Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura

Σελίδα

Μέρος II: Πιστοποίηση

II.

από

Υγειονομικές πληροφορίες
Ο υπογεγραμμένος επίσημος κτηνίατρος δηλώνω ότι έχω διαβάσει και κατανοήσει τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1069/2009 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1α), και ιδίως το άρθρο 10, καθώς και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπής
(1β), και ιδίως το παράρτημα X κεφάλαιο ΙΙ τμήμα 1 και το παράρτημα XΙV κεφάλαιο Ι, και βεβαιώνω ότι:

II.1.

η μεταποιημένη ζωική πρωτεΐνη ή το προϊόν που περιγράφεται ανωτέρω περιέχει αποκλειστικά μεταποιημένη ζωική πρωτεΐνη που δεν
προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και η οποία:
α) έχει παρασκευαστεί και αποθηκευτεί σε εγκατάσταση ή μονάδα εγκεκριμένη, επικυρωμένη και επιθεωρημένη από την αρμόδια
αρχή σύμφωνα με το άρθρο 24 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009, και
β) έχει παρασκευαστεί αποκλειστικά με τα ακόλουθα ζωικά υποπροϊόντα:
(2) είτε

[

σφάγια και μέρη σφαγέντων ζώων ή, στην περίπτωση θηραμάτων, πτώματα ή μέρη ζώων που έχουν θανατωθεί,
και τα οποία είναι κατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία, αλλά δεν
προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο για εμπορικούς λόγους·]

(2) και/ή

[

σφάγια και τα ακόλουθα μέρη που προέρχονται είτε από ζώα τα οποία έχουν σφαγεί σε σφαγείο και έχουν κριθεί
κατάλληλα για σφαγή με σκοπό την κατανάλωση από τον άνθρωπο έπειτα από επιθεώρηση πριν από τη σφαγή, ή
πτώματα και τα ακόλουθα μέρη ζώων από θηράματα που θανατώθηκαν για κατανάλωση από τον άνθρωπο
σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία:
i)

σφάγια ή πτώματα και μέρη ζώων τα οποία έχουν απορριφθεί ως ακατάλληλα για κατανάλωση από τον
άνθρωπο σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία, αλλά τα οποία δεν παρουσίασαν σημεία μεταδοτικής στον
άνθρωπο ή στα ζώα νόσου·

ii)

κεφάλια πουλερικών·

iii)

δορές και δέρματα, συμπεριλαμβανομένων των ξακρισμάτων και των υπολειμμάτων τους, κέρατα και πόδια,
συμπεριλαμβανομένων των φαλάγγων και των οστών του καρπού και του μετακαρπίου, του ταρσού και του
μεταταρσίου, από ζώα πλην των μηρυκαστικών·

iv)

τρίχες χοίρων·

v)

φτερά·]

(2) και/ή

[

αίμα ζώων χωρίς συμπτώματα νόσου που μπορεί να μεταδοθεί μέσω του αίματος στον άνθρωπο ή στα ζώα, το
οποίο έχει ληφθεί από ζώα πλην των μηρυκαστικών που έχουν σφαγεί σε σφαγείο αφού έχουν κριθεί κατάλληλα για
σφαγή με σκοπό την κατανάλωση από τον άνθρωπο έπειτα από επιθεώρηση πριν από τη σφαγή σύμφωνα με
την ενωσιακή νομοθεσία·]

(2) και/ή

[

ζωικά υποπροϊόντα που προέρχονται από την παραγωγή προϊόντων τα οποία προορίζονται για κατανάλωση από
τον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένων των απολιπανθέντων οστών, των καταλοίπων τήξης λιπών και της ιλύος
από συσκευή φυγοκέντρησης ή διαχωρισμού από τη μεταποίηση γάλακτος·]

(2) και/ή

[

προϊόντα ζωικής προέλευσης ή τρόφιμα που περιέχουν προϊόντα ζωικής προέλευσης, τα οποία δεν προορίζονται
πλέον για κατανάλωση από τον άνθρωπο για εμπορικούς λόγους ή λόγω προβλημάτων στην παρασκευή ή
ελαττωμάτων στη συσκευασία ή άλλων ελαττωμάτων τα οποία δεν δημιουργούν κινδύνους για τη δημόσια υγεία ή
την υγεία των ζώων·]

(2) και/ή

[

αίμα, πλακούντα, μαλλί, φτερά, τρίχες, κέρατα, υπολείμματα από το ψαλίδισμα των οπλών και νωπό γάλα που
προέρχονται από ζώντα ζώα τα οποία δεν παρουσίασαν σημεία νόσου που μπορεί να μεταδοθεί μέσω του εν λόγω
προϊόντος στον άνθρωπο ή στα ζώα·]

(2) και/ή

[

υδρόβια ζώα και μέρη των ζώων αυτών, πλην των θαλάσσιων θηλαστικών, τα οποία δεν παρουσίασαν σημεία
μεταδοτικής στον άνθρωπο ή στα ζώα νόσου·]

(2) και/ή

[

ζωικά υποπροϊόντα από υδρόβια ζώα που προέρχονται από εγκαταστάσεις ή μονάδες παρασκευής προϊόντων για
κατανάλωση από τον άνθρωπο·]

(2) και/ή

[

τα ακόλουθα υλικά που προέρχονται από ζώα τα οποία δεν παρουσίασαν σημεία νόσου που μπορεί να μεταδοθεί
μέσω του εν λόγω υλικού στον άνθρωπο ή στα ζώα:
i)

όστρακα από οστρακοειδή με μαλακό ιστό ή σάρκα·
τα ακόλουθα που προέρχονται από χερσαία ζώα:

ii)
iii)

υποπροϊόντα επωαστηρίων,
αυγά,
υποπροϊόντα αυγών, συμπεριλαμβανομένων των κελυφών αυγών·

νεοσσοί μίας ημέρας που έχουν θανατωθεί για εμπορικούς λόγους·]

