
Εγκύκλιος εθαρμογής ηης ΚΥΑ αριθ. 290710/2007(ΦΕΚ 909/η.Β΄/7.6.2007) η 

οποία ηροποποιεί ηην ΚΥΑ αριθ. 275751/2004 
 

      Οη θχξηεο ηξνπνπνηήζεηο πνπ πεξηιακβάλεη  ε ΚΥΑ αξηζ. 290710/29.5.07 ζπλνςίδνληαη ζηα 
θάησζη: 

1.      Αίξνληαη νη πεξηνξηζκνί γηα ηε ρνξήγεζε ζε όλα ηα εκηρεθόμενα ζώα πξντφλησλ 

πδξφιπζεο πξσηετλψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ κέξε κε κεξπθαζηηθψλ θαη απφ δνξέο 
θαη δέξκαηα κεξπθαζηηθψλ θαζψο θαη δσνηξνθψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο πξσηεΐλεο 

απηέο. Ωο εθ ηνχηνπ, δηαγξάθεηαη ε αλαθνξά ζηηο αλσηέξσ πδξνιπκέλεο πξσηεΐλεο 
απφ ηα «πξντφληα» ηνπ άξζξνπ 2 θαη 3 ηεο ΚΥΑ αξηζ. 275751/2004 θαη 

ηξνπνπνηνχληαη αλάινγα ηα ππνδείγκαηα ηεο παξνχζαο εγθπθιίνπ. 
2.      Η ρξεζηκνπνίεζε πξντφλησλ αίκαηνο πνπ πξνέξρνληαη απφ κε κεξπθαζηηθά θαη 

πξντφλησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ απηά γηα ηε δηαηξνθή ησλ ηρζχσλ, επεθηείλεηαη  ππφ 

πξνυπνζέζεηο θαη ζε εθηξεθφκελα κε κεξπθαζηηθά δψα. Έηζη, ηξνπνπνηείηαη αλάινγα 
ην άξζξν 3 ηεο ΚΥΑ αξηζ. 275751/2004 θαη ηα ζρεηηθά ζπλεκκέλα ζηελ παξνχζα 

εγθχθιην ππνδείγκαηα, φπσο θαη ε Έγθξηζε ρξεζηκνπνίεζεο, ψζηε λα πεξηιακβάλνπλ 
θαη ηηο ρξήζεηο απηέο. Επηζεκαίλεηαη φηη ε αξκφδηα αξρή, ε δηαδηθαζία γηα ηελ 

ππνβνιή ηεο αίηεζεο, ηα δηθαηνινγεηηθά θαη νη πξνβιεπφκελνη έιεγρνη, θαηά 

πεξίπησζε, παξακέλνπλ ίδηα κε φζα πξνβιέπνληαλ ζηελ ήδε ηζρχνπζα απφθαζε.  
3.       Η παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ΚΥΑ αξηζ. 275751/2004 ηξνπνπνηείηαη ψζηε λα 

ζπκπεξηιάβεη θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε αηκαηαιεχξσλ πνπ 
πξνέξρνληαη απφ κε κεξπθαζηηθά γηα ηελ παξαγσγή δσνηξνθψλ γηα ηρζχεο, ζε 

εγθαηαζηάζεηο πνπ επίζεο παξάγνπλ δσνηξνθέο γηα κεξπθαζηηθά. Σε ηέηνηεο 
πεξηπηψζεηο αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιεπφηαλ θαη γηα ηελ παξέθθιηζε ηνπ 

ζηνηρείνπ β, ηεο παξαγξάθνπ 1, ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ΚΥΑ αξηζ. 275751/2004. 

4.      Η παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ήδε ηζρχνπζαο ΚΥΑ ηξνπνπνηείηαη αλάινγα 
ψζηε λα ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηηο πξνυπνζέζεηο απνζήθεπζεο αηκαηαιεχξσλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ κε κεξπθαζηηθά ζε εθκεηαιιεχζεηο φπνπ δηαηεξνχληαη άιια 
εθηξεθφκελα δψα εθηφο ησλ ηρζχσλ. 

5.      Η παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ΚΥΑ αξηζ. 275751/2004 ηξνπνπνηείηαη ψζηε λα 

πεξηιακβάλεη θαη ηηο πξνυπνζέζεηο κεηαθνξάο φισλ ησλ δσνηξνθψλ πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ ελ ιφγσ ΚΥΑ αιιά θαη ηε ζσζηή επηζήκαλζή ηνπο. Σηελ ίδηα 

παξάγξαθν πξνζηίζεληαη ζηνηρεία γ θαη δ πνπ αλαθέξνληαη: i)  ζηηο εγθξίζεηο 
ρξεζηκνπνίεζεο πνπ έρνπλ ήδε ρνξεγεζεί, νη νπνίεο εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαη ii) 

ζηηο πεξηπηψζεηο επέθηαζεο ή πεξηνξηζκνχ ηεο ήδε ρνξεγεζείζαο έγθξηζεο, ζε 

πεξίπησζε θαηάξγεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ή φηαλ δελ πιεξνχληαη φιεο νη 
πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζήο ηνπο.   

Τέινο, φπσο ήδε γλσξίδεηε θαη ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ ΕΚ/1234/2003 ηεο Επηηξνπήο, νη 
ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα δηαηεξνχλ αξρεία πνπ θαηαγξάθνπλ ιεπηνκεξψο ηηο αγνξέο θαη 

ρξήζεηο ησλ «πξντφλησλ» θαη ηηο πσιήζεηο ησλ δσνηξνθψλ πνπ ηα πεξηέρνπλ, ηα νπνία ζα 
πξέπεη λα βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ηεο  αξκφδηαο αξρήο γηα κηα πενηαεηία ηνπιάρηζηνλ. 

Επηπιένλ, ζαο ππελζπκίδνπκε φηη νη επφπηεο θπθινθνξίαο δσνηξνθψλ θα πρέπει να 

κοινοποιούν ηηο εγθξίζεηο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ αλσηέξσ πξντφλησλ πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηηο 
νηθείεο Δηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ησλ Ννκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ, ζην Τμήμα 

Ζωοηροθών ηεο Δηεχζπλζεο Εηζξνψλ Ζσηθήο Παξαγσγήο ηνπ Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο 
Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ προκειμένοσ να ενημερώνεηαι ηο ζτεηικό αρτείο. Ωο εθ 

ηνχηνπ, παξαθαινχκε λα καο θνηλνπνηήζεηε άκεζα φζεο ζρεηηθέο εγθξίζεηο ρξεζηκνπνίεζεο 

έρεηε ρνξεγήζεη θαη γηα ηηο νπνίεο δεν μας έτεηε ήδη ενημερώζει. 
 


