
 
            
          

 
 
 

 
 
ΘΕΜΑ: Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση σκύλων ,γατών και ικτίδων 
 
 
Σας αποστέλλεται συνηµµένα, για ενηµέρωση και εφαρµογή : 
1.Η Εκτελεστική Απόφαση 2013/519/ΕΕ της Επιτροπής της Ε.Ε. , για τον καθορισµό καταλόγου τρίτων 
χωρών και εδαφών από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές στην Ένωση σκύλων, γατών και ικτίδων 
καθώς και για το υπόδειγµα υγειονοµικού πιστοποιητικού για τις εν λόγω εισαγωγές και 
 
2.Η Εκτελεστική Απόφαση 2017/98 της Επιτροπής της Ε.Ε. για την τροποποίηση του παραρτήµατος της 
εκτελεστικής απόφασης 2013/519/ΕΕ όσον αφορά το υπόδειγµα υγειονοµικού πιστοποιητικού των ζώων 
για τις εισαγωγές στην Ένωση σκύλων, γατών και ικτίδων. 
Συγκεκριµένα, το παράρτηµα της εκτελεστικής απόφασης 2013/519/ΕΕ τροποποιείται σύµφωνα µε το 
παράρτηµα της παρούσας, η οποία εφαρµόζεται από την 1η Ιουνίου 2017. Για µεταβατική περίοδο έως 
τις 30 Ιουνίου 2017, τα κράτη µέλη εγκρίνουν τις εισαγωγές στην Ένωση σκύλων, γατών και ικτίδων που 
συνοδεύονται από υγειονοµικό πιστοποιητικό το οποίο έχει εκδοθεί το αργότερο την 31η Μαΐου 2017 
σύµφωνα µε το υπόδειγµα που ορίζεται στο µέρος 1 του παραρτήµατος της εκτελεστικής απόφασης 
2013/519/ΕE στην έκδοσή της πριν από τις τροπολογίες που εισήχθησαν µε την παρούσα απόφαση. 
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ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

 
Α. Για Ενέργεια 
1. Σταθµοί Υγειονοµικού Κτηνιατρικού Ελέγχου. – Έδρες τους. 

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

 
Β. Για κοινοποίηση 
1. Υπουργείο Εξωτερικών. ΣΤ1 ∆/νση Προσωπικού και ∆ιοικητικής Οργάνωσης. Ακαδηµίας 1. (µε την 

παράκληση να ενηµερωθούν όλες οι Ελληνικές Πρεσβείες). 
2. Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.  

Γενική Γραµµατεία ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Γεν. ∆/νση ∆ιοικητικής Οργάνωσης  & ∆ιαδικασιών. Τµήµα Μεθόδων 
Εργασίας και ∆ιαδικασιών.  Βασ. Σοφίας 15, 10674, Αθήνα. 

3. Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων 
    α) Γενική ∆ιεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.K. – ∆/νση  Τελ. ∆ιαδικασιών. 
        Καρ. Σερβίας 10, 10184, Αθήνα. 
   β) Γενική ∆ιεύθυνση Εξωτερικών Οικονοµικών και Εµπορικών Σχέσεων. 
       Πλατεία Συντάγµατος – 10180, Αθήνα. 
4. Υπουργείο Τουρισµού. Αµαλίας 12, 10557, Αθήνα. 210-3736001. 
5. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.  
    α) ∆ιεύθυνση Λιµενικής Αστυνοµίας. 
        Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 – Ε2, 18510, Πειραιάς, 210-4191142. 
   β) Τµήµα Τουριστικής Αστυνοµίας. Βεΐκου 43-45, Κουκάκι. 11742, Αθήνα. 
6. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

∆/νση ∆ηµόσιας Υγιεινής. Αριστοτέλους 17, 10187, Αθήνα. 
7. Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων.  

∆ιεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών. Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, 10191, Παπάγου. 
8. Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος (5 αντίγραφα) - Λεφέβρ 4, 11744 Νέος Κόσµος 
9. Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. ∆ιεύθυνση Αερολιµένων. Βασ. Γεωργίου 1, 16604, Ελληνικό. 210-

8916000,/247,/352. 
10. Κεντρικό Λιµεναρχείο Πειραιά. Ακτή Μιαούλη 50, 18535, Πειραιάς. 
11. Ο.Λ.Π. Α.Ε. ∆ιεύθυνση Συντονισµού Εργασιών. Ακτή Μιαούλη 10, 18535, Πειραιάς. 
13. Κεντρικό Λιµεναρχείο Θεσσαλονίκης. 54110, Θεσσαλονίκη. 
14. Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 54110, Θεσσαλονίκη. 
15. Εµπορικά και Βιοµηχανικά Επιµελητήρια: 
    α) Αθηνών. Ακαδηµίας 7-9, 10671, Αθήνα. 
    β) Πειραιά. Πλατεία Ρούσβλετ, 18531, Πειραιάς. 
     γ) Θεσσαλονίκης – Τσιµισκή 29, 54624, Θεσσαλονίκη. 
16. Άργος. Εταιρεία Προστασίας Ζώων. Αρχιγένους Σαράντη 4, 54453, Θεσσαλονίκη. 
17. Ελληνική Φιλοζωική Εταιρεία. 5oχλµ. Λεωφ. Μαραθώνα, 19400, Τ.Θ. 120, Κορωπί.  
18. Στέγη Ζώων Αγ. Φραγκίσκου Ασίζης. Σοφίας Σλήµαν 30, 11526, Αθήνα. 
19. Συνοµοσπονδία Ζωοφιλικών Σωµατείων Ελλάδος. Ευεργέτου Γιαβάση 71, 15341, Αγ.     Παρασκευή. 
20. Εταιρεία για την Προστασία των Αδέσποτων Ζώων.16610, Τ.Θ. 70213, Αθήνα. 
21. Φροντίδα Ζώων. Υψηλάντου 57, 11521, Αθήνα. 
22. Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυµάτων Αθηνών. Ινστιτούτο Ιολογίας – Νεαπόλεως 25, Αγ. Παρασκευή. 
23. ΕΝΑΕ. Λεωφ. Μεσογείων 15, 11526, Αθήνα. 
24. Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ∆/νση Μεταφοράς Εµπορευµάτων. Μοναστηρίου 93, 54627, Θεσσαλονίκη. 
25. ∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών. ∆ιεύθυνση Εµπορευµατικής Ανάπτυξης. Κτίριο 17, 19019, Σπάτα.  
 
Γ. Εσωτερική ∆ιανοµή  

1.∆ιεύθυνση Υγείας των Ζώων ( τµήµατα Β΄,Γ΄) 
2.∆ιεύθυνση Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίµων Ζ.Π. 

3.∆ιεύθυνση Προστασίας των Ζώων, Φαρµάκων  και Κτηνιατρικών Εφαρµογών  
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 21ης Οκτωβρίου 2013 

για τον καθορισμό καταλόγου τρίτων χωρών και εδαφών από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές στην 
Ένωση σκύλων, γατών και ικτίδων καθώς και για το υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού για τις εν 

λόγω εισαγωγές 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2013) 6721] 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

(2013/519/ΕΕ) 

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, η οποία 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 παράρτημα Α μέρος I της οδηγίας 
90/425/ΕΟΚ ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 17 παράγραφος 2 εισαγωγική 
φράση και στοιχείο β), το άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο α) και 
το άρθρο 19, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Η οδηγία 92/65/ΕΟΚ καθορίζει τους όρους υγειονομικού 
ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην 
Ένωση ορισμένων ζώων. Προβλέπει ότι οι όροι εισαγωγής 
για τους σκύλους, τις γάτες και τις ικτίδες πρέπει να είναι 
τουλάχιστον ισοδύναμοι με τους σχετικούς όρους που προ 
βλέπονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 576/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης 
Ιουνίου 2013, σχετικά με τις μη εμπορικού χαρακτήρα 
μετακινήσεις ζώων συντροφιάς και την κατάργηση του κανο 
νισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003 ( 2 ). 

(2) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 576/2013 προβλέπει ότι, όταν σε 
μία μετακίνηση ο αριθμός των σκύλων, γατών ή ικτίδων που 
μετακινούνται για μη εμπορικούς σκοπούς υπερβαίνει τα 
πέντε, τα εν λόγω ζώα συντροφιάς πρέπει να συμμορφώνο 
νται με τις απαιτήσεις υγείας των ζώων που ορίζονται στην 
οδηγία 92/65/ΕΟΚ για τα οικεία είδη, εκτός από ορισμένες 
κατηγορίες ζώων για τα οποία προβλέπεται εξαίρεση από τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 576/2013 υπό ορισμένους όρους. 

(3) Η οδηγία 92/65/ΕΟΚ προβλέπει ότι σκύλοι, γάτες και ικτί 
δες μπορούν να εισάγονται στην Ένωση μόνο από τρίτη 
χώρα η οποία περιλαμβάνεται σε κατάλογο που καταρτίζεται 
σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην εν λόγω 
οδηγία. Επιπλέον, τα εν λόγω ζώα πρέπει να συνοδεύονται 
από υγειονομικό πιστοποιητικό αντίστοιχο με υπόδειγμα που 
συντάσσεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται 
στην οδηγία. 

(4) Η εκτελεστική απόφαση 2011/874/ΕΕ της Επιτροπής, της 
15ης Δεκεμβρίου 2011, για τον καθορισμό καταλόγου τρί 
των χωρών και εδαφών τους από τις οποίες επιτρέπονται οι 
εισαγωγές στην Ένωση σκύλων, γατών και κουναβιών και οι 
μετακινήσεις μη εμπορικού χαρακτήρα περισσότερων από 
πέντε σκύλων, γατών και κουναβιών καθώς και για τα υπο 
δείγματα υγειονομικών πιστοποιητικών για τις εισαγωγές και 
τις μετακινήσεις μη εμπορικού χαρακτήρα των προαναφερό 
μενων ζώων στην Ένωση ( 3 ), καθορίζει το υπόδειγμα του 
υγειονομικού πιστοποιητικού για τις εισαγωγές στην Ένωση 
σκύλων, γατών και ικτίδων και προβλέπει ότι τα εδάφη ή οι 
τρίτες χώρες από όπου προέρχονται και οποιεσδήποτε εδάφη 
ή τρίτες χώρες μέσω των οποίων διαμετακομίζονται πρέπει 
είτε να περιλαμβάνονται σε κατάλογο στο τμήμα 2 του 
μέρους Β ή στο μέρος Γ του παραρτήματος II του κανονι 
σμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τους υγει 
ονομικούς όρους που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού 
χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς και για την τρο 
ποποίηση της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου ( 4 ), είτε 
να περιλαμβάνονται στον κατάλογο του μέρους 1 του 
παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 206/2010 της 
Επιτροπής, της 12ης Μαρτίου 2010, για τον καθορισμό 
καταλόγων τρίτων χωρών, εδαφών ή τμημάτων τους από 
τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση ορισμένων ζώων και νωπού κρέατος, καθώς και των 
απαιτήσεων κτηνιατρικής πιστοποίησης ( 5 ). 

(5) Για λόγους συνέπειας της νομοθεσίας της Ένωσης, είναι 
σκόπιμο να συμπεριληφθεί στον κατάλογο με τις εγκεκριμέ 
νες εδάφη και τρίτες χώρες ο κατάλογος των τρίτων χωρών 
που έχουν εγκριθεί για την εισαγωγή ιπποειδών στην Ένωση, 
καθώς οι εν λόγω τρίτες χώρες έχουν εξίσου παράσχει ικα 
νοποιητικές εγγυήσεις όσον αφορά την ύπαρξη και εφαρ 
μογή κανόνων και αρχών για την πιστοποίηση που πρέπει 
να τηρούν οι επίσημοι κτηνίατροι των τρίτων χωρών κατά 
την έκδοση των πιστοποιητικών που απαιτούνται από την 
κτηνιατρική νομοθεσία, ώστε να αποφεύγεται η παραπλανη 
τική ή η ψευδής πιστοποίηση. Ο κατάλογος τρίτων χωρών 
από τις οποίες τα κράτη μέλη επιτρέπεται να εισάγουν ζώντα 
ιπποειδή παρατίθεται στο παράρτημα I της απόφασης 
2004/211/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Ιανουαρίου 2004, 
για την κατάρτιση καταλόγου των τρίτων χωρών και των 
εδαφών τους από όπου τα κράτη μέλη εγκρίνουν τις εισα 
γωγές ζώντων ιπποειδών και σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων 
ιπποειδών και για την τροποποίηση των αποφάσεων 
93/195/ΕΟΚ και 94/63/ΕΚ ( 6 ).

EL L 281/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.10.2013 

( 1 ) ΕΕ L 268 της 14.9.1992, σ. 54. 
( 2 ) ΕΕ L 178 της 28.6.2013, σ. 1. 

( 3 ) ΕΕ L 343 της 23.12.2011, σ. 65. 
( 4 ) ΕΕ L 146 της 13.6.2003, σ. 1. 
( 5 ) ΕΕ L 73 της 20.3.2010, σ. 1. 
( 6 ) ΕΕ L 73 της 11.3.2004, σ. 1.



(6) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 998/2003 καταργήθηκε από τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 576/2013. Κατά συνέπεια, ο κατάλο 
γος των εδαφών και τρίτων χωρών που είχαν προηγουμένως 
καταγραφεί στο τμήμα 2 του μέρους Β ή στο μέρος Γ του 
παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003 που 
περιλαμβάνεται πλέον στο παράρτημα II του εκτελεστικού 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 577/2013 της Επιτροπής, της 28ης 
Ιουνίου 2013, για τα υποδείγματα εγγράφων ταυτοποίησης 
σχετικά με τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις σκύ 
λων, γατών και ικτίδων, την κατάρτιση καταλόγων εδαφών 
και τρίτων χωρών, καθώς και τη μορφή, τη διάταξη και τις 
γλωσσικές απαιτήσεις των δηλώσεων που πιστοποιούν τη 
συμμόρφωση με ορισμένους όρους οι οποίοι προβλέπονται 
στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 576/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι 
νοβουλίου και του Συμβουλίου ( 1 ). 

(7) Η παρούσα απόφαση θα πρέπει, επομένως, να προβλέπει ότι 
οι εισαγωγές σκύλων, γατών και ικτίδων στην Ένωση επιτρέ 
πονται μόνο από εδάφη και τρίτες χώρες που καταγράφονται 
στο παράρτημα I της απόφασης 2004/211/ΕΚ, στο μέρος 1 
του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
206/2010 ή στο παράρτημα II του εκτελεστικού κανονι 
σμού (ΕΕ) αριθ. 577/2013. 

(8) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 576/2013 ορίζει επίσης ότι οι 
σκύλοι, οι γάτες και οι ικτίδες δεν πρέπει να μετακινούνται 
σε ένα κράτος μέλος από έδαφος ή τρίτη χώρα άλλη από 
αυτές που απαριθμούνται στο παράρτημα II του εκτελεστι 
κού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 577/2013, εκτός εάν έχουν υπο 
βληθεί σε δοκιμή τιτλοδότησης αντισωμάτων της λύσσας 
που ικανοποιεί τις απαιτήσεις ισχύος που ορίζονται στο 
παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 576/2013. 

(9) Οι εν λόγω απαιτήσεις περιλαμβάνουν την υποχρέωση διε 
ξαγωγής της εν λόγω δοκιμής σε εργαστήριο εγκεκριμένο 
σύμφωνα με την απόφαση 2000/258/ΕΚ του Συμβουλίου, 
της 20ής Μαρτίου 2000, για τον ορισμό ειδικού ινστιτού 
του υπεύθυνου για τον καθορισμό των κριτηρίων τυποποί 
ησης των ορολογικών δοκιμασιών ελέγχου της αποτελεσμα 
τικότητας των αντιλυσσικών εμβολίων ( 2 ), η οποία προβλέπει 
ότι το εργαστήριο της Agence française de sécurité sani
taire des aliments de Nancy (AFSSA) στο Νανσί της Γαλ 
λίας (που ενσωματώθηκε, την 1η Ιουλίου 2010, στην 
Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, 
de l’environnement et du travail — ANSES) οφείλει να 
αξιολογεί τα εργαστήρια στα κράτη μέλη και σε τρίτες χώρες 
με σκοπό την αδειοδότησή τους να διενεργούν ορολογικές 
δοκιμές για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των αντι 
λυσσικών εμβολίων στους σκύλους, στις γάτες και στις ικτί 
δες. 

(10) Η απόφαση 2005/64/ΕΚ της Επιτροπής, της 26ης Ιανουα 
ρίου 2005, για την εφαρμογή της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου όσον αφορά τους όρους εισαγωγής γάτων, σκύ 
λων και κουναβιών που προορίζονται για εγκεκριμένους 
οργανισμούς, ινστιτούτα ή κέντρα ( 3 ), καθορίζει ένα υπό 
δειγμα κτηνιατρικού πιστοποιητικού για τις εισαγωγές στην 
Ένωση των εν λόγω ζώων που προορίζονται για οργανι 
σμούς, ινστιτούτα ή κέντρα εγκεκριμένα σύμφωνα με την 

οδηγία 92/65/ΕΟΚ και προβλέπει ότι πρέπει να εγκρίνονται 
οι εισαγωγές των εν λόγω ζώων από εδάφη ή τρίτες χώρες 
που καταγράφονται στο τμήμα 2 του μέρους Β ή στο μέρος 
Γ του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
998/2003. 

(11) Η παρούσα απόφαση θα πρέπει, επομένως, να προβλέπει ότι 
οι εισαγωγές στην Ένωση σκύλων, γατών και ικτίδων που 
προορίζονται για οργανισμούς, ινστιτούτα ή κέντρα που 
έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την οδηγία 92/65/ΕΟΚ επιτρέ 
πονται μόνον από εδάφη και τρίτες χώρες που καταγράφο 
νται στο παράρτημα II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 577/2013. 

(12) Η παρούσα απόφαση θα πρέπει, επομένως, να καταρτίζει τον 
νέο κατάλογο εδαφών και τρίτων χωρών από τις οποίες 
επιτρέπονται οι εισαγωγές στην Ένωση σκύλων, γατών και 
ικτίδων, καθώς και ένα κοινό υπόδειγμα υγειονομικού πιστο 
ποιητικού για τις εισαγωγές στην Ένωση των εν λόγω ζώων. 
Επομένως, η απόφαση 2005/64/ΕΚ πρέπει να καταργηθεί. 

(13) Επιπλέον, η απόφαση 94/274/ΕΚ της Επιτροπής, της 18ης 
Απριλίου 1994, σχετικά με τον καθορισμό του συστήματος 
ταυτοποίησης για σκύλους και γάτες που διατίθενται στην 
αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας και δεν 
κατάγονται από τις χώρες αυτές ( 4 ), και η απόφαση 
94/275/ΕΚ της Επιτροπής, της 18ης Απριλίου 1994, για 
την αναγνώριση εμβολίων κατά της λύσσας ( 5 ), η οποία 
εκδόθηκε βάσει της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ πριν τροποποιηθεί 
από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 998/2003, έχουν καταστεί 
παρωχημένες και πρέπει, επομένως, να καταργηθούν. 

(14) Η οδηγία 96/93/ΕΚ του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 
1996, σχετικά με την πιστοποίηση ζώων και ζωικών προϊ 
όντων, ( 6 ) θεσπίζει τους κανόνες που πρέπει να τηρούνται 
κατά την έκδοση των απαιτούμενων από την κτηνιατρική 
νομοθεσία πιστοποιητικών για την πρόληψη της παραπλανη 
τικής ή δόλιας πιστοποίησης. Είναι σκόπιμο να εξασφαλίζε 
ται ότι οι επίσημοι κτηνίατροι των τρίτων χωρών εφαρμό 
ζουν τουλάχιστον ισοδύναμους κανόνες και αρχές με αυτούς 
που προβλέπει η εν λόγω οδηγία. 

(15) Ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1152/2011 
της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2011, που συμπληρώνει 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 998/2003 του Ευρωπαϊκού Κοι 
νοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά προληπτικά 
υγειονομικά μέτρα για την καταπολέμηση της μόλυνσης 
των σκύλων με Echinococcus multilocularis ( 7 ), ορίζει ότι, 
από την 1η Ιανουαρίου 2012, οι σκύλοι που εισέρχονται 
σε κράτη μέλη ή τμήματα αυτών που απαριθμούνται στο 
παράρτημα I του εν λόγω κανονισμού πρέπει να λαμβάνουν 
αγωγή κατά του παρασίτου Echinococcus multilocularis σύμ 
φωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στον εν λόγω κανονι 
σμό.
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( 1 ) ΕΕ L 178 της 28.6.2013, σ. 109. 
( 2 ) ΕΕ L 79 της 30.3.2000, σ. 40. 
( 3 ) ΕΕ L 27 της 29.1.2005, σ. 48. 

( 4 ) ΕΕ L 117 της 7.5.1994, σ. 40. 
( 5 ) ΕΕ L 117 της 7.5.1994, σ. 41. 
( 6 ) ΕΕ L 13 της 16.1.1997, σ. 28. 
( 7 ) ΕΕ L 296 της 15.11.2011, σ. 6.



(16) Είναι απαραίτητο να προβλεφθεί μεταβατική περίοδος για να 
δοθεί χρόνος στα κράτη μέλη να προσαρμοστούν στους 
νέους κανόνες που ορίζονται στην παρούσα απόφαση και, 
ειδικότερα, να επιτραπεί υπό ορισμένους όρους η χρήση των 
πιστοποιητικών για την υγεία των ζώων που εκδίδονται σύμ 
φωνα με τους ενωσιακούς κανόνες εν ισχύι πριν από την 
ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας απόφασης. 

(17) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι 
σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τρο 
φική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Άρθρο 1 

Κατάλογος εδαφών ή τρίτων χωρών από όπου επιτρέπεται η 
εισαγωγή σκύλων, γατών ή ικτίδων σύμφωνα με την οδηγία 

92/65/ΕΟΚ 

1. Αποστολές σκύλων, γατών ή ικτίδων που υπόκεινται στις 
διατάξεις της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ εισάγονται στην Ένωση μόνον 
εφόσον τα εδάφη ή οι τρίτες χώρες από όπου προέρχονται και 
τυχόν εδάφη ή τρίτες χώρες μέσω των οποίων διαμετακομίζονται 
περιλαμβάνονται σε έναν από τους καταλόγους που ορίζονται: 

α) στο παράρτημα I της απόφασης 2004/211/ΕΚ· 

β) στο μέρος 1 του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
206/2010· 

γ) στο παράρτημα II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
577/2013. 

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, οι αποστολές σκύλων, 
γατών ή ικτίδων που προορίζονται για οργανισμούς, ινστιτούτα ή 
κέντρα εγκεκριμένα σύμφωνα με την οδηγία 92/65/ΕΟΚ εισάγονται 
στην Ένωση μόνον εφόσον τα εδάφη ή οι τρίτες χώρες από όπου 
προέρχονται και τυχόν εδάφη ή τρίτες χώρες μέσω των οποίων 
διαμετακομίζονται περιλαμβάνονται στον κατάλογο που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 στοιχείο γ). 

Άρθρο 2 

Πιστοποιητικό υγείας των ζώων για εισαγωγές από εδάφη ή 
τρίτες χώρες 

Τα κράτη μέλη επιτρέπουν μόνο τις εισαγωγές σκύλων, γατών και 
ικτίδων που συμμορφώνονται με τους ακόλουθους όρους: 

α) συνοδεύονται από πιστοποιητικό υγείας των ζώων που συντάσ 
σεται σύμφωνα με το υπόδειγμα που ορίζεται στο μέρος 1 του 
παραρτήματος και συμπληρώνεται και υπογράφεται από επίσημο 
κτηνίατρο σύμφωνα με τις επεξηγηματικές σημειώσεις που ορί 
ζονται στο μέρος 2 του παραρτήματος· 

β) συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του πιστοποιητικού υγείας 
των ζώων που αναφέρεται στο στοιχείο α) όσον αφορά τα 
εδάφη ή τρίτες χώρες από όπου προέρχονται ή τρίτες χώρες 
μέσω των οποίων διαμετακομίζονται, όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχεία α), β) και γ) του άρθρου 1. 

Άρθρο 3 

Καταργήσεις 

Οι αποφάσεις 94/274/ΕΚ, 94/275/ΕΚ και 2005/64/ΕΚ καταργού 
νται. 

Άρθρο 4 

Μεταβατικές διατάξεις 

Για μια μεταβατική περίοδο έως τις 29 Απριλίου 2015, τα κράτη 
μέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές στην Ένωση σκύλων, γατών ή ικτί 
δων που συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό το οποίο έχει 
εκδοθεί το αργότερο στις 28 Δεκεμβρίου 2014 σύμφωνα με τα 
υποδείγματα που ορίζονται στο παράρτημα της απόφασης 
2005/64/ΕΚ ή στο παράρτημα I της εκτελεστικής απόφασης 
2011/874/ΕΕ. 

Άρθρο 5 

Εφαρμογή 

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από τις 29 Δεκεμβρίου 2014. 

Άρθρο 6 

Αποδέκτες 

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη. 

Βρυξέλλες, 21 Οκτωβρίου 2013. 

Για την Επιτροπή 

Tonio BORG 
Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΜΕΡΟΣ 1 

Υπόδειγμα πιστοποιητικού υγείας των ζώων για τις εισαγωγές στην Ένωση σκύλων, γατών ή ικτίδων
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ΜΕΡΟΣ 2 

Επεξηγηματικές σημειώσεις για τη συμπλήρωση των πιστοποιητικών υγείας των ζώων 

α) Όταν το υπόδειγμα πιστοποιητικού αναφέρει ότι ορισμένες δηλώσεις πρέπει να διατηρούνται ανάλογα με την περίπτωση, οι 
δηλώσεις που δεν είναι σχετικές μπορούν να διαγράφονται και να μονογράφονται και να σφραγίζονται από τον επίσημο 
κτηνίατρο ή να απαλείφονται εντελώς από το πιστοποιητικό. 

β) Το πρωτότυπο πιστοποιητικό αποτελείται από ένα φύλλο χαρτιού ή, όπου απαιτείται πρόσθετο κείμενο, πρέπει να είναι 
τέτοιας μορφής ώστε όλα τα φύλλα να συνθέτουν ένα σύνολο και να μην μπορούν να διαχωριστούν. 

γ) Το πιστοποιητικό συντάσσεται σε τουλάχιστον μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους του σταθμού συνοριακού 
ελέγχου εισαγωγής του φορτίου στην Ένωση και του κράτους μέλους προορισμού. Ωστόσο, τα εν λόγω κράτη μέλη μπορούν 
να επιτρέψουν τη σύνταξη του πιστοποιητικού στην/στις επίσημη/-ες γλώσσα/-ες ενός άλλου κράτους μέλους η οποία να 
συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση, εάν κρίνεται αναγκαίο. 

δ) Εάν, για λόγους ταυτοποίησης των μερών της αποστολής (πίνακας στο τμήμα I.28 του υποδείγματος πιστοποιητικού υγείας 
των ζώων), επισυνάπτονται πρόσθετα φύλλα ή συνοδευτικά έγγραφα στο πιστοποιητικό, τα φύλλα ή τα έγγραφα αυτά 
θεωρείται επίσης ότι αποτελούν μέρος του πρωτότυπου πιστοποιητικού και κάθε σελίδα φέρει την υπογραφή και σφραγίδα 
του επίσημου κτηνιάτρου ο οποίος εκδίδει το πιστοποιητικό. 

ε) Όταν το πιστοποιητικό, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων φύλλων ή εγγράφων που αναφέρονται στο στοιχείο δ), 
αποτελείται από περισσότερες της μιας σελίδες, κάθε σελίδα αριθμείται, (αριθμός σελίδας από συνολικό αριθμό σελίδων), 
στο κάτω μέρος της και στο επάνω μέρος της σελίδας αναγράφεται ο αριθμός αναφοράς του πιστοποιητικού που ορίστηκε 
από την αρμόδια αρχή. 

στ) Το πρωτότυπο πιστοποιητικό συμπληρώνεται και υπογράφεται από επίσημο κτηνίατρο του εδάφους ή τρίτης χώρας εξαγω 
γής. Η αρμόδια αρχή του εδάφους ή της τρίτης χώρας εξαγωγής εξασφαλίζουν την τήρηση κανόνων και αρχών πιστοποίησης 
ισοδύναμων με εκείνους που ορίζονται στην οδηγία 96/93/ΕΚ του Συμβουλίου. 

Η υπογραφή πρέπει να είναι διαφορετικού χρώματος από το χρώμα της εκτύπωσης. Το ίδιο ισχύει και για τις σφραγίδες, με 
εξαίρεση τις ανάγλυφες σφραγίδες και τα υδατόσημα. 

ζ) Ο αριθμός αναφοράς του πιστοποιητικού που αναγράφεται στα πλαίσια I.2 και II.α εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 
εδάφους ή της τρίτης χώρας εξαγωγής.
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 18ης Ιανουαρίου 2017 

για την τροποποίηση του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης 2013/519/ΕΕ όσον αφορά το 
υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού των ζώων για τις εισαγωγές στην Ένωση σκύλων, γατών και 

ικτίδων 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2017) 123] 

(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 I του 
παραρτήματος Α της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ (1), και ιδίως το άρθρο 17 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχείο β), 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1)  Η οδηγία 92/65/ΕΟΚ προβλέπει ότι σκύλοι, γάτες και ικτίδες μπορούν να εισάγονται στην Ένωση μόνο από εγκεκριμένα 
εδάφη ή εγκεκριμένες τρίτες χώρες και θα πρέπει να συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό αντίστοιχο με 
υπόδειγμα που συντάσσεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην οδηγία. Το μέρος 1 του παραρτήματος 
της εκτελεστικής απόφασης 2013/519/ΕΕ της Επιτροπής (2) καθορίζει το υπόδειγμα του υγειονομικού πιστοποιητικού. 

(2)  Στο υπόδειγμα του υγειονομικού πιστοποιητικού των ζώων γίνεται αναφορά στην απαιτούμενη επιτυχή δοκιμή για 
ανοσολογική αντίδραση στον αντιλυσσικό εμβολιασμό που θα πρέπει να πραγματοποιείται σε δείγμα αίματος που 
λαμβάνεται από σκύλους, γάτες και ικτίδες που προέρχονται ή που έχει προγραμματιστεί να διαμετακομιστούν μέσω 
εδάφους ή τρίτης χώρας που καταγράφεται στο παράρτημα I της απόφασης 2004/211/ΕΚ (3) ή στο μέρος 1 του 
παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 206/2010 (4). 

(3)  Μετά από κατ' εξακολούθηση παραποίηση εργαστηριακών εκθέσεων αποτελεσμάτων δοκιμασιών τιτλοδότησης 
αντισωμάτων λύσσας, πρέπει να ζητείται από τους υπαλλήλους πιστοποίησης σε εδάφη ή τρίτες χώρες να μην 
πιστοποιούν τα ικανοποιητικά αποτελέσματα της εν λόγω δοκιμασίας παρά μόνον εφόσον έχει επαληθευτεί η γνησιότητα 
της εργαστηριακής έκθεσης. Ειδικό επεξηγηματικό σημείωμα θα πρέπει να συμπεριληφθεί, για τον σκοπό αυτό, στο 
υπόδειγμα του υγειονομικού πιστοποιητικού των ζώων. 

(4)  Επιπλέον, η καταχώριση σχετικά με την ημερομηνία εφαρμογής ή ανάγνωσης του τατουάζ ή του μικροτσίπ σκύλων, 
γατών ή ικτίδων στο μέρος I του υποδείγματος υγειονομικού πιστοποιητικού των ζώων ενίοτε παρερμηνεύεται από τους 
υπαλλήλους πιστοποίησης σε τρίτες χώρες και, κατά συνέπεια, έχει προκαλέσει προβλήματα κατά τους κτηνιατρικούς 
ελέγχους σε συνοριακούς σταθμούς ελέγχου. Για να αποφευχθούν τυχόν παρανοήσεις, η καταχώριση αυτή πρέπει να 
διαγραφεί από το μέρος I του υποδείγματος υγειονομικού πιστοποιητικού στο οποίο περιγράφονται τα ζώα και να 
εισαχθεί στο μέρος II του εν λόγω πιστοποιητικού, το οποίο αφορά την πιστοποίηση των ζώων. Ειδικό επεξηγηματικό 
σημείωμα σχετικά με την επαλήθευση της σήμανσης θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθεί στο μέρος II. 

(5)  Συνεπώς, το παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2013/519/ΕΕ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. 

(6)  Για να αποφευχθεί τυχόν διαταραχή στις εισαγωγές στην Ένωση αποστολών σκύλων, γατών και ικτίδων, κατά τη διάρκεια 
μεταβατικής περιόδου θα πρέπει να επιτρέπεται, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, η χρήση πιστοποιητικών που εκδίδονται 
σύμφωνα με τους ενωσιακούς κανόνες εν ισχύ πριν από την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας απόφασης. 

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

20.1.2017 L 16/37 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    

(1) ΕΕ L 268 της 14.9.1992, σ. 54. 
(2) Εκτελεστική απόφαση 2013/519/ΕΕ της Επιτροπής, της 21ης Οκτωβρίου 2013, για τον καθορισμό καταλόγου τρίτων χωρών και εδαφών από 

τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές στην Ένωση σκύλων, γατών και ικτίδων καθώς και για το υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού για τις εν 
λόγω εισαγωγές (ΕΕ L 281 της 23.10.2013, σ. 20). 

(3) Απόφαση της Επιτροπής 2004/211/ΕΚ, 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). 

(4) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 206/2010 της Επιτροπής, της 12ης Μαρτίου 2010, για τον καθορισμό καταλόγων τρίτων χωρών, περιοχών ή τμημάτων 
τους από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση ορισμένων ζώων και νωπού κρέατος, καθώς και των απαιτήσεων 
κτηνιατρικής πιστοποίησης (ΕΕ L 73 της 20.3.2010, σ. 1). 



ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Άρθρο 1 

Το παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2013/519/ΕΕ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης. 

Άρθρο 2 

Για μεταβατική περίοδο έως τις 30 Ιουνίου 2017, τα κράτη μέλη εγκρίνουν τις εισαγωγές στην Ένωση σκύλων, γατών και 
ικτίδων που συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό το οποίο έχει εκδοθεί το αργότερο την 31η Μαΐου 2017 σύμφωνα 
με το υπόδειγμα που ορίζεται στο μέρος 1 του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης 2013/519/ΕE στην έκδοσή της πριν 
από τις τροπολογίες που εισήχθησαν με την παρούσα απόφαση. 

Άρθρο 3 

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από την 1η Ιουνίου 2017. 

Άρθρο 4 

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη. 

Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017. 

Για την Επιτροπή 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Μέλος της Επιτροπής  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Στο παράρτημα, το μέρος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

«ΜΕΡΟΣ 1 

Υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού των ζώων για τις εισαγωγές στην Ένωση σκύλων, γατών ή ικτίδων 
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»  
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