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ΠΡΟ: Ωσ Π.Δ.

ΘΕΜΑ: ΑΠΑΓΟΡΕΤΕΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ - ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ 2019/1793 ΚΑΙ
2021/608
ΧΕΣ.:

Σο με αρικμό πρωτ. 425/116248/27-04-2021 ζγγραφο του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και
Σροφίμων

ασ κοινοποιοφμε για ενθμζρωςθ και εφαρμογι:
Ι. Σον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1793 τθσ Επιτροπισ για τθν προςωρινι αφξθςθ των επίςθμων
ελζγχων και τα μζτρα ζκτακτθσ ανάγκθσ που διζπουν τθν είςοδο ςτθν Ζνωςθ οριςμζνων αγακών από
οριςμζνεσ τρίτεσ χώρεσ και για τθν εφαρμογι των Κανονιςμών (ΕΕ) 2017/625 και (ΕΚ) αρ. 178/2002 του
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου και για τθν κατάργθςθ των Κανονιςμών (ΕΚ) αρικ.
669/2009, (ΕΕ) αρικ. 884/2014, (ΕΕ) 2015/175, (ΕΕ) 2017/186 και (ΕΕ) 2018/1660 τθσ Επιτροπισ .
Πεδίο Εφαρμογισ:
Σα φορτία τροφίμων και ηωοτροφών μθ ηωικισ προζλευςθσ από οριςμζνεσ τρίτεσ χώρεσ που
αναφζρονται ςτο άρκρο 1 του Καν. 2019/1793. υγκεκριμζνα, κακορίηεται κατάλογοσ των τροφίμων και
ηωοτροφών μθ ηωικισ προζλευςθσ από οριςμζνεσ τρίτεσ χώρεσ, που υπόκεινται ςε προςωρινι αφξθςθ των
επίςθμων ελζγχων κατά τθν είςοδό τουσ ςτθν Ζνωςθ κακώσ και κατάλογοσ τροφίμων και ηωοτροφών που
υπόκεινται ςε ειδικοφσ όρουσ κατά τθν είςοδό τουσ ςτθν Ζνωςθ.
Κατά παρζκκλιςθ, ο Κανονιςμόσ δεν εφαρμόηεται ςτα φορτία τροφίμων και ηωοτροφών των
ακόλουκων κατθγοριών, εκτόσ εάν το μεικτό βάροσ τουσ υπερβαίνει τα 30 κιλά:
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α) φορτία τροφίμων και ηωοτροφών που αποςτζλλονται ωσ εμπορικά δείγματα, εργαςτθριακά δείγματα ι
εκκζματα και τα οποία δεν προορίηονται να διατεκοφν ςτθν αγορά
β) φορτία τροφίμων και ηωοτροφών που αποτελοφν μζροσ των προςωπικών αποςκευών επιβατών και τα
οποία προορίηονται για προςωπικι κατανάλωςθ ι χριςθ
γ) μθ εμπορικά φορτία τροφίμων και ηωοτροφών τα οποία αποςτζλλονται ςε φυςικά πρόςωπα και τα
οποία δεν προορίηονται να διατεκοφν ςτθν αγορά
δ) φορτία τροφίμων και ηωοτροφών που προορίηονται για επιςτθμονικοφσ ςκοποφσ.
Είςοδοσ ςτθν Ζνωςθ:
Θ είςοδοσ ςτο τελωνειακό ζδαφοσ τθσ Ε.Ε. των ηωοτροφών και τροφίμων μθ ηωικισ προζλευςθσ που
υπόκεινται ςε ειδικοφσ όρουσ κατά τθν είςοδό τουσ ςτθν Ζνωςθ μπορεί να πραγματοποιθκεί μόνο μζςω
υνοριακών τακμών Ελζγχου και οφείλουν να ςυνοδεφονται από Κοινό Τγειονομικό Ζγγραφο Ειςόδου
(ΚΤΕΕ) εγκεκριμζνο από τισ αρμόδιεσ Αρχζσ του Τπ. Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Σροφίμων (ΤΠ.Α.Α.Σ.).
Ωσ εκ τοφτου, κατά τθν είςοδο των εν λόγω εμπορευμάτων, οι Σελωνειακζσ Αρχζσ οφείλουν να
ςυνεργάηονται με τισ αρμόδιεσ Τπθρεςίεσ του ΤΠ.Α.Α.Σ, προκειμζνου να αποτραπεί θ είςοδοσ των εν λόγω
εμπορευμάτων από μθ προβλεπόμενα ςθμεία ειςόδου και χωρίσ τθν ζγκριςθ των αρμοδίων Αρχών.
Θζςθ ςε ελεφκερθ κυκλοφορία:
Σα φορτία τροφίμων και ηωοτροφών που απαρικμοφνται ςτα Παραρτιματα Ι και ΙΙ του Εκτελεςτικοφ
Καν. (ΕΕ) 2019/1793 τίκενται ςε ελεφκερθ κυκλοφορία μόνο εφόςον ςυνοδεφονται από δεόντωσ
οριςτικοποιθμζνο Κοινό Τγειονομικό Ζγγραφο Ειςόδου (ΚΤΕΕ) το οποίο επιβεβαιώνει ότι το φορτίο
ςυμμορφώνεται με τουσ κανόνεσ του ανωτζρω κανονιςμοφ.
Τποςφςτθμα TARIC:
Σα μζτρα που προβλζπονται είναι ενςωματωμζνα ςτο υποςφςτθμα TARIC. χετικι παραπομπι:
CD597 «Θ κζςθ ςε ελεφκερθ κυκλοφορία των φορτίων τροφίμων και ηωοτροφών που απαρικμοφνται ςτα
παραρτιματα I και II του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2019/1793 εξαρτάται από τθν προςκόμιςθ δεόντωσ
οριςτικοποιθμζνου κοινοφ υγειονομικοφ εγγράφου ειςόδου (ΚΤΕΕ), όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο
57 παράγραφοσ 2 ςτοιχείο β) του κανονιςμοφ (ΕΕ) 2017/625, το οποίο επιβεβαιώνει ότι το φορτίο
ςυμμορφώνεται με τουσ εφαρμοςτζουσ κανόνεσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 1 παράγραφοσ 2 του
εν λόγω κανονιςμοφ».
Για τθ διλωςθ των υποςτθρικτικών εγγράφων του παρόντοσ κειμζνου ςτθ κζςθ 44-1 τθσ τελωνειακισ
διαςάφθςθσ, χρθςιμοποιοφνται οι ακόλουκοι κωδικοί πιςτοποιθτικοφ:
C678

Κοινό υγειονομικό ζγγραφο ειςόδου για ηωοτροφζσ και τρόφιμα μθ ηωικισ προζλευςθσ (ΚΤΕΕ-D)
(όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ 2 τμιμα Δ του παραρτιματοσ II του εκτελεςτικοφ κανονιςμοφ (ΕΕ)
2019/1715 τθσ Επιτροπισ (ΕΕ L 261))

Y978

Εξαίρεςθ βάςει του άρκρο 1 παράγραφοσ 3 του κανονιςμόσ (ΕΕ) 2019/1793.
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II. Σον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2021/608 τθσ Επιτροπισ για τθν τροποποίθςθ του Εκτελεςτικοφ
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2019/1793 τθσ Επιτροπισ με τον οποίο αντικακίςτανται τα Παραρτιματα Ι, ΙΙ, ΙΙα και IV του
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2019/1793.

Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ
ΕΤΔΟΚΙΑ ΠΕΣΡΟΠΟΤΛΟΤ

υνημμένα:
Εκτελεςτικοί Κανονιςμοί 2019/1793 και 2021/608 τθσ Ε. Επιτροπισ
Κακοριςμζνα θμεία Ειςόδου για Σρόφιμα και Ηωοτροφζσ
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ
Α. ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Σελωνειακζσ Περιφζρειεσ (για ενθμζρωςθ των Σελωνείων αρμοδιότθτάσ τουσ)
Β. ΠΡΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. ΑΝΕΞΑΡΣΘΣΘ ΑΡΧΘ ΔΘΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ
1.1 Ελεγκτικζσ Τπθρεςίεσ Σελωνείων (ΕΛΤΣ)
1.2 Δ/νςθ Εςωτερικών Τποκζςεων
1.3 Δ/νςθ Εςωτερικοφ Ελζγχου
2. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ (e-mail:chgoulas@minagric.gr)
3. ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΕΝΩΘ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟ (e-mail: keeuhcci@uhc.gr)
4. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΑΘΘΝΩΝ (e-mail: info@acci.gr)
5. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ (e-mail: root@ebeth.gr)
6. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΘΣΘΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ (commerce@pcci.gr)
7. ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΕΚΣΕΛΩΝΙΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ (e-mail: oete@oete.gr)
8. ΤΛΛΟΓΟ ΕΚΣΕΛΩΝΙΣΩΝ – ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩ ΑΘΘΝΩΝ (e-mail:
sepa@otenet.gr)
9. ΤΛΛΟΓΟ ΕΚΣΕΛΩΝΙΣΩΝ – ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΩΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ (e-mail: info@seth.gr)
10. ΤΝΔΕΜΟ ΒΙΟΜΘΧΑΝΙΩΝ ΘΕΑΛΙΑ & ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΕΛΛΑΔΟ (e-mail: info@sbtke.gr)
11. ΤΝΔΕΜΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΑΜΕΣΑΦΟΡΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟ (e-mail: contact@synddel.gr)
12. ΔΙΕΘΝΘ ΝΑΤΣΙΚΘ ΖΝΩΘ (e-mail: dne@otenet.gr)
13. ΠΑΝΕΛΛΘΝΙΟ ΤΝΔΕΜΟ ΝΑΤΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΩΝ (e-mail: psa@psa.gr)
14. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙ

Γ. ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Αυτοτελζσ Γραφείο Τποςτιριξθσ Γεν. Δ/νςθσ Σελωνείων & ΕΦΚ
2. Δ/νςθ τρατθγικισ Σελωνειακών Ελζγχων και Παραβάςεων
3. Δ/νςθ Σελωνειακών Διαδικαςιών, τμιμα Γ΄
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