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ΘΕΜΑ:

Ανάκληση της απόφασης µε αριθµό 289650/19.12.03 «περί όρων
αποθήκευσης προϊόντων ζωικής προέλευσης σε τελωνειακούς χώρους».
ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 41, παράγραφοι 6 και 11 και του άρθρου 42,
παράγραφος 5 του πδ/τος 120/2000(Α΄ 109)
2) Την απόφαση της Επιτροπής 2005/92/ΕΚ «για τους όρους υγειονοµικού
ελέγχου, την πιστοποίηση και τις µεταβατικές διατάξεις σχετικά µε την
εισαγωγή και την περίοδο αποθήκευσης κ.τ.λ.»
3) Την απόφαση της Επιτροπής 2000/571/ΕΚ «για τον καθορισµό των µεθόδων
κτηνιατρικών ελέγχων σε προϊόντα από τρίτες χώρες που προορίζονται για
εισαγωγή σε ελεύθερες ζώνες , ελεύθερες αποθήκες κ.λ.π).
4) Την απόφαση µε αριθµό πρωτοκόλλου 289650~19-12-2003 της Γενικής ∆/νσης
Κτηνιατρικής «για την απαγόρευση διέλευσης και εισόδου ζωικών προϊόντων
καταγωγής τρίτων χωρών µη αποδεκτών στο κοινοτικό έδαφος κ.λ.π»
5) Την από 24/11/2016 αίτηση του ενδιαφερόµενου.
6) Την ανάγκη για διευκόλυνση της διαµετακόµισης τροφοεφοδίων για τις
δυνάµεις του ΝΑΤΟ που σταθµεύουν στα Βαλκάνια
Αποφασίζουµε

1) Την έγκριση της προσωρινής αποθήκευσης προϊόντων ζωικής προέλευσης,
καταγωγής τρίτων χωρών, που δεν πληρούν τους όρους εισαγωγής,
2) Η διαδικασία αποθήκευσης των προϊόντων ζωικής προέλευσης, καταγωγής
τρίτων χωρών, που δεν πληρούν τους όρους εισαγωγής, πρέπει να πληροί τους
όρους των άρθρων 41 και 42, του Π.∆. τος 120/2000 (Α΄ 109), όπως αυτό
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3) Πρέπει να πληρούνται οι όροι της απόφασης της απόφασης 2000/571/ΕΚ.
4) Για λόγους που αφορούν την υγεία ανθρώπων και ζώων, η Γενική ∆/νση
Βιώσιµης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ µπορεί να
απαγορεύει την είσοδο, σε τελωνειακή αποθήκη, ελεύθερη αποθήκη ή
ελεύθερη ζώνη, προϊόντων που δεν πληρούν τους όρους της κτηνιατρικής
νοµοθεσίας.
5) Σε περίπτωση παράβασης των όρων που αναφέρονται στις παραγράφους 1-10,
του άρθρου 41 του π.δ/τος 120/2000 (Α΄ 109) και στο µέτρο που οι όροι αυτοί
εφαρµόζονται στην αποθήκη, η αρµόδια κτηνιατρική αρχή της Π.Ε.,
υποχρεούται να αναστείλει την έγκριση της.
6) Εάν οι όροι του άρθρου 42 του π.δ/τος 120/2000 δεν τηρηθούν, η αρµόδια
κτηνιατρική αρχή της περιφερειακής ενότητας υποχρεούται να αποσύρει την
έγκριση της παραγράφου 1, στοιχείο α) του ίδιου άρθρου, ενηµερώνοντας τη
Γενική ∆/νση Βιώσιµης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής, η οποία µε τη
σειρά της, ενηµερώνει της Επιτροπή της Ε.Ε. και τις αρµόδιες αρχές
κτηνιατρικές αρχές των άλλων κρατών µελών.
7) Να ενηµερωθούν εγγράφως όλοι οι ενδιαφερόµενοι φορείς.
8) Την ανάκληση της απόφασης µε αριθµό πρωτοκόλλου 289650/19.12.03 «περί
όρων αποθήκευσης προϊόντων ζωικής προέλευσης σε τελωνειακούς χώρους».

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΚΑΙ
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