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ΘΕΜΑ: Ισχύουσα νοµοθεσία στις ενδοκοινοτικές µετακινήσεις και στις εισαγωγές ιπποειδών 

ΣΧΕΤ.: 1. Η µε αρ. πρωτ. 132981/06.06.2011 εγκύκλιός µας 
             2.Η µε αρ. πρωτ. 133115/05.09.2011 εγκύκλιός µας 
             3. Η µε αρ. πρωτ. 133303/30.11.2011 εγκύκλιός µας 
             4. Η µε αρ. πρωτ. 3777/101849/03.10.2012 εγκύκλιός µας 
             5. Η µε αρ. πρωτ. 1410/42562 /05.04.2013 εγκύκλιός µας 
             6. Η µε αρ. πρωτ. 2284/67877/05.06.2013 εγκύκλιός µας 
             7. Η µε αρ. πρωτ. 3230/99420/12.08.2013 εγκύκλιός µας 
             8.Η µε αρ. πρωτ. 4801/152803/9.12.2013 εγκύκλιός µας 
             9. Η µε αρ. πρωτ. 841/34847/13.03.2014 εγκύκλιός µας 
            10.Η µε αρ. πρωτ. 1077/45641/4.04.2014 εγκύκλιός µας 
            11. Η µε αρ. πρωτ. 1637/75742/11-06-2014 εγκύκλιός µας 
            12. Η µε αρ. πρωτ. 2482/93402/18-07-2014 εγκύκλιός µας 
            13. Η µε αρ. πρωτ. 2923/100999/06-08-2015 εγκύκλιός µας 
            14. Η µε αρ. πρωτ. 2997/101565/07-08-2014 εγκύκλιός µας 
            15. Η µε αρ. πρωτ. 826/25047/03-03-2015 εγκύκλιός µας 
            16. Η µε αρ. πρωτ. 1302/40683/08-04-2015 εγκύκλιός µας 
            17. Η µε αρ. πρωτ. 2450/73605/01-07-2015 εγκύκλιός µας 
            18. Η µε αρ. πρωτ. 4701/138084/10-12-2015 εγκύκλιός µας 
            19. Η µε αρ. πρωτ. 829/33534/17-03-2016 εγκύκλιός µας 
            20. Η µε αρ. πρωτ. 2099/80871/14-07-2016 εγκύκλιός µας 
            21. Η µε αρ. πρωτ. 3117/111406/07-10-2016 εγκύκλιός µας 
            22. Η µε αρ. πρωτ. 3462/121179/01-11-2016 εγκύκλιός µας 
            23. Η µε αρ. πρωτ. 325/9687/27-01-2017 εγκύκλιός µας 
            24. Η µε αρ. πρωτ. 1802/60449/02-06-2017 εγκύκλιός µας 
            25. Η µε αρ. πρωτ. 3516/112039/24-10-2017 εγκύκλιός µας 

 
Σας αποστέλλεται συνηµµένα, για ενηµέρωση και εφαρµογή η Εκτελεστική Απόφαση 
2018/218 της Επιτροπής της Ε.Ε. σχετικά µε την τροποποίηση του παραρτήµατος II της 
απόφασης 92/260/ΕΟΚ όσον αφορά την προσωρινή αποδοχή καταχωρηµένων ίππων από 
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ορισµένες περιοχές της Κίνας, για την τροποποίηση της απόφασης 93/195/ΕΟΚ όσον αφορά 
τους υγειονοµικούς όρους και την υγειονοµική πιστοποίηση που απαιτούνται για την 
επανείσοδο εγγεγραµµένων ίππων προοριζόµενων για ιπποδροµίες, διαγωνισµούς και 
πολιτιστικές εκδηλώσεις µετά από προσωρινή εξαγωγή στην Κίνα, το Μεξικό και τις 
Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, και για την τροποποίηση του παραρτήµατος I της 
απόφασης 2004/211/ΕΚ όσον αφορά τις καταχωρίσεις για την Κίνα, το Μεξικό και την 
Τουρκία στον κατάλογο των τρίτων χωρών και των περιοχών τους από τις οποίες εγκρίνονται 
εισαγωγές ζώντων ιπποειδών και σπέρµατος, ωαρίων και εµβρύων ιπποειδών στην Ένωση. 
 
Συγκεκριµένα, το παράρτηµα II (Γ) της απόφασης 92/260/ΕΟΚ τροποποιείται σύµφωνα µε το 
παράρτηµα I της παρούσας απόφασης και το παράρτηµα I της απόφασης 2004/211/ΕΚ 
τροποποιείται σύµφωνα µε το παράρτηµα III της παρούσας απόφασης. 
 
Ακόµα, η απόφαση 93/195/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής: 
1) στο άρθρο 1, η δέκατη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο: 
«— συµµετέχουν στις ιππικές εκδηλώσεις “LG Global Champions Tour” στη Σαγκάη, Κίνα, 
στη µητροπολιτική περιοχή στην Πόλη του Μεξικού, Μεξικό, ή στο Μαϊάµι, Ηνωµένες 
Πολιτείες της Αµερικής, και πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο υγειονοµικό 
πιστοποιητικό που καταρτίζεται σύµφωνα µε το υπόδειγµα υγειονοµικού πιστοποιητικού του 
παραρτήµατος X της παρούσας απόφασης»· 
2) το παράρτηµα X αντικαθίσταται από το κείµενο του παραρτήµατος II της παρούσας 
απόφασης. 

 
Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται από τη 13η Φεβρουαρίου 2018. 

 
 
 
 

                                                                                                      H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
                                                   
 
 
 
                                                                                                      Χ. ∆ΗΛΕ 
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ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

 
 
 
Α. Για Ενέργεια 
 

1.  Περιφέρειες της χώρας. Γενικές ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής.   
 ∆ιευθύνσεις Κτηνιατρικής αυτών – Έδρες τους. 

2.  Περιφερειακές Ενότητες της χώρας. ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής.  
 Τµήµατα Κτηνιατρικής αυτών – Έδρες τους. 

3.  Σταθµοί Υγειονοµικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ) – Έδρες τους. 
4.  Κτηνιατρικά εργαστήρια – Έδρες τους. 
5.  Κέντρα κτηνιατρικών ιδρυµάτων – Έδρες τους. 
 

Β. Για κοινοποίηση 
 

1.  Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων                               
        α) Γενική ∆ιεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.K. – ∆/νση 19η Τελ. ∆ιαδικασιών. 

   Καρ. Σερβίας 10, 10184, Αθήνα. 
2.  Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού. Αµαλίας 12, 10557, Αθήνα. 2103736001. 
3.  Υπηρεσία Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. ∆ιεύθυνση Εµπορευµατικών Μεταφορών. 

 Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, 10191, Παπάγου. 
4.  Εµπορικά και Βιοµηχανικά Επιµελητήρια: 

   α) Αθηνών. Ακαδηµίας 7-9, 10671, Αθήνα. 
 β) Πειραιά. Πλατεία Ρούσβλετ, 18531, Πειραιάς. 
 γ) Θεσσαλονίκης – Τσιµισκή 29, 54624, Θεσσαλονίκη. 

5.  Ελληνική Οµοσπονδία Ιππασίας. Ολυµπιακό Κέντρο Ιππασίας. 19402, Τ.Θ. 221, Μαρκόπουλο 
 Μεσογαίας, Αττική.  

6.  Φίλιππος Ένωση Ελλάδος. Λεωφ. Μεσογείων 230 & Περικλέους 1, 15561, Χολαργός. 
7.  Ένωση ιδιοκτητών ∆ροµώνων Ίππων Ελλάδος. Ιππόδροµος Αθηνών, 19003, Μαρκόπουλο  

 Μεσογαίας. 
8.  Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Κτηνιατρική Σχολή. 52124, Θεσσαλονίκη. 
9.  Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας. Τµήµα Κτηνιατρικής. 43100, Καρδίτσα. 
10.  Πανελλήνια Ένωση Συλλόγων Παραδοσιακής Ιππικής. Γραµµατεία Π.Ε.Π.Σ.Ι., Μακρύγιαλος, 

Μεθώνη Πιερίας, ΤΚ 60066. 
 

 
Γ. Εσωτερική ∆ιανοµή 

 
1.    ∆ιεύθυνση Υγείας των Ζώων  
2.    ∆ιεύθυνση Κτηνιατρικής ∆ηµόσιας Υγείας 
3.    ∆ιεύθυνση Προστασίας των Ζώων &  Κτηνιατρικών Φαρµάκων   
4.    ∆ιεύθυνση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων 
5.    ∆ιεύθυνση Συστηµάτων Εκτροφής Ζώων 

 
 

ΑΔΑ: 65ΖΧ4653ΠΓ-ΒΔ3



ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/218 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 13ης Φεβρουαρίου 2018 

για την τροποποίηση του παραρτήματος II της απόφασης 92/260/ΕΟΚ όσον αφορά την προσωρινή 
αποδοχή καταχωρημένων ίππων από ορισμένες περιοχές της Κίνας, για την τροποποίηση της απόφασης 
93/195/ΕΟΚ όσον αφορά τους υγειονομικούς όρους και την υγειονομική πιστοποίηση που απαιτούνται 
για την επανείσοδο εγγεγραμμένων ίππων προοριζόμενων για ιπποδρομίες, διαγωνισμούς και 
πολιτιστικές εκδηλώσεις μετά από προσωρινή εξαγωγή στην Κίνα, το Μεξικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες 
της Αμερικής, και για την τροποποίηση του παραρτήματος I της απόφασης 2004/211/ΕΚ όσον αφορά 
τις καταχωρίσεις για την Κίνα, το Μεξικό και την Τουρκία στον κατάλογο των τρίτων χωρών και των 
περιοχών τους από τις οποίες εγκρίνονται εισαγωγές ζώντων ιπποειδών και σπέρματος, ωαρίων και 

εμβρύων ιπποειδών στην Ένωση 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2018) 713] 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη την οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 1992, που καθορίζει τους όρους υγειονομικού 
ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων που δεν υπόκεινται, 
όσον αφορά τους όρους υγειονομικού ελέγχου, στις ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο τμήμα Ι του 
παραρτήματος Α της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ (1), και ιδίως στο άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο α), 

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/156/ΕΚ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τους όρους υγειονομικού 
ελέγχου που διέπουν τη διακίνηση των ιπποειδών και τις εισαγωγές ιπποειδών προέλευσης τρίτων χωρών (2), και ιδίως το 
άρθρο 12 παράγραφοι 1 και 4, το άρθρο 15 στοιχείο α), το άρθρο 16 παράγραφος 2, καθώς και το άρθρο 19 εισαγωγική 
φράση και τα στοιχεία α) και β), 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1)  Η οδηγία 2009/156/ΕΚ καθορίζει τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τις εισαγωγές ζώντων ιπποειδών στην 
Ένωση. Προβλέπει ότι εισαγωγές ιπποειδών στην Ένωση επιτρέπονται μόνον από τρίτες χώρες που πληρούν ορισμένες 
απαιτήσεις ως προς την υγεία των ζώων. 

(2)  Στην απόφαση 92/260/ΕΟΚ της Επιτροπής (3) παρέχονται υποδείγματα υγειονομικών πιστοποιητικών για την προσωρινή 
αποδοχή εγγεγραμμένων ίππων προερχόμενων από τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένου του υγειονομικού πιστοποιητικού 
στο παράρτημα II(Γ) για τρίτες χώρες, όπως της Κίνας και του Χονγκ Κονγκ, στην υγειονομική ομάδα Γ, σύμφωνα με το 
παράρτημα I. 

(3)  Σύμφωνα με την απόφαση 2004/211/ΕΚ της Επιτροπής (4), επιτρέπονται η προσωρινή αποδοχή, η επανείσοδος μετά την 
προσωρινή εξαγωγή και η εισαγωγή εγγεγραμμένων ίππων από τη ζώνη ιπποειδών απαλλαγμένη ασθενειών (EDFZ) στην 
πόλη Conghua, δήμος Guangzhou, επαρχία Guangdong στην Κίνα, που αναφέρεται στο παράρτημα I ως «CN-1» στον 
κατάλογο των τρίτων χωρών και των περιοχών τους. 

(4)  Μετά τη θέσπιση της εν λόγω EDFZ, οι συμβατικές ρυθμίσεις μεταξύ του Χονγκ Κονγκ και της Κίνας ορίζουν την εν 
λόγω ζώνη ως κέντρο εκπαίδευσης για ιπποδρομίες του Χονγκ Κονγκ. Το Χονγκ Κονγκ ζήτησε να συμπεριληφθεί η 
EDFZ στον υφιστάμενο κατάλογο τρίτων χωρών ή περιοχών της επικράτειας τρίτων χωρών, όπου μπορεί να διέμειναν οι 

15.2.2018 L 42/54 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    

(1) ΕΕ L 268 της 14.9.1992, σ. 54. 
(2) ΕΕ L 192 της 23.7.2010, σ. 1. 
(3) Απόφαση 92/260/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 10ης Απριλίου 1992, σχετικά με τους υγειονομικούς όρους και την υγειονομική πιστοποίηση που 

απαιτούνται για την προσωρινή αποδοχή καταχωρημένων ίππων (ΕΕ L 130 της 15.5.1992, σ. 67). 
(4) Απόφαση 2004/211/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Ιανουαρίου 2004, για την κατάρτιση καταλόγου των τρίτων χωρών και των περιοχών τους από 

τις οποίες τα κράτη μέλη εγκρίνουν τις εισαγωγές ζώντων ιπποειδών και σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων ιπποειδών και για την τροποποίηση των 
αποφάσεων 93/195/ΕΟΚ και 94/63/ΕΚ (ΕΕ L 73 της 11.3.2004, σ. 1). 



εγγεγραμμένοι ίπποι κατά την υποχρεωτική διαμονή τους σε εκμεταλλεύσεις υπό κτηνιατρική επίβλεψη κατά τη διάρκεια 
των 40 ημερών πριν από την αποστολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά την αξιολόγηση των απαιτούμενων εγγυήσεων, η 
περιοχή της επικράτειας της Κίνας που περιγράφεται ως «CN-1» στον κατάλογο των τρίτων χωρών και των περιοχών 
τους στο παράρτημα I της απόφασης 2004/211/ΕΚ θα πρέπει να συμπεριληφθεί στον κατάλογο των τρίτων χωρών στο 
σημείο ΙΙΙ στοιχείο δ) τρίτη περίπτωση του υποδείγματος υγειονομικού πιστοποιητικού στο παράρτημα II(Γ) της 
απόφασης 92/260/ΕΟΚ. 

(5)  Η απόφαση 92/260/ΕΟΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. 

(6)  Στην απόφαση 93/195/ΕΟΚ της Επιτροπής (1) παρέχονται υποδείγματα υγειονομικών πιστοποιητικών για την επανείσοδο 
στην Ένωση εγγεγραμμένων ίππων μετά την προσωρινή εξαγωγή με σκοπό τη συμμετοχή τους σε ιπποδρομίες, 
διαγωνισμούς και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Το υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού του παραρτήματος X της εν 
λόγω απόφασης πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την επανείσοδο εγγεγραμμένων ίππων που συμμετέχουν στις ιππικές 
εκδηλώσεις «LG Global Champions Tour» στη μητροπολιτική περιοχή της Πόλης του Μεξικού, στο Μεξικό, και στο 
Μαϊάμι, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, οι οποίες πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα του Διεθνούς Ιππικού 
Ομίλου (Fédération Equestre Internationale — FEI). 

(7)  Ο ειδικά κατασκευασμένος προσωρινός τόπος διεξαγωγής ιππικών εκδηλώσεων στη μητροπολιτική περιοχή της Σαγκάης, 
για να φιλοξενήσει μια ιππική εκδήλωση του «LG Global Champions Tour», που πραγματοποιείται επίσης υπό την 
αιγίδα του Διεθνούς Ιππικού Ομίλου (Fédération Equestre Internationale), αναγνωρίστηκε προσωρινά ως ζώνη 
απαλλαγμένη από νόσους ιπποειδών για περίοδο 30 ημερών, σύμφωνα με τις εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής 
2014/127/ΕΕ (2), (ΕΕ) 2015/557 (3), (ΕΕ) 2016/361 (4) και (ΕΕ) 2017/99 (5). Μετά την κατασκευή των μόνιμων εγκα
ταστάσεων, οι αρμόδιες κινεζικές αρχές ζήτησαν να αναγνωριστεί μόνιμα η περιοχή CN-2 ως ζώνη ιπποειδών 
απαλλαγμένη από ασθένειες για τους σκοπούς του «LG Global Champions Tour». 

(8)  Υπό το πρίσμα των εγγυήσεων και των πληροφοριών που παρείχαν οι κινεζικές αρχές και για να προβλεφθεί η 
επανείσοδος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της απόφασης 93/195/ΕΟΚ, εγγεγραμμένων ίππων στην Ένωση μετά την 
προσωρινή εξαγωγή σε συγκεκριμένη περιοχή της επικράτειας της Κίνας για μια συγκεκριμένη εκδήλωση, θα πρέπει να 
τροποποιηθούν το άρθρο 1 και το παράρτημα Χ της απόφασης 93/195/ΕΟΚ, ώστε να επιτραπεί η επανείσοδος μετά την 
προσωρινή εξαγωγή εγγεγραμμένων ίππων από την εκδήλωση «LG Global Champions Tour» στη Σαγκάη της Κίνας. 

(9)  Συνεπώς, η απόφαση 93/195/ΕΟΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. 

(10)  Η απόφαση 2004/211/ΕΚ θεσπίζει κατάλογο των τρίτων χωρών ή περιοχών τους όπου εφαρμόζεται η περιφερειοποίηση, 
από τις οποίες τα κράτη μέλη επιτρέπεται να εισάγουν ιπποειδή και σπέρμα, ωάρια και έμβρυα ιπποειδών και καθορίζει 
τους άλλους όρους που ισχύουν γι' αυτές τις εισαγωγές. Ο εν λόγω κατάλογος περιέχεται στο παράρτημα I της 
απόφασης 2004/211/ΕΚ. 

(11)  Για να αναγνωριστεί η περιοχή CN-2 που αναφέρεται στον πίνακα του παραρτήματος I της απόφασης 2004/211/ΕΚ 
μονίμως για την επανείσοδο εγγεγραμμένων ίππων που συμμετείχαν στην εκδήλωση «LG Global Champions Tour» στη 
Σαγκάη, η χρονική περίοδος που καθορίζεται στη στήλη 15 του εν λόγω πίνακα όσον αφορά την περιοχή CN-2 θα 
πρέπει να αντικατασταθεί από παραπομπή στο υγειονομικό πιστοποιητικό που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την 
επανείσοδο στην Ένωση εγγεγραμμένων ίππων που συμμετείχαν στην εκδήλωση αυτή. 

(12)  Οι ιππικές εκδηλώσεις του «LG Global Champions Tour» διεξάγονται ετησίως την άνοιξη στη μητροπολιτική περιοχή 
της Πόλης του Μεξικού, στο Μεξικό, και στο Μαϊάμι, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. 
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(1) Απόφαση 93/195/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 2ας Φεβρουαρίου 1993, για τους υγειονομικούς όρους και την υγειονομική πιστοποίηση που 
απαιτούνται για την επανείσοδο εγγεγραμμένων ίππων προοριζόμενων για ιπποδρομίες, διαγωνισμούς και πολιτιστικές εκδηλώσεις μετά από 
προσωρινή εξαγωγή (ΕΕ L 86 της 6.4.1993, σ. 1). 

(2) Εκτελεστική απόφαση 2014/127/ΕΕ της Επιτροπής, της 7ης Μαρτίου 2014, για την τροποποίηση του παραρτήματος I της απόφασης 
2004/211/ΕΚ όσον αφορά την καταχώριση για την Κίνα στον κατάλογο των τρίτων χωρών και των περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπονται οι 
εισαγωγές ζώντων ιπποειδών και σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων ιπποειδών στην Ένωση (ΕΕ L 70 της 11.3.2014, σ. 28). 

(3) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/557 της Επιτροπής, της 31ης Μαρτίου 2015, για την τροποποίηση του παραρτήματος I της απόφασης 
2004/211/ΕΚ όσον αφορά την καταχώριση για την Κίνα στον κατάλογο των τρίτων χωρών και των περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπονται οι 
εισαγωγές ζώντων ιπποειδών και σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων ιπποειδών στην Ένωση (ΕΕ L 92 της 8.4.2015, σ. 107). 

(4) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/361 της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2016, για την τροποποίηση του παραρτήματος I της απόφασης 
2004/211/ΕΚ όσον αφορά την καταχώριση για την Κίνα στον κατάλογο των τρίτων χωρών και των περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπονται οι 
εισαγωγές ζώντων ιπποειδών και σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων ιπποειδών στην Ένωση (ΕΕ L 67 της 12.3.2016, σ. 57). 

(5) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/99 της Επιτροπής, της 18ης Ιανουαρίου 2017, για την τροποποίηση της απόφασης 93/195/ΕΟΚ όσον αφορά 
τους υγειονομικούς όρους και την υγειονομική πιστοποίηση που απαιτούνται για την επανείσοδο εγγεγραμμένων ίππων προοριζόμενων για 
ιπποδρομίες, διαγωνισμούς και πολιτιστικές εκδηλώσεις μετά από προσωρινή εξαγωγή στο Μεξικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, και 
για την τροποποίηση του παραρτήματος I της απόφασης 2004/211/ΕΚ όσον αφορά την καταχώριση της Κίνας και του Μεξικού στον κατάλογο 
των τρίτων χωρών και των περιοχών τους από τις οποίες εγκρίνονται εισαγωγές ζώντων ιπποειδών και σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων ιπποειδών 
στην Ένωση (ΕΕ L 16 της 20.1.2017, σ. 44). 



(13)  Καθώς η μητροπολιτική περιοχή της Πόλης του Μεξικού είναι μια περιοχή με μεγάλο υψόμετρο και μειωμένο κίνδυνο 
μετάδοσης από ξενιστές φυσαλιδώδους στοματίτιδας ή ορισμένων υποτύπων βενεζουελανής εγκεφαλομυελίτιδας των 
ίππων και δεδομένου ότι είναι μια περιοχή όπου η βενεζουελανή εγκεφαλομυελίτιδα των ίππων δεν έχει εκδηλωθεί εδώ 
και περισσότερα από δύο έτη, εγκρίθηκε με τις εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής (ΕΕ) 2015/2301 (1) και (ΕΕ) 
2017/99 η επανείσοδος στην Ένωση εγγεγραμμένων ίππων προοριζόμενων για διαγωνισμούς ύστερα από προσωρινή 
εξαγωγή για περίοδο μικρότερη των 30 ημερών προκειμένου να συμμετάσχουν στην «LG Global Champions Tour» στη 
μητροπολιτική περιοχή της Πόλης του Μεξικού. 

(14)  Για να καταστεί δυνατή η επανείσοδος των εγγεγραμμένων ίππων που συμμετείχαν στην ετήσια περιοδική εκδήλωση «LG 
Global Champions Tour» στη μητροπολιτική περιοχή της Πόλης του Μεξικού, η χρονική περίοδος που καθορίζεται στη 
στήλη 15 του πίνακα του παραρτήματος I της απόφασης 2004/211/ΕΚ όσον αφορά την περιοχή MX-1 θα πρέπει να 
αντικατασταθεί από παραπομπή στο υγειονομικό πιστοποιητικό που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την επανείσοδο στην 
Ένωση εγγεγραμμένων ίππων που συμμετείχαν στην εκδήλωση αυτή. 

(15)  Στις 15 Δεκεμβρίου 2017 η Τουρκία κοινοποίησε, μέσω του Συστήματος Κοινοποίησης των Ασθενειών των Ζώων, 
κρούσμα της νόσου μάλι (Burgholderia mallei), η οποία επιβεβαιώθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2017 σε άλογο στην 
Πρίγκηπο, Επαρχία Κωνσταντινούπολης, Τουρκία. Εν αναμονή της ολοκλήρωσης των ερευνών για την προέλευση και την 
πιθανή εξάπλωση της νόσου, η εισαγωγή στην Ένωση ιπποειδών και αναπαραγωγικού υλικού των ιπποειδών προέλευσης 
Τουρκίας θα πρέπει να ανασταλούν. 

(16)  Συνεπώς, η απόφαση 2004/211/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. 

(17)  Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, 
τροφίμων και ζωοτροφών, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Άρθρο 1 

Το παράρτημα II(Γ) της απόφασης 92/260/ΕΟΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα I της παρούσας απόφασης. 

Άρθρο 2 

Η απόφαση 93/195/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:  

1) στο άρθρο 1, η δέκατη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«—  συμμετέχουν στις ιππικές εκδηλώσεις “LG Global Champions Tour” στη Σαγκάη, Κίνα, στη μητροπολιτική περιοχή 
στην Πόλη του Μεξικού, Μεξικό, ή στο Μαϊάμι, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, και πληρούν τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο υγειονομικό πιστοποιητικό που καταρτίζεται σύμφωνα με το υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού του 
παραρτήματος X της παρούσας απόφασης»·  

2) το παράρτημα X αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος II της παρούσας απόφασης. 

Άρθρο 3 

Το παράρτημα I της απόφασης 2004/211/ΕΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα III της παρούσας απόφασης. 
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(1) Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2015/2301 της Επιτροπής, της 8ης Δεκεμβρίου 2015, για την τροποποίηση της απόφασης 93/195/ΕΟΚ όσον 
αφορά τους υγειονομικούς όρους και την υγειονομική πιστοποίηση που απαιτούνται για την επανείσοδο εγγεγραμμένων ίππων προοριζόμενων 
για ιπποδρομίες, διαγωνισμούς και πολιτιστικές εκδηλώσεις μετά από προσωρινή εξαγωγή στο Μεξικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, 
και για την τροποποίηση του παραρτήματος I της απόφασης 2004/211/ΕΚ όσον αφορά την καταχώριση του Μεξικού στον κατάλογο των τρίτων 
χωρών και των περιοχών τους από τις οποίες εγκρίνονται εισαγωγές ζώντων ιπποειδών και σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων ιπποειδών στην Ένωση  
(ΕΕ L 324 της 10.12.2015, σ. 38). 



Άρθρο 4 

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη. 

Βρυξέλλες, 13 Φεβρουαρίου 2018. 

Για την Επιτροπή 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Μέλος της Επιτροπής  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

Στο παράρτημα II(Γ) της απόφασης 92/260/ΕΟΚ, η τρίτη περίπτωση του σημείου ΙΙΙ στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο: 

«(3)  στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αυστραλία, τη Λευκορωσία, τον Καναδά, την Ελβετία, την Κίνα (1), τη Γροιλανδία, 
το Χονγκ Κονγκ, την Ισλανδία, την Ιαπωνία, τη Δημοκρατία της Κορέας, το Μαυροβούνιο, την πρώην Γιουγκοσλαβική 
Δημοκρατία της Μακεδονίας, το Μακάο, τη Μαλαισία (χερσόνησο), τη Νορβηγία, τη Νέα Ζηλανδία, τη Σερβία, τη 
Ρωσία (1), τη Σινγκαπούρη, την Ταϊλάνδη, την Ουκρανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.»  

15.2.2018 L 42/58 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X 
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» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

Ο πίνακας του παραρτήματος I της απόφασης 2004/211/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:  

1) στη στήλη 15 της σειράς που αντιστοιχεί στην περιοχή CN-2 της Κίνας, η φράση «Ισχύει από τις 20 Απριλίου έως τις 
20 Μαΐου 2017» αντικαθίσταται από τη φράση: «Μόνο εφόσον πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το παράρτημα Χ της 
απόφασης 93/195/ΕΟΚ»·  

2) στη στήλη 15 της σειράς που αντιστοιχεί στην περιοχή MX-1 του Μεξικού, η φράση «Ισχύει από τις 30 Μαρτίου έως τις 
30 Απριλίου 2017» αντικαθίσταται από τη φράση: «Μόνο εφόσον πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το παράρτημα Χ της 
απόφασης 93/195/ΕΟΚ»·  

3) η καταχώριση για την Τουρκία αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«TR Τουρκία TR-0 Ολόκληρη η χώρα E — — — — — — — — — — 

TR-1 Επαρχίες Ankara, Edirne, 
Istanbul, Izmir, Kirklareli 
και Tekirdag 

E — — — — — — — — — —»   

15.2.2018 L 42/62 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    


	65ΖΧ4653ΠΓ-ΒΔ3
	Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2018_218 - τροπ. 92_260, 2004_211



