
                                              
 
 

 
Λευκωσία, 14 Απριλίου 2014 

 
 
 

ΠΡΟΣ: Βιομήχανους και Εισαγωγείς Τροφίμων & Ποτών και  
Ζωοτροφών 
 

ΘΕΜΑ: Εκτελεστικός Κανονισμός 323/2014 για το αυξημένο 
επίπεδο ελέγχων στις εισαγωγές ορισμένων τροφίμων και 
ζωοτροφών 
 
 

Κυρία/ε, 
 
Ο Κανονισμός 323/2014 που αφορά το αυξημένο επίπεδο των επίσημων ελέγχων 
στις εισαγωγές ορισμένων ζωοτροφών και τροφίμων μη ζωϊκής προέλευσης τέθηκε 
σε εφαρμογή την 1η Απριλίου 2014. 
 
Στον Κανονισμό (επισυνάπτεται) αναφέρονται όλα τα τρόφιμα μη ζωϊκής 
προέλευσης και οι ζωοτροφές που υπόκεινται σε αυξημένο επίπεδο επίσημων 
ελέγχων στο καθορισμένο σημείο εισόδου. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις παρακαλώ όπως επικοινωνείτε με 
τις Υγειονομικές Υπηρεσίες στο τηλέφωνο 22-605554. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
 
 
Ανδρέας Ανδρέου, 
Αναπλ. ∆ιευθυντής Τμήματος Βιομηχανίας, 
για Γενικό Γραμματέα. 
 
 
 
 
/ΜΚ. 
 
 
 

Λεωφ. Γρίβα ∆ιγενή 38 & ∆εληγιώργη 3, 1066, Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία, Κύπρος 
Τηλ. + 357-22889800, Φαξ. +357-22665685, E-mail:meropi@ccci.org.cy 



ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 323/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 28ης Μαρτίου 2014 

σχετικά με την τροποποίηση των παραρτημάτων Ι και ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 669/2009 για την 
εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά το αυξημένο επίπεδο των επίσημων ελέγχων στις εισαγωγές ορισμένων ζωοτροφών και τροφίμων 

μη ζωικής προέλευσης 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊ 
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, 
για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη 
νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες 
για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων ( 1 ), και ιδίως το 
άρθρο 15 παράγραφος 5, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 669/2009 ( 2 ) της Επιτροπής θεσπί 
ζει κανόνες σχετικά με το αυξημένο επίπεδο των επίσημων 
ελέγχων που διεξάγονται στις εισαγωγές ζωοτροφών και τρο 
φίμων μη ζωικής προέλευσης που περιλαμβάνονται στον 
κατάλογο του παραρτήματος I (εφεξής «ο κατάλογος»), 
στα σημεία εισόδου στα εδάφη που αναφέρονται στο παράρ 
τημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004. 

(2) Σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 669/2009, ο κατάλογος επανεξετάζεται τακτικά, του 
λάχιστον μία φορά κάθε τρίμηνο, και κατά την επανεξέταση 
αυτή θα πρέπει να συνυπολογίζονται τουλάχιστον οι πηγές 
πληροφοριών που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο. 

(3) Η συχνότητα και η σημασία των περιστατικών σχετικά με τα 
τρόφιμα που κοινοποιήθηκαν μέσω του συστήματος έγκαι 
ρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές 
(RASFF), τα πορίσματα των αποστολών σε τρίτες χώρες 
που πραγματοποιήθηκαν από το Γραφείο Τροφίμων και Κτη 
νιατρικών Θεμάτων και οι υποβληθείσες από τα κράτη μέλη 
στην Επιτροπή τριμηνιαίες εκθέσεις σχετικά με τις αποστολές 
ζωοτροφών και τροφίμων μη ζωικής προέλευσης, σύμφωνα 
με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 669/2009, δεί 
χνουν ότι ο κατάλογος θα πρέπει να τροποποιηθεί. 

(4) Ειδικότερα, όσον αφορά τις αποστολές φύλλων betel κατα 
γωγής Ινδίας και Ταϊλάνδης, ενζύμων καταγωγής Ινδίας, 

αραχίδων (αράπικων φιστικιών) και παράγωγων προϊόντων 
καταγωγής Σουδάν και αμπελόφυλλων καταγωγής Τουρκίας, 
σύμφωνα με τις σχετικές πηγές πληροφοριών έχουν εμφανι 
στεί νέοι κίνδυνοι, γεγονός που δικαιολογεί την καθιέρωση 
αυξημένου επιπέδου επίσημων ελέγχων. Κατά συνέπεια, θα 
πρέπει να προστεθούν στον κατάλογο καταχωρίσεις σχετικά 
με τις εν λόγω αποστολές. 

(5) Επιπλέον, ο κατάλογος θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να 
διαγραφούν οι καταχωρίσεις προϊόντων τα οποία, σύμφωνα 
με τις διαθέσιμες πληροφορίες, συνολικά συμμορφώνονται 
σε ικανοποιητικό βαθμό με τις σχετικές απαιτήσεις ασφά 
λειας που προβλέπει η νομοθεσία της Ένωσης και, συνεπώς, 
δεν δικαιολογείται πλέον γι’ αυτά αυξημένο επίπεδο επίση 
μων ελέγχων. Συνεπώς, η καταχώριση σχετικά με τις αποξη 
ραμένες νούγιες από την Κίνα θα πρέπει να διαγραφεί από 
τον κατάλογο. 

(6) Επίσης, τα κράτη μέλη ενημέρωσαν την Επιτροπή σχετικά με 
την ανάγκη να προσδιοριστεί ότι οι καταχωρίσεις για τις 
εισαγωγές που αφορούν αρωματικά φυτά από το Μαρόκο, 
την Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ, μπάμιες από το Βιετνάμ και 
πιπεριές από την Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ καλύπτουν επίσης 
εμπορεύματα διατηρημένα με απλή ψύξη. Για λόγους σαφή 
νειας της νομοθεσίας της Ένωσης, είναι επίσης αναγκαίο να 
γίνει μια μικρή διευκρίνιση στον κατάλογο όσον αφορά τις 
καταχωρίσεις εισαγωγών πορτοκαλιών και φραουλών από την 
Αίγυπτο καθώς και μπιζελιών και φασολιών από την Κένυα. 

(7) Επιπλέον, χρειάζονται τροποποιήσεις του παραρτήματος ΙΙ 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 669/2009, συγκεκριμένα για να 
διατυπωθούν οι διατάξεις σχετικά με τη μετέπειτα μεταφορά 
που προβλέπεται στο άρθρο 8 του εν λόγω κανονισμού στο 
κοινό έγγραφο εισόδου. Επίσης, χρειάζονται περαιτέρω τεχνι 
κές τροποποιήσεις στις σημειώσεις για τις οδηγίες για το 
κοινό έγγραφο εισόδου. 

(8) Για να εξασφαλισθεί η συνεκτικότητα και η σαφήνεια, είναι 
σκόπιμο να αντικατασταθούν τα παραρτήματα I και II του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 669/2009. 

(9) Επομένως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 669/2009 θα πρέπει να 
τροποποιηθεί αναλόγως. 

(10) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι 
σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τρο 
φική αλυσίδα και την υγεία των ζώων,
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( 1 ) ΕΕ L 165 της 30.4.2004, σ. 1. 
( 2 ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 669/2009 της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 

2009, για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά το αυξη 
μένο επίπεδο των επίσημων ελέγχων στις εισαγωγές ορισμένων ζωοτρο 
φών και τροφίμων μη ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της 
απόφασης 2006/504/ΕΚ (ΕΕ L 194 της 25.7.2009, σ. 11).



ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Τα παραρτήματα I και ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 669/2009 αντικαθίστανται από το κείμενο του παραρτήματος 
του παρόντος κανονισμού. 

Άρθρο 2 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Εφαρμόζεται από την 1η Απριλίου 2014. 

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος 
μέλος. 

Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2014 

Για την Επιτροπή 
O Πρόεδρος 

José Manuel BARROSO
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

Ζωοτροφές και τρόφιμα μη ζωικής προέλευσης που υπόκεινται σε αυξημένο επίπεδο επίσημων ελέγχων στο 
καθορισμένο σημείο εισόδου 

Ζωοτροφές και τρόφιμα 
(προβλεπόμενη χρήση) Κωδικός ΣΟ ( 1 ) 

Υποδιαί 
ρεση 

TARIC 
Χώρα καταγωγής Κίνδυνος 

Συχνότητα 
φυσικών 
ελέγχων 

και 
ελέγχων 
ταυτότη 
τας (%) 

Σταφύλια ξερά (σταφίδες) 

(Τρόφιμα) 

0806 20 Αφγανιστάν 
(AF) 

Ωχρατοξίνη A 50 

— Αραχίδες (αράπικα φιστί 
κια), με κέλυφος 

— 1202 41 00 Βραζιλία (BR) Αφλατοξίνες 10 

— Αραχίδες (αράπικα φιστί 
κια), χωρίς κέλυφος 

— 1202 42 00 

— Βούτυρο αράπικων φιστι 
κιών 

— 2008 11 10 

— Αραχίδες (αράπικα φιστί 
κια), αλλιώς παρασκευα 
σμένα ή διατηρημένα 

(Ζωοτροφές και τρόφιμα) 

— 2008 11 91· 

2008 11 96· 

2008 11 98 

Φράουλες (κατεψυγμένες) 

(Τρόφιμα) 

0811 10 Κίνα (CN) Νοροϊός και ηπατίτιδα Α 5 

Brassica oleracea 

(εδώδιμο είδος Brassica, “κι 
νέζικο μπρόκολο”) ( 2 ) 

(Τρόφιμα – νωπά ή διατηρη 
μένα σε απλή ψύξη) 

ex 0704 90 90 40 Κίνα (CN) Υπολείμματα φυτοφαρμάκων 
που αναλύθηκαν με πολυ- 
υπολειμματικές μεθόδους με 
GC-MS και LC-MS ή με μονο- 
υπολειμματικές μεθόδους ( 3 ) 

20 

Φράπες 

(Τρόφιμα – νωπά) 

ex 0805 40 00 31· 39 Κίνα (CN) Υπολείμματα φυτοφαρμάκων 
που αναλύθηκαν με πολυ- 
υπολειμματικές μεθόδους με 
GC-MS και LC-MS ή με μονο- 
υπολειμματικές μεθόδους ( 4 ) 

20 

Τσάι, αρωματισμένο ή μη 

(Τρόφιμα) 

0902 Κίνα (CN) Υπολείμματα φυτοφαρμάκων 
που αναλύθηκαν με πολυ- 
υπολειμματικές μεθόδους με 
GC-MS και LC-MS ή με μονο- 
υπολειμματικές μεθόδους ( 5 ) 

10 

— Μελιτζάνες — 0709 30 00· 

ex 0710 80 95 

72 Δομινικανή 
Δημοκρατία 
(DO) 

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων 
που αναλύθηκαν με πολυ- 
υπολειμματικές μεθόδους με 
GC-MS και LC-MS ή με μονο- 
υπολειμματικές μεθόδους ( 6 ) 

10 

— Πικρό πεπόνι (Momordica 
charantia) 

(Τρόφιμα – νωπά ή διατηρη 
μένα σε απλή ψύξη ή κατε 
ψυγμένα) 

— ex 0709 99 90· 

ex 0710 80 95 

70 

70 

— Κινέζικα φασολάκια 

(Vigna unguiculata spp. 
sesquipedalis) 

— ex 0708 20 00· 

ex 0710 22 00 

10 

10 

Δομινικανή 
Δημοκρατία 
(DO) 

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων 
που αναλύθηκαν με πολυ- 
υπολειμματικές μεθόδους με 
GC-MS και LC-MS ή με μονο- 
υπολειμματικές μεθόδους ( 6 ) 

20 

— Πιπεριές (γλυκές και μη 
γλυκές) (Capsicum spp.) 

— 0709 60 10· 

ex 0709 60 99 

20 

(Τρόφιμα – νωπά ή διατηρη 
μένα σε απλή ψύξη ή κατε 
ψυγμένα) 

— 0710 80 51· 

ex 0710 80 59 

20
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Ζωοτροφές και τρόφιμα 
(προβλεπόμενη χρήση) Κωδικός ΣΟ ( 1 ) 

Υποδιαί 
ρεση 

TARIC 
Χώρα καταγωγής Κίνδυνος 

Συχνότητα 
φυσικών 
ελέγχων 

και 
ελέγχων 
ταυτότη 
τας (%) 

— Πορτοκάλια (νωπά ή ξερά) — 0805 10 20· 

0805 10 80 

Αίγυπτος (EG) Υπολείμματα φυτοφαρμάκων 
που αναλύθηκαν με πολυ- 
υπολειμματικές μεθόδους με 
GC-MS και LC-MS ή με μονο- 
υπολειμματικές μεθόδους ( 7 ) 

10 

— Φράουλες, νωπές 

(Τρόφιμα) 

— 0810 10 00 

Πιπεριές (γλυκές και μη γλυ 
κές) (Capsicum spp.) 

0709 60 10· 

ex 0709 60 99· 

20 Αίγυπτος (EG) Υπολείμματα φυτοφαρμάκων 
που αναλύθηκαν με πολυ- 
υπολειμματικές μεθόδους με 
GC-MS και LC-MS ή με μονο- 
υπολειμματικές μεθόδους ( 8 ) 

10 

(Τρόφιμα - νωπά, διατηρη 
μένα με απλή ψύξη ή κατε 
ψυγμένα) 

0710 80 51· 

ex 0710 80 59 

20 

Φύλλα betel (Piper betle L.) 

(Τρόφιμα) 

ex 1404 90 00 10 Ινδία (IN) Σαλμονέλα ( 9 ) 10 

— Capsicum annuum, ολό 
κληρο 

— 0904 21 10 Ινδία (IN) Αφλατοξίνες 10 

— Capsicum annuum, θρυμ 
ματισμένο ή σε σκόνη 

— ex 0904 22 00 10 

— Αποξηραμένοι καρποί του 
γένους Capsicum, ολόκλη 
ροι, εκτός από τις γλυκο 
πιπεριές (Capsicum 
annuum) 

— 0904 21 90 

— Curry (προϊόντα τσίλι) — 0910 91 05 

— Μοσχοκάρυδο 

(Myristica fragrans) 

(Τρόφιμα – αποξηραμένα 
μπαχαρικά) 

— 0908 11 00· 

0908 12 00 

Ένζυμα· ένζυμα παρασκευα 
σμένα 

(Ζωοτροφές και τρόφιμα) 

3507 Ινδία (IN) Χλωραμφαινικόλη 50 

— Μοσχοκάρυδο 

(Myristica fragrans) 

(Τρόφιμα – αποξηραμένα 
μπαχαρικά) 

— 0908 11 00· 

0908 12 00 

Ινδονησία (ID) Αφλατοξίνες 20 

— Μπιζέλια με τον λοβό — ex 0708 10 00 40 Κένυα (KE) Υπολείμματα φυτοφαρμάκων 
που αναλύθηκαν με πολυ- 
υπολειμματικές μεθόδους με 
GC-MS και LC-MS ή με μονο- 
υπολειμματικές μεθόδους ( 10 ) 

10 

— Φασόλια με τον λοβό 

(Τρόφιμα – νωπά ή διατηρη 
μένα σε απλή ψύξη) 

— ex 0708 20 00 40 

Μέντα 

(Τρόφιμα – νωπά ή διατηρη 
μένα σε απλή ψύξη) 

ex 1211 90 86 30 Μαρόκο (MA) Υπολείμματα φυτοφαρμάκων 
που αναλύθηκαν με πολυ- 
υπολειμματικές μεθόδους με 
GC-MS και LC-MS ή με μονο- 
υπολειμματικές μεθόδους ( 11 ) 

10 

Ξερά φασόλια 

(Τρόφιμα) 

0713 39 00 Νιγηρία (NG) Υπολείμματα φυτοφαρμάκων 
που αναλύθηκαν με πολυ- 
υπολειμματικές μεθόδους με 
GC-MS και LC-MS ή με μονο- 
υπολειμματικές μεθόδους ( 12 ) 

50
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Ζωοτροφές και τρόφιμα 
(προβλεπόμενη χρήση) Κωδικός ΣΟ ( 1 ) 

Υποδιαί 
ρεση 

TARIC 
Χώρα καταγωγής Κίνδυνος 

Συχνότητα 
φυσικών 
ελέγχων 

και 
ελέγχων 
ταυτότη 
τας (%) 

Καρπούζι (Egusi, Citrullus 
lanatus) σπόροι και παράγωγα 
προϊόντα 

(Τρόφιμα) 

ex 1207 70 00; 

ex 1106 30 90; 

ex 2008 99 99 

10 

30 

50 

Σιέρα Λεόνε 
(SL) 

Αφλατοξίνες 50 

— Αραχίδες (αράπικα φιστί 
κια), με κέλυφος 

— 1202 41 00 Σουδάν (SD) Αφλατοξίνες 50 

— Αραχίδες (αράπικα φιστί 
κια), χωρίς κέλυφος 

— 1202 42 00 

— Βούτυρο αράπικων φιστι 
κιών 

— 2008 11 10 

— Αραχίδες (αράπικα φιστί 
κια), αλλιώς παρασκευα 
σμένα ή διατηρημένα 

(Ζωοτροφές και τρόφιμα) 

— 2008 11 91; 

2008 11 96· 

2008 11 98 

Πιπεριές (μη γλυκές)(Capsicum 
spp.) 

(Τρόφιμα – νωπά ή διατηρη 
μένα με απλή ψύξη) 

ex 0709 60 99 20 Ταϊλάνδη (TH) Υπολείμματα φυτοφαρμάκων 
που αναλύθηκαν με πολυ- 
υπολειμματικές μεθόδους με 
GC-MS και LC-MS ή με μονο- 
υπολειμματικές μεθόδους ( 13 ) 

10 

Φύλλα betel (Piper betle L.) 

(Τρόφιμα) 

ex 1404 90 00 10 Ταϊλάνδη (TH) Σαλμονέλα ( 9 ) 10 

— Φύλλα κορίανδρου — ex 0709 99 90 72 Ταϊλάνδη (TH) Σαλμονέλα ( 9 ) 10 

— Βασιλικός (ιερός βασιλι 
κός, γλυκός βασιλικός) 

— ex 1211 90 86 20 

— Μέντα 

(Τρόφιμα – αρωματικά φυτά 
νωπά ή διατηρημένα σε απλή 
ψύξη) 

— ex 1211 90 86 30 

— Φύλλα κορίανδρου — ex 0709 99 90 72 Ταϊλάνδη (TH) Υπολείμματα φυτοφαρμάκων 
που αναλύθηκαν με πολυ- 
υπολειμματικές μεθόδους με 
GC-MS και LC-MS ή με μονο- 
υπολειμματικές μεθόδους ( 14 ) 

10 

— Βασιλικός (ιερός βασιλι 
κός, γλυκός βασιλικός) 

(Τρόφιμα – αρωματικά φυτά 
νωπά ή διατηρημένα σε απλή 
ψύξη) 

— ex 1211 90 86 20 

— Κινέζικα φασολάκια 

(Vigna unguiculata spp. 
sesquipedalis) 

— ex 0708 20 00· 

ex 0710 22 00 

10 

10 

Ταϊλάνδη (TH) Υπολείμματα φυτοφαρμάκων 
που αναλύθηκαν με πολυ- 
υπολειμματικές μεθόδους με 
GC-MS και LC-MS ή με μονο- 
υπολειμματικές μεθόδους ( 14 ) 

20 

— Μελιτζάνες 

(Τρόφιμα – νωπά ή διατηρη 
μένα σε απλή ψύξη ή κατε 
ψυγμένα) 

— 0709 30 00; 

ex 0710 80 95 

72 

— Γλυκές πιπεριές (Capsicum 
annuum) 

(Τρόφιμα – λαχανικά νωπά ή 
διατηρημένα σε απλή ψύξη ή 
κατεψυγμένα) 

— 0709 60 10; 

0710 80 51 

Τουρκία (TR) Υπολείμματα φυτοφαρμάκων 
που αναλύθηκαν με πολυ- 
υπολειμματικές μεθόδους με 
GC-MS και LC-MS ή με μονο- 
υπολειμματικές μεθόδους ( 15 ) 

10 

Αμπελόφυλλα 

(Τρόφιμα) 

ex 2008 99 99 11· 19 Τουρκία (TR) Υπολείμματα φυτοφαρμάκων 
που αναλύθηκαν με πολυ- 
υπολειμματικές μεθόδους με 
GC-MS και LC-MS ή με μονο- 
υπολειμματικές μεθόδους ( 16 ) 

10
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Ζωοτροφές και τρόφιμα 
(προβλεπόμενη χρήση) Κωδικός ΣΟ ( 1 ) 

Υποδιαί 
ρεση 

TARIC 
Χώρα καταγωγής Κίνδυνος 

Συχνότητα 
φυσικών 
ελέγχων 

και 
ελέγχων 
ταυτότη 
τας (%) 

Σταφύλια ξερά (σταφίδες) 

(Τρόφιμα) 

0806 20 Ουζμπεκιστάν 
(UZ) 

Ωχρατοξίνη A 50 

— Φύλλα κορίανδρου — ex 0709 99 90 72 Βιετνάμ (VN) Υπολείμματα φυτοφαρμάκων 
που αναλύθηκαν με πολυ- 
υπολειμματικές μεθόδους με 
GC-MS και LC-MS ή με μονο- 
υπολειμματικές μεθόδους ( 17 ) 

20 

— Βασιλικός (ιερός βασιλι 
κός, γλυκός βασιλικός) 

— ex 1211 90 86 20 

— Μέντα — ex 1211 90 86 30 

— Μαϊντανός 

(Τρόφιμα – αρωματικά φυτά 
νωπά ή διατηρημένα σε απλή 
ψύξη) 

— ex 0709 99 90 40 

— Μπάμιες — ex 0709 99 90 20 Βιετνάμ (VN) Υπολείμματα φυτοφαρμάκων 
που αναλύθηκαν με πολυ- 
υπολειμματικές μεθόδους με 
GC-MS και LC-MS ή με μονο- 
υπολειμματικές μεθόδους ( 17 ) 

20 

— Πιπεριές (μη γλυκές)(Cap
sicum spp.) 

(Τρόφιμα – νωπά ή διατηρη 
μένα σε απλή ψύξη) 

— ex 0709 60 99 20 

( 1 ) Όταν σε κάποιον κωδικό ΣΟ απαιτείται μόνο ορισμένα προϊόντα να υποβληθούν σε ελέγχους και δεν υπάρχει ειδική υποδιαίρεση για τον 
κωδικό αυτόν στην ονοματολογία εμπορευμάτων, ο κωδικός ΣΟ φέρει τη σήμανση “ex”. 

( 2 ) Είδος Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. italica Plenck, cultivar alboglabra. Γνωστό και ως “Kai Lan”, “Gai Lan”, “Gailan”, 
“Kailan”, “Chinese bare Jielan”. 

( 3 ) Ιδίως υπολείμματα των εξής ουσιών: Chlorfenapyr, Fipronil [άθροισμα fipronil + σουλφονικού μεταβολίτη (MB46136) εκφραζόμενο ως 
fipronil), Carbendazim και benomyl (άθροισμα benomyl και carbendazim εκφρασμένο ως carbendazim), Acetamiprid, Dimethomorph 
και Propiconazole. 

( 4 ) Ιδίως υπολείμματα των εξής ουσιών: Triazophos, Triadimefon και Triadimenol (άθροισμα triadimefon και triadimenol), Parathion-methyl 
(άθροισμα Parathion-methyl και paraoxon-methyl εκφρασμένο ως Parathion-methyl), Phenthoate, Methidathion. 

( 5 ) Ιδίως υπολείμματα των εξής ουσιών: Buprofezin, Imidacloprid, Fenvalerate και Esfenvalerate (άθροισμα ισομερών RS & SR), Profenofos, 
Τριφλουραλίνη (Trifluralin), Triazophos, Triadimefon και Triadimenol (άθροισμα triadimefon και triadimenol), Cypermethrin [cyper
methrin συμπεριλαμβανομένων άλλων μειγμάτων συστατικών ισομερών (άθροισμα ισομερών)]. 

( 6 ) Ιδίως υπολείμματα των εξής ουσιών: Amitraz (amitraz συμπεριλαμβανομένων των μεταβολιτών που περιέχουν το τμήμα 2,4- dimethyla
niline, εκφραζόμενο ως amitraz), Acephate, Aldicarb (άθροισμα aldicarb, του σουλφοξειδίου και της σουλφόνης της, εκφραζόμενο ως 
aldicarb), Carbendazim και benomyl (άθροισμα benomyl και carbendazim εκφραζόμενο ως carbendazim), Chlorfenapyr, Chlorpyrifos, 
Διθειοκαρβαμιδικές ενώσεις (διθειοκαρβαμιδικές ενώσεις εκφραζόμενες ως CS2, συμπεριλαμβανομένων των maneb, mancozeb, metiram, 
propineb, thiram και ziram), Diafenthiuron, Diazinon, Dichlorvos, Dicofol (άθροισμα των p, p' και o,p' ισομερών), Dimethoate 
(άθροισμα των dimethoate και omethoate εκφραζόμενο ως dimethoate), Endosulfan (άθροισμα των ισομερών α και β και της θειικής 
ενδοσουλφάνης εκφραζόμενο ως ενδοσουλφάνη), Fenamidone, Imidacloprid, Malathion (άθροισμα Malathion και Malaoxon εκφραζόμενο 
ως Malathion), Methamidophos, Methiocarb (άθροισμα Methiocarb, του σουλφοξειδίου και της σουλφόνης Methiocarb, εκφραζόμενο ως 
Methiocarb), Methomyl και Thiodicarb (άθροισμα methomyl και thiodicarb εκφραζόμενο ως methomyl), Monocrotophos, Oxamyl, 
Profenofos, Propiconazole, Thiabendazole, Thiacloprid. 

( 7 ) Ιδίως υπολείμματα των εξής ουσιών: Carbendazim και benomyl (άθροισμα benomyl και carbendazim εκφραζόμενο ως carbendazim), 
Cyfluthrin [cyfluthrin συμπεριλαμβανομένων και άλλων μειγμάτων συστατικών ισομερών (άθροισμα ισομερών)] Cyprodinil, Diazinon, 
Dimethoate (άθροισμα dimethoate και omethoate εκφραζόμενο ως dimethoate), Ethion, Fenitrothion, Fenpropathrin, Fludioxonil, 
Hexaflumuron, Lambda-cyhalothrin, Methiocarb (άθροισμα Methiocarb, του σουλφοξειδίου και της σουλφόνης Methiocarb, εκφραζόμενο 
ως Methiocarb), Methomyl και Thiodicarb (άθροισμα methomyl και thiodicarb εκφραζόμενο ως methomyl), Oxamyl, Phenthoate, 
Thiophanate-methyl. 

( 8 ) Ιδίως υπολείμματα των εξής ουσιών: Carbofuran (άθροισμα carbofuran και 3-υδροξυ-carbofuran εκφραζόμενο ως carbofuran), Chlorpy
rifos, Cypermethrin [cypermethrin περιλαμβανομένων άλλων μειγμάτων συστατικών ισομερών (άθροισμα ισομερών)], Cyproconazole, 
Dicofol (άθροισμα p, p' και o,p' ισομερών), Difenoconazole, Dinotefuran, Ethion, Flusilazole, Folpet, Prochloraz (άθροισμα prochloraz 
και των μεταβολιτών του που περιέχουν το τμήμα 2,4,6-τριχλωροφαινόλη, εκφραζόμενο ως prochloraz), Profenofos, Propiconazole, 
Thiophanate-methyl και Triforine. 

( 9 ) Μέθοδος αναφοράς EN/ISO 6579 ή μέθοδος που έχει επικυρωθεί σε σχέση με τη μέθοδο αυτή, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της Επιτροπής (ΕΕ L 338 της 22.12.2005, σ. 1). 

( 10 ) Ιδίως υπολείμματα των εξής ουσιών: Dimethoate (άθροισμα dimethoate και omethoate εκφραζόμενο ως dimethoate), Chlorpyrifos, 
Acephate, Methamidophos, Methomyl και Thiodicarb (άθροισμα methomyl και thiodicarb εκφραζόμενο ως methomyl), Diafenthiuron, 
Indoxacarb ως άθροισμα ισομερών S και R. 

( 11 ) Ιδίως υπολείμματα των εξής ουσιών: Chlorpyrifos, Cypermethrin [cypermethrin συμπεριλαμβανομένων άλλων μειγμάτων συστατικών 
ισομερών (άθροισμα ισομερών)], Dimethoate (άθροισμα dimethoate και omethoate εκφραζόμενο ως dimethoate), Endosulfan (άθροισμα 
των ισομερών α και β και της θειικής ενδοσουλφάνης εκφραζόμενο ως ενδοσουλφάνη), Hexaconazole, Parathion-methyl (άθροισμα 
Parathion-methyl και paraoxon-methyl εκφραζόμενο ως Parathion-methyl), Methomyl και Thiodicarb (άθροισμα methomyl και thiodi
carb εκφραζόμενο ως methomyl), Flutriafol, Carbendazim και benomyl (άθροισμα benomyl και carbendazim εκφρασμένο ως carbenda
zim), Flubendiamide, Myclobutanyl, Malathion (άθροισμα malathion και malaoxon εκφραζόμενο ως malathion). 

( 12 ) Ιδίως υπολείμματα της ουσίας Dichlorvos. 
( 13 ) Ιδίως υπολείμματα των εξής ουσιών: Carbofuran (άθροισμα carbofuran και 3-υδροξυ-carbofuran εκφραζόμενο ως carbofuran), Methomyl 

και Thiodicarb (άθροισμα methomyl και thiodicarb εκφραζόμενο ως methomyl), Dimethoate (άθροισμα dimethoate και omethoate 
εκφραζόμενο ως dimethoate), Triazophos, Malathion (άθροισμα malathion και malaoxon εκφραζόμενο ως malathion), Profenofos, 
Prothiofos, Ethion, Carbendazim και benomyl (άθροισμα benomyl και carbendazim εκφραζόμενο ως carbendazim), Triforine, Procy
midone, Formetanate: Άθροισμα formetanate και των αλάτων του εκφραζόμενο ως formetanate υδροχλωρικό.
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( 14 ) Ιδίως υπολείμματα των εξής ουσιών: Acephate, Carbaryl, Carbendazim και benomyl (άθροισμα benomyl και carbendazim εκφραζόμενο ως 
carbendazim), Carbofuran (άθροισμα carbofuran και 3-υδροξυ-carbofuran εκφραζόμενο ως carbofuran), Chlorpyrifos, Chlorpyrifos- 
methyl, Dimethoate (άθροισμα dimethoate και omethoate εκφραζόμενο ως dimethoate), Ethion, Malathion (άθροισμα malathion και 
malaoxon εκφραζόμενο ως malathion), Metalaxyl και metalaxyl-M [metalaxyl συμπεριλαμβανομένων και άλλων μειγμάτων συστατικών 
ισομερών μεταξύ των οποίων metalaxyl-M (άθροισμα ισομερών)], Methamidophos, Methomyl και Thiodicarb (άθροισμα methomyl και 
thiodicarb εκφραζόμενο ως methomyl), Monocrotophos, Profenofos, Prothiofos, Quinalphos, Triadimefon και Triadimenol (άθροισμα 
triadimefon και triadimenol), Triazophos, Dicrotophos, EPN, Triforine. 

( 15 ) Ιδίως υπολείμματα των εξής ουσιών: Methomyl και Thiodicarb (άθροισμα methomyl και thiodicarb εκφραζόμενο ως methomyl), Oxamyl, 
Carbendazim και benomyl (άθροισμα benomyl και carbendazim εκφρασμένο ως carbendazim), Clofentezine, Diafenthiuron, Dimethoate 
(άθροισμα dimethoate και omethoate εκφραζόμενο ως dimethoate), Formetanate: Άθροισμα formetanate και των αλάτων του εκφραζόμενο 
ως formetanate υδροχλωρικό, Malathion (άθροισμα malathion και malaoxon εκφραζόμενο ως malathion), Procymidone, Tetradifon, 
Thiophanate-methyl. 

( 16 ) Ιδίως υπολείμματα των εξής ουσιών: Azoxystrobin, boscalid, chlorpyrifos, διθειοκαρβαμιδικές ενώσεις (διθειοκαρβαμιδικές ενώσεις εκφρα 
ζόμενες ως CS2, συμπεριλαμβανομένων των maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram και ziram), το Endosulfan (σύνολο των 
ισομερών α και β και της θειικής ενδοσουλφάνης εκφραζόμενο ως ενδοσουλφάνη), kresoxim-methyl, lambda-cyhalothrin, του metalaxyl 
και του metalaxyl-M (Metalaxyl και άλλα μείγματα συστατικών ισομερών, μεταξύ των οποίων και το metalaxyl-M (άθροισμα ισομερών)), 
methoxyfenozide, metrafenone, myclobutanil, penconazole, pyraclostrobin και pyrimethanil, Triadimefon και Triadimenol (άθροισμα 
triadimefon και triadimenol), Trifloxystrobin. 

( 17 ) Ιδίως υπολείμματα των εξής ουσιών: Carbofuran (άθροισμα carbofuran και 3-υδροξυ-carbofuran εκφραζόμενο ως carbofuran), Carben
dazim και benomyl (άθροισμα benomyl και carbendazim εκφραζόμενο ως carbendazim), Chlorpyrifos, Profenofos, Permethrin (άθροισμα 
ισομερών), Hexaconazole, Difenoconazole, Propiconazole, Fipronil [άθροισμα fipronil + σουλφονικού μεταβολίτη (MB46136) εκφραζό 
μενο ως fipronil], Propargite, Flusilazole, Phenthoate, Cypermethrin [cypermethrin περιλαμβανομένων άλλων μειγμάτων συστατικών 
ισομερών (άθροισμα ισομερών)], Methomyl και Thiodicarb (άθροισμα methomyl και thiodicarb εκφραζόμενο ως methomyl), Quinalphos, 
Pencycuron, Methidathion, Dimethoate (άθροισμα dimethoate και omethoate εκφραζόμενο ως dimethoate), Fenbuconazole.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

ΚΟΙΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΣΟΔΟΥ (ΚΕΕ)
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Επεξηγηματικές σημειώσεις για το ΚΕΕ 

Γενικά: Το κοινό έγγραφο εισόδου συμπληρώνεται με κεφαλαία. Οι σημειώσεις αναγράφονται δίπλα στον αριθμό 
του τετραγωνιδίου που αφορούν. 

Μέρος I Το μέρος αυτό συμπληρώνεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης ζωοτροφών και τροφίμων ή από 
τον εκπρόσωπό του, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 

Τετραγωνίδιο I.1. Αποστολέας: ονοματεπώνυμο και πλήρης διεύθυνση του φυσικού ή νομικού προσώπου (υπεύθυνος της 
επιχείρησης ζωοτροφών και τροφίμων) που αποστέλλει το φορτίο. Συνιστάται να αναφέρονται οι αριθμοί 
τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Τετραγωνίδιο I.2. Οι πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό πρωτοκόλλου ΚΕΕ παρέχονται από την αρμόδια αρχή του καθορι 
σμένου σημείου εισόδου (ΚΣΕ). Ο υπεύθυνος της επιχείρησης ζωοτροφών και τροφίμων πρέπει να αναφέρει 
το καθορισμένο σημείο εισόδου στο οποίο καταλήγει το φορτίο. 

Τετραγωνίδιο I.3. Παραλήπτης: ονοματεπώνυμο και πλήρης διεύθυνση του φυσικού ή νομικού προσώπου (υπεύθυνος της 
επιχείρησης ζωοτροφών και τροφίμων) για το οποίο προορίζεται το φορτίο. Συνιστάται να αναφέρονται οι 
αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Τετραγωνίδιο I.4. Υπεύθυνος για το φορτίο: το πρόσωπο (υπεύθυνος της επιχείρησης ζωοτροφών και τροφίμων ή αντιπρό 
σωπός τους ή πρόσωπο που εκτελεί τη διασάφηση εξ ονόματός τους) το οποίο έχει την ευθύνη του φορτίου 
κατά την παρουσίαση του στο ΚΣΕ και το οποίο προβαίνει στις αναγκαίες διασαφήσεις στην αρμόδια αρχή 
στο ΚΣΕ εξ ονόματος του εισαγωγέα. Γράψτε το ονοματεπώνυμο και την πλήρη διεύθυνση. Συνιστάται να 
αναφέρονται οι αριθμοί τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Τετραγωνίδιο I.5. Χώρα καταγωγής: πρόκειται για τη χώρα από την οποία κατάγεται το προϊόν, τη χώρα καλλιέργειας, 
συγκομιδής ή παραγωγής του. 

Τετραγωνίδιο I.6. Χώρα προέλευσης: πρόκειται για τη χώρα στην οποία το φορτίο τοποθετήθηκε στο μέσο τελικής μεταφοράς 
του για να αποσταλεί στην Ένωση. 

Τετραγωνίδιο I.7. Εισαγωγέας: ονοματεπώνυμο και πλήρης διεύθυνση. Συνιστάται να αναφέρονται οι αριθμοί τηλεφώνου και 
τηλεομοιοτυπίας ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Τετραγωνίδιο I.8. Τόπος προορισμού: διεύθυνση παράδοσης στην Ένωση. Συνιστάται να αναφέρονται οι αριθμοί τηλεφώνου 
και τηλεομοιοτυπίας ή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Τετραγωνίδιο I.9. Άφιξη στο ΚΣΕ: αναφέρεται η κατ’ εκτίμηση ημερομηνία κατά την οποία το φορτίο αναμένεται να φθάσει 
στο ΚΣΕ. 

Τετραγωνίδιο I.10. Έγγραφα: αναφέρεται η ημερομηνία έκδοσης και ο αριθμός των επίσημων εγγράφων που συνοδεύουν το 
φορτίο, ανάλογα με την περίπτωση. 

Τετραγωνίδιο I.11. Αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του μέσου μεταφοράς κατά την άφιξη: για αεροσκάφη, ο αριθμός πτήσης, 
για σκάφη, το όνομα του πλοίου, για οδικά οχήματα, ο αριθμός κυκλοφορίας με τον αριθμό του ρυμουλ 
κούμενου, εάν υπάρχει, για σιδηροδρόμους, η ταυτότητα του τρένου και ο αριθμός του βαγονιού.
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Αριθμός εγγράφου αναφοράς: αριθμός δελτίου αεροπορικής μεταφοράς, αριθμός φορτωτικής ή εμπορικού 
εγγράφου για σιδηροδρομική ή οδική μεταφορά. 

Τετραγωνίδιο I.12. Περιγραφή του εμπορεύματος: παρέχεται λεπτομερής περιγραφή του εμπορεύματος (συμπεριλαμβανομένου 
του τύπου, για τις ζωοτροφές). 

Τετραγωνίδιο I.13. Κωδικός εμπορεύματος: χρησιμοποιείται ο κωδικός του εμπορεύματος όπως περιλαμβάνεται στον κατάλογο 
του παραρτήματος Ι (μαζί με την υποδιαίρεση TARIC, όπου ισχύει) 

Τετραγωνίδιο I.14. Μεικτό βάρος: συνολικό βάρος σε κιλά (kg). Καθορίζεται ως το σύνολο της μάζας των προϊόντων με τις 
άμεσες πρώτες συσκευασίες τους και όλες τις συσκευασίες τους, εξαιρουμένων των εμπορευματοκιβωτίων 
μεταφοράς και άλλου εξοπλισμού μεταφοράς. 

Καθαρό βάρος: πραγματικό βάρος του προϊόντος σε κιλά (kg), χωρίς τη συσκευασία. Καθορίζεται ως η μάζα 
των προϊόντων χωρίς τις άμεσες πρώτες συσκευασίες τους ούτε άλλες συσκευασίες. 

Τετραγωνίδιο I.15. Αριθμός μονάδων συσκευασίας. 

Τετραγωνίδιο I.16. Θερμοκρασία: σημειώνεται η κατάλληλη θερμοκρασία μεταφοράς/αποθήκευσης. 

Τετραγωνίδιο I.17. Είδος συσκευασίας: αναφέρεται το είδος της συσκευασίας των προϊόντων. 

Τετραγωνίδιο I.18. Εμπόρευμα το οποίο προορίζεται: σημειώνεται το κατάλληλο τετραγωνίδιο, ανάλογα με το εάν το εμπό 
ρευμα προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο χωρίς προηγούμενη διαλογή ή άλλη φυσική επεξερ 
γασία (στην περίπτωση αυτή, σημειώνεται “κατανάλωση από τον άνθρωπο”), ή εάν προορίζεται για κατα 
νάλωση από τον άνθρωπο ύστερα από τέτοιου είδους επεξεργασία (στην περίπτωση αυτή, σημειώνεται 
“περαιτέρω επεξεργασία”), ή εάν προορίζεται για χρήση ως “ζωοτροφή” (στην περίπτωση αυτή, σημειώνεται 
“ζωοτροφές”). 

Τετραγωνίδιο I.19. Αναφέρονται, κατά περίπτωση, όλοι οι αριθμοί σφραγίδας και ταυτοποίησης εμπορευματοκιβωτίων. 

Τετραγωνίδιο I.20. Μεταφορά σε σημείο ελέγχου: Κατά τη μεταβατική περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1, η 
αρχή του ΚΣΕ σημειώνει αυτό το τετραγωνίδιο για να επιτρέψει τη μεταφορά σε άλλο σημείο ελέγχου. 

Τετραγωνίδιο I.21. Χωρίς αντικείμενο. 

Τετραγωνίδιο I.22. Για τις εισαγωγές: αυτό το τετραγωνίδιο σημειώνεται όταν το φορτίο προορίζεται για εισαγωγή στην Ένωση 
(άρθρο 8). 

Τετραγωνίδιο I.23. Χωρίς αντικείμενο. 

Τετραγωνίδιο I.24. Σημειώνεται το κατάλληλο μέσο μεταφοράς. 

Μέρος II Αυτό το μέρος συμπληρώνεται από την αρμόδια αρχή. 

Τετραγωνίδιο ΙΙ.1. Χρησιμοποιείται ο ίδιος αριθμός αναφοράς με το τετραγωνίδιο Ι.2. 

Τετραγωνίδιο II.2. Για χρήση από τις τελωνειακές υπηρεσίες, εάν χρειαστεί. 

Τετραγωνίδιο II.3. Έλεγχος εγγράφων: συμπληρώνεται για όλα τα φορτία. 

Τετραγωνίδιο ΙΙ.4. Η αρμόδια αρχή του ΚΣΕ αναφέρει εάν το φορτίο έχει επιλεγεί για φυσικό έλεγχο, ο οποίος κατά τη 
διάρκεια της μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 μπορεί να διενεργηθεί σε 
διαφορετικό σημείο ελέγχου. 

Τετραγωνίδιο ΙΙ.5. Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1 και ύστερα από 
ικανοποιητικό αποτέλεσμα του ελέγχου των εγγράφων, η αρμόδια αρχή του ΚΣΕ αναφέρει το σημείο 
ελέγχου στο οποίο μπορεί να μεταφερθεί το φορτίο για τη διεξαγωγή του φυσικού ελέγχου και του 
ελέγχου ταυτότητας. 

Η αρμόδια αρχή του ΚΣΕ αναφέρει επίσης εάν το φορτίο έχει εγκριθεί για την μετέπειτα μεταφορά που 
προβλέπεται στο άρθρο 8. Η μετέπειτα μεταφορά μπορεί να επιτρέπεται μόνον αν οι έλεγχοι ταυτότητας 
πραγματοποιήθηκαν στο ΚΣΕ και εφόσον τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά. Επομένως το τετραγωνίδιο 
ΙΙ.11 συμπληρώνεται τη στιγμή που θα εγκριθεί η μετέπειτα μεταφορά, ενώ το τετραγωνίδιο ΙΙ.12 συμπλη 
ρώνεται μόλις είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών.
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Τετραγωνίδιο ΙΙ.6. Αναφέρονται με σαφήνεια οι επόμενες ενέργειες σε περίπτωση απόρριψης του φορτίου λόγω μη ικανοποι 
ητικού αποτελέσματος των ελέγχων των εγγράφων. Στο τετραγωνίδιο ΙΙ.7 πρέπει να αναγραφεί η διεύθυνση 
της εγκατάστασης προορισμού σε περίπτωση “εκ νέου αποστολής”, “καταστροφής”, “μετατροπής” και “χρή 
σης για άλλο σκοπό”. 

Τετραγωνίδιο ΙΙ.7. Ανάλογα με την περίπτωση, αναφέρεται ο αριθμός έγκρισης και η διεύθυνση (ή το όνομα του πλοίου και 
του λιμένα) για όλους τους προορισμούς για τους οποίους απαιτείται περαιτέρω έλεγχος του φορτίου, π.χ. 
στο τετραγωνίδιο ΙΙ.6, “εκ νέου αποστολή”, “καταστροφή”, “μετατροπή” ή “χρήση για άλλο σκοπό”. 

Τετραγωνίδιο ΙΙ.8. Εδώ τίθεται η επίσημη σφραγίδα της αρμόδιας αρχής του ΚΣΕ. 

Τετραγωνίδιο ΙΙ.9. Υπογραφή του υπεύθυνου υπαλλήλου της αρμόδιας αρχής του ΚΣΕ. 

Τετραγωνίδιο ΙΙ.10. Χωρίς αντικείμενο. 

Τετραγωνίδιο ΙΙ.11. Η αρμόδια αρχή του ΚΣΕ ή, κατά τη μεταβατική περίοδο που προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1, η 
αρμόδια αρχή του σημείου ελέγχου, αναφέρει εδώ τα αποτελέσματα των ελέγχων ταυτότητας. 

Τετραγωνίδιο II.12. Η αρμόδια αρχή του ΚΣΕ ή, κατά τη μεταβατική περίοδο που προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1, η 
αρμόδια αρχή του σημείου ελέγχου, αναφέρει εδώ τα αποτελέσματα των φυσικών ελέγχων. 

Τετραγωνίδιο II.13. Η αρμόδια αρχή του ΚΣΕ ή, κατά τη μεταβατική περίοδο που προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1, η 
αρμόδια αρχή του σημείου ελέγχου, αναφέρει εδώ τα αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου. Το 
τετραγωνίδιο αυτό συμπληρώνεται με την κατηγορία της ουσίας ή του παθογόνου για τα οποία διενεργή 
θηκε εργαστηριακός έλεγχος. 

Τετραγωνίδιο II.14. Το τετραγωνίδιο αυτό συμπληρώνεται για όλα τα φορτία που πρόκειται να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία 
στο εσωτερικό της Ένωσης. 

Τετραγωνίδιο II.15. Χωρίς αντικείμενο. 

Τετραγωνίδιο II.16. Αναφέρονται με σαφήνεια οι επόμενες ενέργειες σε περίπτωση απόρριψης του φορτίου λόγω μη ικανοποι 
ητικού αποτελέσματος του ελέγχου ταυτότητας ή του φυσικών ελέγχων. Στο τετραγωνίδιο ΙΙ.18 πρέπει να 
αναγράφεται η διεύθυνση της εγκατάστασης προορισμού σε περίπτωση “εκ νέου αποστολής”, “καταστρο 
φής”, “μετατροπής” και “χρήσης για άλλο σκοπό”. 

Τετραγωνίδιο II.17. Λόγοι απόρριψης: συμπληρώνεται ενδεχομένως για να προστεθούν σχετικές πληροφορίες. Σημειώνεται το 
κατάλληλο τετραγωνίδιο. 

Τετραγωνίδιο II.18. Ανάλογα με την περίπτωση, αναφέρεται ο αριθμός έγκρισης και η διεύθυνση (ή το όνομα του πλοίου και 
του λιμένα) για όλους τους προορισμούς για τους οποίους απαιτείται περαιτέρω έλεγχος του φορτίου, π.χ. 
στο τετραγωνίδιο ΙΙ.16, “εκ νέου αποστολή”, “καταστροφή”, “μετατροπή” ή “χρήση για άλλο σκοπό”. 

Τετραγωνίδιο II.19. Το τετραγωνίδιο αυτό χρησιμοποιείται όταν η αρχική σφραγίδα ενός φορτίου έχει καταστραφεί κατά το 
άνοιγμα του εμπορευματοκιβωτίου. Πρέπει να τηρείται συγκεντρωτικός κατάλογος όλων των σφραγίδων που 
έχουν χρησιμοποιηθεί γι’ αυτόν το σκοπό. 

Τετραγωνίδιο II.20. Εδώ τίθεται η επίσημη σφραγίδα της αρμόδιας αρχής του ΚΣΕ ή, κατά τη μεταβατική περίοδο που 
προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1, της αρμόδιας αρχής του σημείου ελέγχου. 

Τετραγωνίδιο II.21. Εδώ τίθεται η υπογραφή του υπεύθυνου υπαλλήλου της αρμόδιας αρχής του ΚΣΕ ή, κατά τη μεταβατική 
περίοδο που προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1, της αρμόδιας αρχής του σημείου ελέγχου. 

Μέρος III Αυτό το μέρος συμπληρώνεται από την αρμόδια αρχή. 

Τετραγωνίδιο III.1. Λεπτομέρειες σχετικά με την εκ νέου αποστολή: Η αρμόδια αρχή του ΚΣΕ ή, κατά τη μεταβατική περίοδο 
που προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1, η αρμόδια αρχή του σημείου ελέγχου, αναφέρει το 
μεταφορικό μέσο που χρησιμοποιήθηκε, τα στοιχεία του, τη χώρα προορισμού και την ημερομηνία της 
εκ νέου αποστολής, μόλις τα ανωτέρω γίνουν γνωστά. 

Τετραγωνίδιο III.2. Επόμενες ενέργειες: αναφέρεται η τοπική αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη, ενδεχομένως, για την εποπτεία 
σε περίπτωση “καταστροφής”, “μετατροπής” ή “χρήσης για άλλο σκοπό” του φορτίου. Στο σημείο αυτό η εν 
λόγω αρχή αναφέρει το αποτέλεσμα της άφιξης του φορτίου και ότι αντιστοιχεί στο αναμενόμενο. 

Τετραγωνίδιο III.3. Υπογραφή του υπεύθυνου υπαλλήλου της αρμόδιας αρχής του ΚΣΕ ή, κατά τη μεταβατική περίοδο που 
προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1, του υπεύθυνου υπαλλήλου του σημείου ελέγχου σε περίπτωση 
“εκ νέου αποστολής”. Υπογραφή του υπεύθυνου υπαλλήλου της τοπικής αρμόδιας αρχής σε περίπτωση 
“καταστροφής”, “μετατροπής” ή “χρήσης για άλλο σκοπό”.»
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