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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ                                                          Αθήνα, 3. 04. 2020 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ         Αρ. Πρωτ.:  1084/96008 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 
                                                                                                           
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 
& ΕΝ∆ΟΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  
ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.∆ 
Πληροφορίες: Σ. Μαντούβαλου  
Ταχ. ∆/νση: Βερανζέρου 46, Αθήνα 
Ταχ. Κώδικας: 10438 
Τηλέφωνο: 210 212  4130 
Fax: 210 8836030 
e-mail: ka6u047@minagric.gr 
 

 
ΘΕΜΑ: Eίσοδος ζώντων ιπποειδών και σπέρµατος, ωαρίων και εµβρύων ιπποειδών στην Ένωση 
 ΣΧΕΤ: 1. Το µε αριθµ. πρωτ.   456/30614/14-02-2019 έγγραφό µας 
                2. Το µε αριθµ. πρωτ.   319/42503/ 6-02-2020 έγγραφό µας 
 

Σας ενηµερώνουµε ότι στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηµοσιεύτηκε, προς εφαρµο-
γή ο Εκτελεστικός Κανονισµός της Επιτροπής (ΕΕ) 2020/485 για την τροποποίηση του παραρτήµατος I 
του εκτελεστικού κανονισµού (ΕΕ) 2018/659 όσον αφορά την είσοδο ζώντων ιπποειδών και σπέρµατος, 
ωαρίων και εµβρύων ιπποειδών στην Ένωση από την Ταϊλάνδη. 
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0485&from=EL 
 
 
Στις 27 Μαρτίου 2020 η Ταϊλάνδη γνωστοποίησε στον Παγκόσµιο Οργανισµό για την Υγεία των Ζώων 
(OIE) εκδήλωση εστίας πανώλης των ίππων. Η είσοδος στην Ένωση ιπποειδών και αναπαραγωγικού 
υλικού ιπποειδών από την Ταϊλάνδη δεν θα πρέπει πλέον να επιτρέπεται. Συνεπώς, η καταχώριση για την 
Ταϊλάνδη στο παράρτηµα I του εκτελεστικού κανονισµού (ΕΕ) 2018/659 θα πρέπει να τροποποιηθεί 
ώστε να µην επιτρέπεται πλέον η είσοδος στην Ένωση ιπποειδών και αναπαραγωγικού υλικού ιπποειδών 
από την Ταϊλάνδη. 
 
 
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήτοι από 5 Απριλίου 2020. 

 
 
 

                                                                                                      Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
                                            
 
 
                                                                                                 Θ. Αλεξανδρόπουλος 
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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 

 
 



ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/485 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 2ας Απριλίου 2020 

για την τροποποίηση του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/659 όσον αφορά την 
είσοδο ζώντων ιπποειδών και σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων ιπποειδών στην Ένωση από την Ταϊλάνδη 

(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 μέρος I του παραρτήματος 
Α της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ (1), και ιδίως το άρθρο 17 παράγραφος 3, 

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 2 στοιχείο θ), το άρθρο 12 παράγραφοι 1, 4 και 5, το άρθρο 13 παράγραφος 2, το άρθρο 15, το άρθρο 16 και το 
άρθρο 19 στοιχεία α) και β), 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/659 της Επιτροπής (3) καθορίζει τον κατάλογο των τρίτων χωρών και περιοχών 
τρίτων χωρών από τις οποίες επιτρέπεται η εισαγωγή ιπποειδών και σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων ιπποειδών στην Ένωση. 
Ορίζει επίσης τις ζωοϋγειονομικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις κτηνιατρικής πιστοποίησης που ισχύουν για τις εν λόγω 
παρτίδες. 

(2) Η οδηγία 2009/156/ΕΚ ορίζει τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τις εισαγωγές ιπποειδών στην Ένωση. 
Προβλέπει ότι τα ιπποειδή που εισάγονται στην Ένωση πρέπει να προέρχονται από τρίτη χώρα απαλλαγμένη από την 
πανώλη των ίππων. 

(3) Η οδηγία 92/65/ΕΟΚ ορίζει τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τις εισαγωγές σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων 
ιπποειδών στην Ένωση. Προβλέπει ότι μόνο τα προϊόντα που προέρχονται από τρίτη χώρα ή από τμήμα του εδάφους τρίτης 
χώρας που περιλαμβάνεται σε κατάλογο τρίτων χωρών ο οποίος έχει καταρτιστεί σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία, μπορούν 
να εισάγονται στην Ένωση. 

(4) Οι ειδικοί κανόνες για τους ελέγχους των φορτίων μεταφόρτωσης ζώων καθορίζονται στα κεφάλαια III και IV του κατ’ 
εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2019/2124 της Επιτροπής (4). 

(5) Στις 27 Μαρτίου 2020 η Ταϊλάνδη γνωστοποίησε στον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων (OIE) εκδήλωση 
εστίας πανώλης των ίππων. Η είσοδος στην Ένωση ιπποειδών και αναπαραγωγικού υλικού ιπποειδών από την Ταϊλάνδη δεν 
θα πρέπει πλέον να επιτρέπεται. Συνεπώς, η καταχώριση για την Ταϊλάνδη στο παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού 
(ΕΕ) 2018/659 θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να μην επιτρέπεται πλέον η είσοδος στην Ένωση ιπποειδών και 
αναπαραγωγικού υλικού ιπποειδών από την Ταϊλάνδη. 

(6) Επομένως, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/659 θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα. 

(7) Λόγω των κινδύνων για την υγεία των ζώων, η τροποποίηση της καταχώρισης που αφορά την Ταϊλάνδη στο παράρτημα I 
του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/659 θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ το συντομότερο δυνατόν. 

(8) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, 
τροφίμων και ζωοτροφών, 

(1) ΕΕ L 268 της 14.9.1992, σ. 54. 
(2) ΕΕ L 192 της 23.7.2010, σ. 1. 
(3) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/659 της Επιτροπής, της 12ης Απριλίου 2018, σχετικά με τους όρους για την είσοδο ζώντων ιπποειδών 

και σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων ιπποειδών στην Ένωση (ΕΕ L 110 της 30.4.2018, σ. 1). 
(4) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2019/2124 της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2019, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 

2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες για τους επίσημους ελέγχους φορτίων ζώων και 
αγαθών υπό διαμετακόμιση, μεταφόρτωση και περαιτέρω μεταφορά μέσω της Ένωσης και για την τροποποίηση των κανονισμών της Επιτροπής 
(ΕΚ) αριθ. 798/2008, (ΕΚ) αριθ. 1251/2008, (ΕΚ) αριθ. 119/2009, (ΕΕ) αριθ. 206/2010, (ΕΕ) αριθ. 605/2010, (ΕΕ) αριθ. 142/2011, (ΕΕ) 
αριθ. 28/2012, του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/759 της Επιτροπής και της απόφασης 2007/777/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 321 της 
12.12.2019, σ. 73). 

EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 103/10                                                                                                                                           3.4.2020   



ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Στο παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/659, η καταχώριση για την Ταϊλάνδη αντικαθίσταται από την ακόλουθη: 

«TH Ταϊλάνδη TH-0 Ολόκληρη η χώρα Ζ — — — — — — — — — —»    

Άρθρο 2 

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

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

Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2020.  

Για την Επιτροπή 
Η Πρόεδρος 

Ursula VON DER LEYEN     

EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3.4.2020                                                                                                                                          L 103/11   
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