται και να συμπληρώνεται, όταν κρίνεται αναγκαίο.
1.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ;
Τέσσερις διαφορετικές νομικές πράξεις περί ζωοτροφών καθορίζουν απαιτήσεις για
χώρες εκτός της ΕΕ που συνεπάγονται ορισμένες υποχρεώσεις για τους υπεύθυνους
επιχειρήσεων ζωοτροφών του Ηνωμένου Βασιλείου, όσον αφορά:






2.

επιχειρηματίες που σκοπεύουν να κάνουν εξαγωγές προς την ΕΕ: ο κανονισμός
(ΕΚ) αριθ. 183/2005 περί καθορισμού των απαιτήσεων για την υγιεινή των
ζωοτροφών5 και η οδηγία 98/51/ΕΚ της Επιτροπής6·
αιτούντες άδεια για πρόσθετες ύλες ζωοτροφών: ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ.
1831/2003 για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των
ζώων7·
αιτούντες άδεια για ζωοτροφές που προορίζονται για ειδικούς διατροφικούς
σκοπούς: ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2009 για τη διάθεση στην αγορά και τη
χρήση ζωοτροφών8.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΣΚΟΠΕΥΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΕ
2.1.

Ποιες είναι οι απαιτήσεις για την εισαγωγή ζωοτροφών στην ΕΕ;
Ο κατάλογος τρίτων χωρών από τις οποίες επιτρέπεται να εισαχθούν
ζωοτροφές στην ΕΕ9 δεν έχει καταρτισθεί ακόμη. Σύμφωνα με το άρθρο 24

5

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 183/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης
Ιανουαρίου 2005, περί καθορισμού των απαιτήσεων για την υγιεινή των ζωοτροφών, ΕΕ L 35 της
8.2.2005, σ. 1.

6

Οδηγία 98/51/ΕΚ της Επιτροπής, της 9ης Ιουλίου 1998, για τη θέσπιση ορισμένων μέτρων εφαρμογής
της οδηγίας 95/69/ΕΚ του Συμβουλίου για τη θέσπιση των όρων και των κανόνων που εφαρμόζονται
κατά την έγκριση και την εγγραφή ορισμένων εγκαταστάσεων και ενδιαμέσων του τομέα της
διατροφής των ζώων, ΕΕ L 208 της 24.7.1998, σ. 43. Αυτή η οδηγία καταργήθηκε με τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 183/2005· ωστόσο, εφαρμόζονται προσωρινά μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 24 του εν λόγω
κανονισμού.

7

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας
Σεπτεμβρίου 2003, για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων, ΕΕ L 268
της 18.10.2003, σ. 29.

8

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 767/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης
Ιουλίου 2009, για τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση ζωοτροφών, ΕΕ L 229 της 1.9.2009, σ. 1.

9

Άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 183/2005.

2

του κανονισμού (ΕΚ) 183/2005, ισχύουν εν προκειμένω οι όροι που
καθορίζονται στο άρθρο 6 της οδηγίας 98/51/ΕΚ της Επιτροπής 10, οι οποίοι
προβλέπουν τα εξής:

3.



οι εγκαταστάσεις τρίτων χωρών πρέπει να διαθέτουν αντιπρόσωπο
εγκατεστημένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση·



ο αντιπρόσωπος πρέπει να μεριμνά για τη συμμόρφωση των
εγκαταστάσεων με απαιτήσεις για την υγιεινή των ζωοτροφών
τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες που έχουν θεσπιστεί στην ΕΕ·



ο αντιπρόσωπος πρέπει να τηρεί μητρώο των προϊόντων που τίθενται
σε κυκλοφορία στην ΕΕ από τις εγκαταστάσεις τις οποίες
αντιπροσωπεύει.

ΆΔΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤΟΧΟ ΑΔΕΙΑΣ
3.1.

Είμαι υπεύθυνος επιχείρησης στο Ηνωμένο Βασίλειο και έχω υποβάλει
αίτηση άδειας για πρόσθετες ύλες ζωοτροφών συνδεόμενες με κάτοχο
αδείας, αλλά το προϊόν μου δεν έχει ακόμη εγκριθεί. Έχω κάποια
υποχρέωση;
Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1831/2003, για ορισμένες πρόσθετες ύλες11, το προϊόν επιτρέπεται να
διατίθεται για πρώτη φορά στην αγορά αποκλειστικά από τον κάτοχο της
άδειας. Το όνομα του κατόχου της άδειας περιλαμβάνεται στον κανονισμό για
τη χορήγηση άδειας για τις εν λόγω πρόσθετες ύλες12.
Σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003, ο αιτών άδεια
ή ο εκπρόσωπός του πρέπει να είναι εγκατεστημένος στην ΕΕ.
Συνεπώς, σε περίπτωση που ο αιτών άδεια ή ο εκπρόσωπός του είναι επί του
παρόντος εγκατεστημένος στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο αιτών θα πρέπει να
εγκατασταθεί στην ΕΕ ή να ορίσει εκπρόσωπο εγκατεστημένο στην ΕΕ. Τα
νέα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας θα πρέπει να γνωστοποιηθούν στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

10

Οδηγία 98/51/ΕΚ της Επιτροπής, της 9ης Ιουλίου 1998, για τη θέσπιση ορισμένων μέτρων εφαρμογής
της οδηγίας 95/69/ΕΚ του Συμβουλίου για τη θέσπιση των όρων και των κανόνων που εφαρμόζονται
κατά την έγκριση και την εγγραφή ορισμένων εγκαταστάσεων και ενδιαμέσων του τομέα της
διατροφής των ζώων, ΕΕ L 208 της 24.7.1998, σ. 43.

11

Συνδέονται με κάτοχο άδειας οι πρόσθετες ύλες που αποτελούνται, περιέχουν ή παράγονται από
γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς και οι πρόσθετες ύλες που εμπίπτουν στις ακόλουθες
κατηγορίες: ζωοτεχνικές πρόσθετες ύλες, κοκκιδιοστατικά και ιστομοναδοστατικά .

12

Άρθρο 9 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

3

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις ενός εγκατεστημένου στο Ηνωμένο Βασίλειο
κατόχου άδειας η οποία αφορά πρόσθετη ύλη ζωοτροφών που έχει ήδη
εγκριθεί;

3.2.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003, ο αιτών άδεια
ή ο εκπρόσωπός του πρέπει να είναι εγκατεστημένος στην ΕΕ.
Συνεπώς, κάτοχος άδειας που είναι εγκατεστημένος στο Ηνωμένο Βασίλειο
θα πρέπει να εγκατασταθεί στην ΕΕ ή να ορίσει εκπρόσωπο εγκατεστημένο
στην ΕΕ.
Η άδεια πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.
Ο κάτοχος άδειας θα πρέπει να γνωστοποιήσει τα σχετικά στοιχεία
επικοινωνίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε αυτή να μπορέσει να
λάβει μέτρα για την τροποποίηση του κανονισμού με τον οποίον χορηγήθηκε
άδεια για τη συγκεκριμένη πρόσθετη ύλη, σύμφωνα με τη διαδικασία που
καθορίζεται στο άρθρο 13 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1831/2003. Η ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας απαιτεί μερικούς μήνες
(περίπου 4 μήνες) και, συνεπώς, οι κάτοχοι άδειας που είναι εγκατεστημένοι
στο Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να ξεκινήσουν τη διαδικασία εγκαίρως, ώστε
να ολοκληρωθεί αυτή πριν από την ημερομηνία αποχώρησης.
4.

ΆΔΕΙΑ ΓΙΑ ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
Για τις πρόσθετες ύλες ζωοτροφών που δεν συνδέονται με συγκεκριμένο κάτοχο
άδειας (δηλ. πρόσθετες ύλες ζωοτροφών που δεν αναφέρονται στο τμήμα 3)
(εφεξής «κοινές πρόσθετες ύλες ζωοτροφών)13 ισχύουν τα εξής:

13



Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1831/2003, ο αιτών άδεια ή ο εκπρόσωπός του πρέπει να είναι
εγκατεστημένος στην ΕΕ. Εάν δεν έχει χορηγηθεί ακόμη η άδεια, ο αιτών
που είναι εγκατεστημένος στο Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να
εγκατασταθεί στην ΕΕ ή να ορίσει εκπρόσωπο εγκατεστημένο στην ΕΕ,
σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1, και να γνωστοποιήσει τα σχετικά
στοιχεία επικοινωνίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.



Το ίδιο ισχύει στην περίπτωση που αιτούντες ζητούν νέα χρήση,
τροποποίηση ή ανανέωση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 5
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.



Εάν έχει ήδη εγκριθεί η πρόσθετη ύλη, ο (πρώην) αιτών δεν χρειάζεται να
είναι εγκατεστημένος στην ΕΕ ή να ορίσει εκπρόσωπο εγκατεστημένο στην
ΕΕ.

Τεχνολογικές πρόσθετες ύλες, αισθητικές πρόσθετες ύλες και διατροφικές πρόσθετες ύλες. Βλ.
παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003.

4

5.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ
ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ (PARNUTS/ΕΔΣ)
Οι άδειες ζωοτροφών που προορίζονται για ειδικούς διατροφικούς σκοπούς
ρυθμίζονται από τα άρθρα 9 και 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2009. Σύμφωνα
με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 767/2009, ο αιτών που
ζητά την επικαιροποίηση του καταλόγου σκοπούμενων χρήσεων πρέπει να είναι
εγκατεστημένος στην ΕΕ.
Εάν δεν έχει χορηγηθεί ακόμη η άδεια, ο αιτών πρέπει να είναι εγκατεστημένος
στην ΕΕ.
Εάν έχει ήδη εγκριθεί η ζωοτροφή που προορίζεται για ειδικούς διατροφικούς
σκοπούς, ο (πρώην) αιτών δεν χρειάζεται να είναι εγκατεστημένος στην ΕΕ.
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