
 

 

 

                                                                                                                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ                                                                   Αθήνα, 03-08-2021 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ                                                      Αρ. Πρωτ.: 1221/205384 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 

     ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

     & ΕΝΔΟΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  

     ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

     ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ                                                                 ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ. 

     Πληροφορίες: Σ. Μαντούβαλου  

     Ταχ. Δ/νση: Βερανζέρου 46, Αθήνα 

     Ταχ. Κώδικας: 10438 

     Τηλέφωνο: 210 212 4130 

     e-mail: ka6u047@minagric.gr 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Νέοι όροι εισόδου φορτίων ορισμένων ζώων, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και  προϊόντων 

ζωικής προέλευσης από τρίτες χώρες και  εδάφη στην  Ε.Ε. από τις 21 Απριλίου 2021 

ΣΧΕΤ: Το με αριθμ. πρωτ. 704/110357/21-04-2021 έγγραφό μας 

 

 

Σας αποστέλλεται  συνημμένα, για ενημέρωση και εφαρμογή ο Εκτελεστικός Κανονισμός 2021/1178 της 

Επιτροπής της Ε.Ε. για την τροποποίηση ορισμένων παραρτημάτων του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 

2021/404 όσον αφορά ορισμένους καταλόγους τρίτων χωρών από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος ζώων, 

ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και προϊόντων ζωικής προέλευσης στην Ένωση. 

 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήτοι από 20 -07-2021. 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                            Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ  Δ/ΝΣΗΣ 

                                                                                             

 

                                                                                                                  Χρυσούλα Δηλέ 

 

 

 

 

 

 



                                             

 

 

                                                    

 

                                                   

 

 

                                            ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ   ΠΙΝΑΚΑ   ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

 

 

Α. Για Ενέργεια 

 

1. Περιφέρειες της χώρας. Γενικές Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής- Διευθύνσεις    

    Κτηνιατρικής αυτών – Έδρες τους. 

2. Περιφερειακές Ενότητες της χώρας. Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής-Τμήματα  

    Κτηνιατρικής αυτών – Έδρες τους. 

3. Σταθμοί Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ). – Έδρες τους. 

 

 

 

 

Β. Για κοινοποίηση 

 

1.Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 

   Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.K. – Δ/νση  Τελ. Διαδικασιών. 

   Καρ. Σερβίας 10, 10184, Αθήνα. 

2.Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια: 

   α) Αθηνών. Ακαδημίας 7-9, 10671, Αθήνα. 

   β) Πειραιά. Πλατεία Ρούσβελτ, 18531, Πειραιάς. 

   γ) Θεσσαλονίκης – Τσιμισκή 29, 54624, Θεσσαλονίκη. 

3. Κτηνιατρικά εργαστήρια. – Έδρες τους. 

4. Κέντρα κτηνιατρικών ιδρυμάτων. – Έδρες τους. 

 

 

 

Γ. Εσωτερική Διανομή 

  

1.    Διεύθυνση Υγείας των Ζώων  

2.    Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ                                                                   Αθήνα, 21-04-2021 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ                                                      Αρ. Πρωτ.: 704/110357 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 

     ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

     & ΕΝΔΟΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  

     ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

     ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ                                                                 ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ. 

     Πληροφορίες: Σ. Μαντούβαλου  

     Ταχ. Δ/νση: Βερανζέρου 46, Αθήνα 

     Ταχ. Κώδικας: 10438 

     Τηλέφωνο: 210 212 4130 

     e-mail: ka6u047@minagric.gr 

 

 

 

ΘΕΜΑ:ΝΕΟΙ ΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΟΥ ΦΟΡΤΙΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΖΩΩΝ, ΖΩΙΚΟΥ 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ 

ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ  ΕΔΑΦΗ ΣΤΗΝ  Ε.Ε. ΑΠΟ ΤΙΣ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 

 

Α.  Σας ενημερώνουμε ότι από τις 21 Απριλίου 2021 τίθεται σε εφαρμογή ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/429 

του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων 

και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («νόμος 

για την υγεία των ζώων»). 

Ο Κανονισμός είναι διαθέσιμος στην ακόλουθη δ/νση: 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R0429-

20191214&qid=1618819243156&from=EL 

 

Σε συνέχεια των άρθρων 229 -239 (Μέρος V) του  ανωτέρω Κανονισμού , εκδόθηκε : 

 

Ο ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2020/692 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ για τη 

συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 

αφορά τους κανόνες για την είσοδο στην Ένωση και για τις μετακινήσεις και τους χειρισμούς, μετά την 

είσοδο, των φορτίων ορισμένων ζώων, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και προϊόντων ζωικής προέλευσης. 

 

Ο παρών κανονισμός είναι διαθέσιμος στην ακόλουθη δ/νση: 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0692&qid=1619165558134&from=EL 

 

Εφαρμόζεται από τις 21 Απριλίου 2021. 

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει συμπληρωματικούς κανόνες για την υγεία των ζώων σχετικά με την είσοδο, 

στην Ένωση, φορτίων ορισμένων ειδών και κατηγοριών ζώων, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και 

προϊόντων ζωικής προέλευσης από τρίτες χώρες ή εδάφη ή ζώνες αυτών, ή διαμερίσματα στην περίπτωση 

ζώων υδατοκαλλιέργειας. 

 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R0429-20191214&qid=1618819243156&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R0429-20191214&qid=1618819243156&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0692&qid=1619165558134&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0692&qid=1619165558134&from=EL


 

 

 

 

Ο Κανονισμός αποτελείται από τα ακόλουθα 7 μέρη: 

Στο μέρος I καθορίζονται οι υποχρεώσεις της αρμόδιας αρχής των κρατών μελών ως προς την έγκριση 

εισόδου στην Ένωση, οι υποχρεώσεις των υπευθύνων επιχειρήσεων όσον αφορά την είσοδο στην Ένωση 

και τις μετακινήσεις και τους χειρισμούς μετά την είσοδο, οι γενικές απαιτήσεις υγείας των ζώων για την 

είσοδο στην Ένωση και τις μετακινήσεις και τους χειρισμούς μετά την είσοδο των φορτίων και οι 

παρεκκλίσεις από τις εν λόγω γενικές απαιτήσεις 

 

Στο μέρος II καθορίζονται οι γενικές απαιτήσεις υγείας των ζώων για την είσοδο στην Ένωση, καθώς και 

για τις μετακινήσεις και τους χειρισμούς μετά την είσοδο, και οι παρεκκλίσεις από τις εν λόγω απαιτήσεις 

για ορισμένα χερσαία ζώα 

 

Στο μέρος IΙΙ καθορίζονται οι γενικές απαιτήσεις για την είσοδο στην Ένωση ζωικού αναπαραγωγικού 

υλικού 

 

Στο μέρος IV καθορίζονται οι γενικές απαιτήσεις για την είσοδο στην Ένωση προϊόντων ζωικής 

προέλευσης 
 

Στο μέρος V καθορίζονται οι απαιτήσεις για την είσοδο στην Ένωση υδρόβιων ζώων και των προιόντων 

τους 

 

Στο μέρος VI καθορίζονται οι γενικοί κανόνες, ορισμένες παρεκκλίσεις και πρόσθετες απαιτήσεις για τη 

διαμετακόμιση διαμέσου της Ένωσης και για την επιστροφή στην Ένωση ορισμένων ειδών και 

κατηγοριών ζώων, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και προϊόντων ζωικής προέλευσης. 

 

Στο μέρος VII θεσπίζονται οι τελικές διατάξεις 

 

 

Στο ευρύτερο πλαίσιο αναθεώρησης της νομοθεσίας για τους όρους εισόδου στην Ε.Ε. ορισμένων 

ζώων ,ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και προϊόντων ζωικής προέλευσης καθορίστηκαν νέοι 

κατάλογοι τρίτων χωρών και νέα υποδείγματα πιστοποιητικών υγείας ,σύμφωνα με τα ακόλουθα: 

 

Β. ΝΕΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  

1. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/405 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με τη θέσπιση 

καταλόγων τρίτων χωρών ή περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση ορισμένων 

ζώων και αγαθών που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 

2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

 

Ο παρών κανονισμός είναι διαθέσιμος στην ακόλουθη δ/νση: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0405&qid=1618987994808&from=EL 

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από την 21η Απριλίου 2021. 

Καταργούνται: Ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2019/626 καταργείται. 

 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0405&qid=1618987994808&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0405&qid=1618987994808&from=EL


 

 

 

 

2. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/606 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την τροποποίηση του 

παραρτήματος I, των παραρτημάτων IV έως XIII και του παραρτήματος XVI του εκτελεστικού 

κανονισμού (ΕΕ) 2021/405 όσον αφορά τις καταχωρίσεις για τη Λευκορωσία και για το Ηνωμένο 

Βασίλειο και τις Εξαρτήσεις του Στέμματος Γκέρνζι, Νήσος του Μαν και Τζέρζι στους καταλόγους τρίτων 

χωρών ή περιοχών τους από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση ορισμένων ζώων και αγαθών 

που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο 

 

Ο παρών κανονισμός είναι διαθέσιμος στην ακόλουθη δ/νση: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0606&qid=1618988332991&from=EL 

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από την 21η Απριλίου 2021. 

 

3.ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/404 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την κατάρτιση 

καταλόγων τρίτων χωρών, εδαφών ή ζωνών αυτών από τις οποίες/τα οποία επιτρέπεται η είσοδος ζώων, 

ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και προϊόντων ζωικής προέλευσης στην Ένωση σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

Ο παρών κανονισμός είναι διαθέσιμος στην ακόλουθη δ/νση: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0404&qid=1618909082483&from=EL 

 

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από την 21η Απριλίου 2021. 

Καταργούνται: Οι ακόλουθες πράξεις καταργούνται από τις 21 Απριλίου 2021: 

 Απόφαση 2006/168/ΕΚ της Επιτροπής  

 Απόφαση 2008/636/ΕΚ της Επιτροπής 

 Απόφαση 2010/472/ΕΕ της Επιτροπής 

 Εκτελεστική Απόφαση 2011/630/ΕΕ της Επιτροπής 

 Εκτελεστική Απόφαση 2012/137/ΕΕ της Επιτροπής 

 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2018/659 της Επιτροπής  

 Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2019/294 της Επιτροπής 

 Απόφαση 2000/585/ΕΚ της Επιτροπής 

Μεταβατικές διατάξεις: Η είσοδος, στην Ένωση, φορτίων ζώων, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και 

προϊόντων ζωικής προέλευσης από τρίτες χώρες, εδάφη ή ζώνες αυτών από τις οποίες / τα οποία 

επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση σύμφωνα με τις ακόλουθες πράξεις της Επιτροπής, που συνοδεύονται 

από το κατάλληλο πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις εν λόγω πράξεις της Επιτροπής, 

επιτρέπεται έως τις 20 Οκτωβρίου 2021, υπό την προϋπόθεση ότι το πιστοποιητικό υπογράφεται από 

πρόσωπο αρμόδιο να το υπογράψει σύμφωνα με τις εν λόγω πράξεις της Επιτροπής πριν από τις 21 

Αυγούστου 2021: 

 Απόφαση 2006/168/ΕΚ της Επιτροπής 

 Απόφαση 2007/777/ΕΚ της Επιτροπής 

 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 798/2008 της Επιτροπής 

 Απόφαση 2008/636/ΕΚ της Επιτροπής 

 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1251/2008 της Επιτροπής 

 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 206/2010 της Επιτροπής 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0606&qid=1618988332991&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0606&qid=1618988332991&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0404&qid=1618909082483&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0404&qid=1618909082483&from=EL


 

 

 

 

 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 605/2010 της Επιτροπής 

 Απόφαση 2010/472/ΕΕ της Επιτροπής 

 Εκτελεστική Απόφαση 2011/630/ΕΕ της Επιτροπής 

 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 28/2012 της Επιτροπής 

 Εκτελεστική Απόφαση 2012/137/ΕΕ της Επιτροπής 

 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 139/2013 της Επιτροπής 

 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/759 της Επιτροπής 

 Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2018/659 της Επιτροπής 

 Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2019/294 της Επιτροπής 

 

 

 

4. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/634 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την τροποποίηση του 

εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/404 όσον αφορά τις μεταβατικές ρυθμίσεις, τις καταχωρίσεις για το 

Ηνωμένο Βασίλειο και τις Εξαρτήσεις του Στέμματος Γκέρνζι, Νήσος του Μαν και Τζέρζι και τον 

κατάλογο τρίτων χωρών από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ένωση γαλακτοκομικών προϊόντων τα 

οποία απαιτείται να υποβάλλονται σε ειδική επεξεργασία μετριασμού του κινδύνου κατά του αφθώδους 

πυρετού.   Ο παρών κανονισμός είναι διαθέσιμος στην ακόλουθη δ/νση: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0634&qid=1619163563900&from=EL 

 

 

 

Γ. ΝΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ 

1. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/403 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για τη θέσπιση κανόνων 

σχετικά με την εφαρμογή των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) 

2016/429 και (ΕΕ) 2017/625 όσον αφορά τα υποδείγματα πιστοποιητικών υγείας των ζώων και τα 

υποδείγματα πιστοποιητικών υγείας των ζώων / επίσημων πιστοποιητικών για την είσοδο στην Ένωση και 

για τις μετακινήσεις μεταξύ κρατών μελών, φορτίων ορισμένων κατηγοριών χερσαίων ζώων και ζωικού 

αναπαραγωγικού υλικού τέτοιων ζώων και την επίσημη πιστοποίηση με τέτοια πιστοποιητικά, και για την 

κατάργηση της απόφασης 2010/470/ΕΕ. 

Ο παρών κανονισμός είναι διαθέσιμος στην ακόλουθη δ/νση: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0403&qid=1618831858699&from=EL 

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από την 21η Απριλίου 2021. 

Καταργούνται: Η Απόφαση 2010/470/ΕΕ καταργείται από την 21η Απριλίου 2021 

Μεταβατικές διατάξεις: Τα φορτία χερσαίων ζώων και ζωικού αναπαραγωγικού υλικού τέτοιων ζώων, τα 

οποία συνοδεύονται από το κατάλληλο πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς της 

Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 798/2008 και (ΕΕ) αριθ. 206/2010, τους εκτελεστικούς κανονισμούς της Επιτροπής 

(ΕΕ) αριθ. 139/2013 και (ΕΕ) 2018/659, τις αποφάσεις της Επιτροπής 2006/168/ΕΚ και 2010/472/ΕΕ, ή 

που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής 2011/630/ΕΕ, 2012/137/ΕΕ και 

(ΕΕ) 2019/294, πριν από την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, γίνονται 

δεκτά για είσοδο στην Ένωση έως τις 20 Οκτωβρίου 2021 υπό την προϋπόθεση ότι το πιστοποιητικό 

υπογράφεται από πρόσωπο αρμόδιο να το υπογράψει σύμφωνα με τους εν λόγω κανονισμούς και τις εν 

λόγω αποφάσεις πριν από τις 21 Αυγούστου 2021. 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0634&qid=1619163563900&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0634&qid=1619163563900&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0403&qid=1618831858699&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0403&qid=1618831858699&from=EL


 

 

 

 

 

2. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/2235 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για τη θέσπιση κανόνων 

σχετικά με την εφαρμογή των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) 

2016/429 και (ΕΕ) 2017/625 όσον αφορά τα υποδείγματα πιστοποιητικών υγείας των ζώων, τα 

υποδείγματα επίσημων πιστοποιητικών και τα υποδείγματα πιστοποιητικών υγείας των ζώων / επίσημων 

πιστοποιητικών για την είσοδο στην Ένωση και για τις ενδοενωσιακές μετακινήσεις φορτίων ορισμένων 

κατηγοριών ζώων και αγαθών και σχετικά με την επίσημη πιστοποίηση με τέτοια πιστοποιητικά, και για 

την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 599/2004, των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 636/2014 

και (ΕΕ) 2019/628, της οδηγίας 98/68/ΕΚ και των αποφάσεων 2000/572/ΕΚ, 2003/779/ΕΚ και 

2007/240/ΕΚ 

 

 

Ο παρών κανονισμός είναι διαθέσιμος στην ακόλουθη δ/νση: 

http://publications.europa.eu/resource/cellar/2810c3a9-4a92-11eb-b59f-01aa75ed71a1.0005.01/DOC_1 

 

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από την 21η Απριλίου 2021. 

 

Καταργούνται: Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 599/2004, οι εκτελεστικοί κανονισμοί (ΕΕ) αριθ. 636/2014 και 

(ΕΕ) 2019/628, η οδηγία 98/68/ΕΚ και οι αποφάσεις 2000/572/ΕΚ, 2003/779/ΕΚ και 2007/240/ΕΚ 

καταργούνται από την 21η Απριλίου 2021. 

 

Μεταβατικές διατάξεις: Τα φορτία προϊόντων ζωικής προέλευσης, σύνθετων προϊόντων, φύτρων που 

προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση και σπόρων που προορίζονται για την παραγωγή φύτρων για 

ανθρώπινη κατανάλωση που συνοδεύονται από το κατάλληλο πιστοποιητικό το οποίο έχει εκδοθεί 

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 28/2012 της Επιτροπής και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 

2019/628, πριν από την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, γίνονται 

αποδεκτά για την είσοδο στην Ένωση έως τις 20 Οκτωβρίου 2021, υπό την προϋπόθεση ότι το 

πιστοποιητικό έχει υπογραφεί από το πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο να υπογράψει το 

πιστοποιητικό σύμφωνα με τους εν λόγω κανονισμούς πριν από την 21η Αυγούστου 2021. 

 

 

 

 

3.ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/2236 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για τη θέσπιση κανόνων 

σχετικά με την εφαρμογή των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) 

2016/429 και (ΕΕ) 2017/625 όσον αφορά τα υποδείγματα πιστοποιητικών υγείας των ζώων για την είσοδο 

στην Ένωση και για τις ενδοενωσιακές μετακινήσεις φορτίων υδρόβιων ζώων και ορισμένων προϊόντων 

ζωικής προέλευσης από υδρόβια ζώα και την επίσημη πιστοποίηση με τέτοια πιστοποιητικά, και για την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1251/2008. 

 

Ο παρών κανονισμός είναι διαθέσιμος στην ακόλουθη δ/νση: 

 https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2236&qid=1618821546393&from=EL  και θεσπίζει κανόνες: 

 

- για την έκδοση και την αντικατάσταση των πιστοποιητικών υγείας για την είσοδο στην Ένωση φορτίων 

υδρόβιων ζώων που προορίζονται για ορισμένες εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας, για απελευθέρωση στο 

φυσικό περιβάλλον ή για άλλους σκοπούς, πλην της κατανάλωσης από τον άνθρωπο (παράρτημα II)  

 

- για το υπόδειγμα δήλωσης του/της πλοιάρχου του σκάφους για τη μεταφορά φορτίων ορισμένων 

υδρόβιων  ζώων που εισέρχονται στην Ένωση διά θαλάσσης (παράρτημα III) 

  

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από την 21η Απριλίου 2021. 

 

 

 

 

http://publications.europa.eu/resource/cellar/2810c3a9-4a92-11eb-b59f-01aa75ed71a1.0005.01/DOC_1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2236&qid=1618821546393&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2236&qid=1618821546393&from=EL


 

 

 

Καταργούνται: Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1251/2008 καταργείται από την 21η Απριλίου 2021. 

 

Μεταβατικές διατάξεις: Τα φορτία υδρόβιων ζώων που συνοδεύονται από πιστοποιητικά υγείας των 

ζώων τα οποία έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1251/2008 πριν από την ημερομηνία 

εφαρμογής του παρόντος κανονισμού γίνονται δεκτά για είσοδο στην Ένωση έως τις 20 Οκτωβρίου 

2021, υπό την προϋπόθεση ότι το πιστοποιητικό υγείας των ζώων έχει υπογραφεί από επίσημο/-η 

επιθεωρητή/επιθεωρήτρια πριν από τις 21 Αυγούστου 2021. 
 

 

4. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/617 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την τροποποίηση των 

εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) 2020/2235 και (ΕΕ) 2020/2236 όσον αφορά τα υποδείγματα 

πιστοποιητικών υγείας των ζώων και τα υποδείγματα πιστοποιητικών υγείας των ζώων/επίσημων 

πιστοποιητικών για την είσοδο στην Ένωση ορισμένων υδρόβιων ζώων και προϊόντων ζωικής προέλευσης 

 

Ο παρών κανονισμός είναι διαθέσιμος στην ακόλουθη δ/νση: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0617&qid=1619163227269&from=EL 

 

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από τις 21 Απριλίου 2021. 

 
 

5. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/619 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την τροποποίηση των 

εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) 2020/2235, (ΕΕ) 2020/2236 και (ΕΕ) 2021/403 όσον αφορά τις 

μεταβατικές διατάξεις για τη χρήση πιστοποιητικών υγείας των ζώων, επίσημων πιστοποιητικών και 

πιστοποιητικών υγείας των ζώων/επίσημων πιστοποιητικών 

 

Ο παρών κανονισμός είναι διαθέσιμος στην ακόλουθη δ/νση: 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0619&qid=1619163319888&from=EL 

 

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από τις 21 Απριλίου 2021. 

 

 

Εφιστάται η προσοχή στις καταργούμενες διατάξεις καθώς και στις μεταβατικές διατάξεις των 

ανωτέρω προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στη νέα νομοθεσία. 
 

 

 

                                                                                                            Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ  Δ/ΝΣΗΣ 

                                                                                             

 

                                                                                                                  Χρυσούλα Δηλέ 

 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0617&qid=1619163227269&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0617&qid=1619163227269&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0619&qid=1619163319888&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0619&qid=1619163319888&from=EL


 

                                             

 

 

                                                    

 

                                                     ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ   ΠΙΝΑΚΑ   ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

 

 

Α. Για Ενέργεια 

 

1. Περιφέρειες της χώρας. Γενικές Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής- Διευθύνσεις    

    Κτηνιατρικής αυτών – Έδρες τους. 

2. Περιφερειακές Ενότητες της χώρας. Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής-Τμήματα  

    Κτηνιατρικής αυτών – Έδρες τους. 

3. Σταθμοί Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ). – Έδρες τους. 

 

 

 

 

Β. Για κοινοποίηση 

 

1.Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 

   Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.K. – Δ/νση  Τελ. Διαδικασιών. 

   Καρ. Σερβίας 10, 10184, Αθήνα. 

2.Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια: 

   α) Αθηνών. Ακαδημίας 7-9, 10671, Αθήνα. 

   β) Πειραιά. Πλατεία Ρούσβελτ, 18531, Πειραιάς. 

   γ) Θεσσαλονίκης – Τσιμισκή 29, 54624, Θεσσαλονίκη. 

3. Κτηνιατρικά εργαστήρια. – Έδρες τους. 

4. Κέντρα κτηνιατρικών ιδρυμάτων. – Έδρες τους. 

 

 

 

Γ. Εσωτερική Διανομή 

  

1.    Διεύθυνση Υγείας των Ζώων  

2.    Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας 

 

 

 

 



ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/1178 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 16ης Ιουλίου 2021

για την τροποποίηση ορισμένων παραρτημάτων του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/404 όσον αφορά 
ορισμένους καταλόγους τρίτων χωρών από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος ζώων, ζωικού 

αναπαραγωγικού υλικού και προϊόντων ζωικής προέλευσης στην Ένωση 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, 
σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της 
υγείας των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων») (1), και ιδίως το άρθρο 230 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/429 θεσπίζει, μεταξύ άλλων, τις απαιτήσεις υγείας των ζώων για την είσοδο φορτίων ζώων, ζωικού 
αναπαραγωγικού υλικού και προϊόντων ζωικής προέλευσης στην Ένωση, και εφαρμόζεται από τις 21 Απριλίου 2021. Μία 
από αυτές τις απαιτήσεις είναι ότι τα εν λόγω φορτία πρέπει να προέρχονται από τρίτη χώρα ή έδαφος, ή από ζώνη ή 
διαμέρισμα αυτών που περιλαμβάνεται σε κατάλογο σύμφωνα με το άρθρο 230 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού.

(2) Ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/692 της Επιτροπής (2) συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/429 όσον 
αφορά τις απαιτήσεις υγείας των ζώων για την είσοδο, στην Ένωση, φορτίων ορισμένων ειδών και κατηγοριών ζώων, ζωικού 
αναπαραγωγικού υλικού και προϊόντων ζωικής προέλευσης από τρίτες χώρες ή εδάφη ή ζώνες αυτών, ή διαμερίσματα στην 
περίπτωση ζώων υδατοκαλλιέργειας, και εφαρμόζεται και αυτός από τις 21 Απριλίου 2021. Το άρθρο 3 στοιχείο α) του 
κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/692 προβλέπει ότι φορτία ζώων, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και 
προϊόντων ζωικής προέλευσης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του επιτρέπεται να εισέλθουν στην Ένωση μόνον 
εφόσον προέρχονται από τρίτη χώρα ή έδαφος ή ζώνη ή διαμέρισμα αυτών καταγεγραμμένη/-ο για τα συγκεκριμένα είδη 
ζώων, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και προϊόντων ζωικής προέλευσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις υγείας των ζώων που 
καθορίζονται στον εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό.

(3) Επιπλέον, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/404 της Επιτροπής (3) καθορίζει καταλόγους τρίτων χωρών, εδαφών ή 
ζωνών αυτών, ή διαμερισμάτων στην περίπτωση των ζώων υδατοκαλλιέργειας, από τις οποίες/τα οποία επιτρέπεται η 
είσοδος, στην Ένωση, των ειδών και κατηγοριών ζώων και των κατηγοριών ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και προϊόντων 
ζωικής προέλευσης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/692.

(4) Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/404 εφαρμόζεται και αυτός από τις 21 Απριλίου 2021 και οι κατάλογοι τρίτων 
χωρών, εδαφών ή ζωνών που παρατίθενται στα παραρτήματά του εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό με παρόμοιους καταλόγους 
που περιλαμβάνονταν προηγουμένως σε διάφορες πράξεις της Επιτροπής οι οποίες καταργήθηκαν και αντικαταστάθηκαν 
από τον εν λόγω εκτελεστικό κανονισμό με ισχύ από την εν λόγω ημερομηνία. Ωστόσο, ορισμένες τροποποιήσεις των 
καταλόγων στις εν λόγω προγενέστερες πράξεις της Επιτροπής δεν έχουν αποτυπωθεί στους καταλόγους που παρατίθενται 
τώρα στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/404. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι κατάλογοι αυτοί 
τροποποιούνται συχνά προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αφορούν τρίτες χώρες ή εδάφη, όπως οι 
μεταβαλλόμενες επιδημιολογικές καταστάσεις όσον αφορά τις ασθένειες των ζώων, οι υγειονομικές συνθήκες και οι 
εγγυήσεις για την υγεία των ζώων ή τη δημόσια υγεία.

(1) ΕΕ L 84 της 31.3.2016, σ. 1.
(2) Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/692 της Επιτροπής, της 30ής Ιανουαρίου 2020, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 

2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες για την είσοδο στην Ένωση και για τις μετακινήσεις 
και τους χειρισμούς, μετά την είσοδο, των φορτίων ορισμένων ζώων, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και προϊόντων ζωικής προέλευσης (ΕΕ 
L 174 της 3.6.2020, σ. 379).

(3) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/404 της Επιτροπής, της 24ης Μαρτίου 2021, για την κατάρτιση καταλόγων τρίτων χωρών, εδαφών ή 
ζωνών αυτών από τις οποίες/τα οποία επιτρέπεται η είσοδος ζώων, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού και προϊόντων ζωικής προέλευσης στην 
Ένωση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 114 της 31.3.2021, σ. 1).
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(5) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 798/2008 της Επιτροπής (4) θεσπίζει κατάλογο των τρίτων χωρών, εδαφών, ζωνών ή 
διαμερισμάτων από τις οποίες/τα οποία επιτρέπεται να εισαχθούν στην Ένωση και να διαμετακομιστούν μέσω της Ένωσης 
πουλερικά και κρέας πουλερικών. Ο εν λόγω κανονισμός καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από τον εκτελεστικό 
κανονισμό (ΕΕ) 2021/404, και τα παραρτήματα V και XIV αυτού περιλαμβάνουν πλέον τους καταλόγους τρίτων χωρών, 
εδαφών ή ζωνών από τις οποίες/τα οποία επιτρέπεται η είσοδος φορτίων πουλερικών, ζωικού αναπαραγωγικού υλικού 
πουλερικών, νωπού κρέατος πουλερικών και πτερωτών θηραμάτων στην Ένωση. Ωστόσο, ορισμένες τροποποιήσεις του 
καταλόγου του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 δεν συμπεριλήφθηκαν στους καταλόγους των παραρτημάτων V και XIV 
του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/404. Ειδικότερα, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 798/2008 τροποποιήθηκε από τον 
εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/626 (5) όσον αφορά την καταχώριση της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, από τον 
εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/1166 (6) όσον αφορά την καταχώριση των Ηνωμένων Πολιτειών, από τον εκτελεστικό 
κανονισμό (ΕΕ) 2020/1752 (7) όσον αφορά την καταχώριση της Αυστραλίας, από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 
2020/2083 (8) όσον αφορά την καταχώριση της Ιαπωνίας, από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/460 (9) όσον αφορά 
την καταχώριση της Ουκρανίας και από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/568 (10) όσον αφορά την καταχώριση του 
Ηνωμένου Βασιλείου. Συνεπώς, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/404 θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να ληφθούν 
υπόψη οι εν λόγω αλλαγές στον κατάλογο που παρατίθεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 798/2008.

(6) Επιπλέον, η Αυστραλία έχει υποβάλει επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με την επιδημιολογική κατάσταση στο 
έδαφός της μετά την εκδήλωση εστίας γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας (HPAI) που επιβεβαιώθηκε σε 
πτηνοτροφική εκμετάλλευση στο έδαφός της στις 31 Ιουλίου 2020, και σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει για την 
πρόληψη της περαιτέρω εξάπλωσης της εν λόγω νόσου. Ειδικότερα, έπειτα από την εκδήλωση της εν λόγω εστίας HPAI, η 
Αυστραλία έχει εφαρμόσει πολιτική εξολόθρευσης των πτηνών με στόχο την αναχαίτιση και τον περιορισμό της εξάπλωσης 
της νόσου. Επιπλέον, η Αυστραλία έχει ολοκληρώσει τα αναγκαία μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης μετά την εφαρμογή 
της πολιτικής εξολόθρευσης στις πληγείσες πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην επικράτειά της.

(7) Η Επιτροπή αξιολόγησε τις πληροφορίες που υπέβαλε η Αυστραλία και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εστία HPAI έχει 
εξαλειφθεί και ότι η είσοδος βασικών προϊόντων πουλερικών από την εν λόγω τρίτη χώρα στην Ένωση δεν συνεπάγεται 
πλέον κανέναν κίνδυνο.

(8) Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει επίσης υποβάλει επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με την επιδημιολογική κατάσταση στο 
έδαφός του όσον αφορά τις εστίες HPAI που επιβεβαιώθηκαν σε πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στις 27 Ιανουαρίου 2021
στη νήσο Anglesey στην Ουαλία, στις 8 Φεβρουαρίου 2021 στο Redcar και στο Cleveland στην Αγγλία, στις 
12 Φεβρουαρίου 2021 στο Glenrothes, Fife, στη Σκωτία, και στις 29 Μαρτίου 2021 στην κομητεία Staffordshire στην 
Αγγλία, και σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει για την πρόληψη της περαιτέρω εξάπλωσης της εν λόγω νόσου. Ειδικότερα, 
έπειτα από την εκδήλωση των εν λόγω εστιών HPAI, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει εφαρμόσει πολιτική εξολόθρευσης των 
πτηνών με στόχο την αναχαίτιση και τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου. Επιπλέον, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει 
ολοκληρώσει τα αναγκαία μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης μετά την εφαρμογή της πολιτικής εξολόθρευσης στις 
πληγείσες πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην επικράτειά του.

(4) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 798/2008 της Επιτροπής, της 8ης Αυγούστου 2008, για την κατάρτιση καταλόγου τρίτων χωρών, εδαφών, ζωνών ή 
διαμερισμάτων από τα οποία επιτρέπεται να εισαχθούν και να διαμετακομισθούν μέσω της Κοινότητας πουλερικά και κρέας πουλερικών και για 
καθορισμό των απαιτήσεων κτηνιατρικής πιστοποίησης (ΕΕ L 226 της 23.8.2008, σ. 1).

(5) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/626 της Επιτροπής, της 7ης Μαΐου 2020, για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 798/2008 όσον αφορά την καταχώριση της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας στον κατάλογο τρίτων χωρών, εδαφών, ζωνών ή 
διαμερισμάτων από τα οποία επιτρέπεται να εισαχθούν ή να διαμετακομιστούν μέσω της Ένωσης ορισμένα βασικά προϊόντα πουλερικών σε 
σχέση με την ψευδοπανώλη των πτηνών (ΕΕ L 146 της 8.5.2020, σ. 1).

(6) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1166 της Επιτροπής, της 6ης Αυγούστου 2020, για την τροποποίηση του παραρτήματος I του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 όσον αφορά την καταχώριση των Ηνωμένων Πολιτειών στον κατάλογο τρίτων χωρών, εδαφών, ζωνών ή 
διαμερισμάτων από τα οποία επιτρέπεται να εισαχθούν ή να διαμετακομιστούν μέσω της Ένωσης ορισμένα προϊόντα πουλερικών σε σχέση με 
την υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών (ΕΕ L 258 της 7.8.2020, σ. 11).

(7) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/1752 της Επιτροπής, της 23ης Νοεμβρίου 2020, για την τροποποίηση του παραρτήματος I του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 όσον αφορά την καταχώριση της Αυστραλίας στον κατάλογο τρίτων χωρών, εδαφών, ζωνών ή 
διαμερισμάτων από τα οποία επιτρέπεται να εισαχθούν και να διαμετακομιστούν μέσω της Ένωσης ορισμένα προϊόντα πουλερικών σε σχέση με 
την υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών (ΕΕ L 394 της 24.11.2020, σ. 5).

(8) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/2083 της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2020, για την τροποποίηση του παραρτήματος I του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 όσον αφορά την καταχώριση της Ιαπωνίας στον κατάλογο τρίτων χωρών, εδαφών, ζωνών ή διαμερισμάτων 
από τα οποία επιτρέπεται να εισαχθούν και να διαμετακομιστούν μέσω της Ένωσης ορισμένα προϊόντα πουλερικών σε σχέση με την υψηλής 
παθογονικότητας γρίπη των πτηνών (ΕΕ L 423 της 15.12.2020, σ. 20).

(9) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/460 της Επιτροπής, της 16ης Μαρτίου 2021, για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 798/2008 όσον αφορά την καταχώριση της Ουκρανίας στον κατάλογο τρίτων χωρών, εδαφών, ζωνών ή διαμερισμάτων από όπου 
επιτρέπεται να εισαχθούν και να διαμετακομιστούν μέσω της Ένωσης ορισμένα προϊόντα πουλερικών σε σχέση με την υψηλής παθογονικότητας 
γρίπη των πτηνών (ΕΕ L 91 της 17.3.2021, σ. 7).

(10) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/568 της Επιτροπής, της 6ης Απριλίου 2021, για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 798/2008 όσον αφορά την καταχώριση του Ηνωμένου Βασιλείου στον κατάλογο τρίτων χωρών, εδαφών, ζωνών ή διαμερισμάτων 
από τα οποία επιτρέπεται να εισαχθούν ή να διαμετακομιστούν μέσω της Ένωσης ορισμένα βασικά προϊόντα πουλερικών σε σχέση με την 
υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών (ΕΕ L 118 της 7.4.2021, σ. 10).
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(9) Η Επιτροπή αξιολόγησε τις πληροφορίες που υπέβαλε το Ηνωμένο Βασίλειο και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εστίες HPAI 
στις πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη νήσο Anglesey στην Ουαλία, στο Redcar και στο Cleveland στην Αγγλία, στο 
Glenrothes, Fife στη Σκωτία και στην κομητεία Staffordshire στην Αγγλία έχουν εξαλειφθεί και ότι η είσοδος, στην Ένωση, 
βασικών προϊόντων πουλερικών από τις περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου από τις οποίες έχει ανασταλεί η είσοδος τέτοιων 
προϊόντων στην Ένωση λόγω των εστιών αυτών δεν συνεπάγεται πλέον κανέναν κίνδυνο.

(10) Οι καταχωρίσεις για την Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο στον πίνακα στο μέρος 1 των παραρτημάτων V και XIV του 
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/404 θα πρέπει, επομένως, να λαμβάνουν επίσης υπόψη την υφιστάμενη 
επιδημιολογική κατάσταση στις εν λόγω τρίτες χώρες.

(11) Επιπλέον, το παράρτημα VI του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/404 περιλαμβάνει τον κατάλογο τρίτων χωρών, 
εδαφών ή ζωνών αυτών από τις οποίες/τα οποία επιτρέπεται η είσοδος, στην Ένωση, φορτίων πτηνών σε αιχμαλωσία και 
ζωικού αναπαραγωγικού υλικού πτηνών σε αιχμαλωσία. Ο εν λόγω κατάλογος θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον κατάλογο 
των τρίτων χωρών από τις οποίες επιτρέπονται οι εισαγωγές, στην Ένωση, πτηνών που έχουν εκτραφεί σε αιχμαλωσία, ο 
οποίος κατάλογος παρατίθεται στο παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 139/2013 της Επιτροπής (11), ο 
οποίος καταργήθηκε από τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2020/692. Επομένως, το παράρτημα VI του 
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/404 θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να συμπεριλάβει την Αργεντινή και τις 
Φιλιππίνες.

(12) Ορισμένες τρίτες χώρες έχουν υποβάλει επίσης στην Επιτροπή απαντήσεις σε ερωτηματολόγιο σχετικά με την είσοδο 
εντέρων αλλαντοποιίας στην Ένωση, το οποίο αφορούσε ζητήματα υγείας των ζώων και δημόσιας υγείας. Οι εν λόγω τρίτες 
χώρες υπέβαλαν στην Επιτροπή επαρκή αποδεικτικά στοιχεία και εγγυήσεις ώστε να συμπεριληφθούν στον κατάλογο τρίτων 
χωρών, εδαφών ή ζωνών αυτών από τις οποίες/τα οποία επιτρέπεται η είσοδος φορτίων εντέρων αλλαντοποιίας στην Ένωση. 
Ως εκ τούτου, αυτές θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον κατάλογο τρίτων χωρών, εδαφών ή ζωνών αυτών από τις οποίες/τα 
οποία επιτρέπεται η είσοδος φορτίων εντέρων αλλαντοποιίας στην Ένωση, ο οποίος παρατίθεται στο παράρτημα XVI του 
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/404, και το εν λόγω παράρτημα θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(13) Το παράρτημα XVII του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/404 καθορίζει τον κατάλογο των τρίτων χωρών, εδαφών ή ζωνών 
αυτών από τις οποίες/τα οποία επιτρέπεται η είσοδος, στην Ένωση, νωπού γάλακτος, πρωτογάλακτος, προϊόντων με βάση το 
πρωτόγαλα, γαλακτοκομικών προϊόντων που παράγονται από νωπό γάλα και γαλακτοκομικών προϊόντων που δεν απαιτείται να 
υποβληθούν σε ειδική επεξεργασία μετριασμού του κινδύνου αφθώδους πυρετού. Ο εν λόγω κατάλογος θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη τον κατάλογο τρίτων χωρών ή τμημάτων τους από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φορτίων 
νωπού γάλακτος, γαλακτοκομικών προϊόντων, πρωτογάλακτος και προϊόντων με βάση το πρωτόγαλα και να αναφέρει τον τύπο 
θερμικής επεξεργασίας που απαιτείται για τα εν λόγω προϊόντα, όπως ορίζεται στο παράρτημα I του εκτελεστικού κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 605/2010 της Επιτροπής (12), καθώς ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 605/2010 καταργήθηκε και 
αντικαταστάθηκε από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/404. Επομένως, το παράρτημα XVII του εκτελεστικού κανονισμού 
(ΕΕ) 2021/404 θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να συμπεριλάβει τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη.

(14) Το παράρτημα XVIII του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/404 καθορίζει τον κατάλογο των τρίτων χωρών, εδαφών ή 
ζωνών αυτών από τις οποίες/τα οποία επιτρέπεται η είσοδος, στην Ένωση, γαλακτοκομικών προϊόντων που υπόκεινται σε 
ειδική επεξεργασία μετριασμού του κινδύνου αφθώδους πυρετού. Ο κατάλογος που προβλέπεται στο παράρτημα XVIII 
του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/404 θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τον κατάλογο στη στήλη Γ του παραρτήματος I 
του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 605/2010 που ίσχυε έως τις 20 Απριλίου 2021. Η Μολδαβία συμπεριλήφθηκε 
στη στήλη Γ του παραρτήματος I του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 605/2010, όπως τροποποιήθηκε από τον 
εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/645 (13). Επομένως, το παράρτημα XVIII του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/404 
θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να συμπεριλάβει τη Μολδαβία.

(15) Το παράρτημα XXII καθορίζει τον κατάλογο τρίτων χωρών, εδαφών ή ζωνών αυτών από τις οποίες/τα οποία επιτρέπεται η 
διαμετακόμιση μέσω της Ένωσης υπό ειδικούς όρους. Για την αποφυγή αδικαιολόγητης διαταραχής του εμπορίου, οι εν 
λόγω ειδικοί όροι θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν εκείνους που προβλέπονται στους ενωσιακούς κανόνες που ίσχυαν πριν 
από την ημερομηνία εφαρμογής του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/404. Επομένως, το παράρτημα XXII του 
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/404 θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να προσαρμοστούν ορισμένοι ειδικοί όροι για τη 
διαμετακόμιση φορτίων ορισμένων προϊόντων με βάση το κρέας από τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη διαμέσου της Ένωσης.

(11) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 139/2013 της Επιτροπής, της 7ης Ιανουαρίου 2013, για τον καθορισμό των υγειονομικών όρων για 
εισαγωγές ορισμένων πτηνών στην Ένωση και των συνθηκών της περιόδου απομόνωσης (καραντίνας) (ΕΕ L 47 της 20.2.2013, σ. 1).

(12) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 605/2010 της Επιτροπής, της 2ας Ιουλίου 2010, σχετικά με τον καθορισμό όρων για την υγεία των ζώων, τη δημόσια 
υγεία και την κτηνιατρική πιστοποίηση όσον αφορά την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση νωπού γάλακτος, γαλακτοκομικών προϊόντων, 
πρωτογάλακτος και προϊόντων με βάση το πρωτόγαλα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (ΕΕ L 175 της 10.7.2010, σ. 1).

(13) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/645 της Επιτροπής, της 15ης Απριλίου 2021, για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 605/2010 όσον αφορά τον κατάλογο τρίτων χωρών ή τμημάτων αυτών από τις οποίες επιτρέπεται η είσοδος στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση αποστολών νωπού γάλακτος, γαλακτοκομικών προϊόντων, πρωτογάλακτος και προϊόντων με βάση το πρωτόγαλα (ΕΕ L 133 της 
20.4.2021, σ. 29).
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(16) Ως εκ τούτου, τα παραρτήματα V, VI, XIV, XVI, XVII, XVIII και XXII του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/404 θα 
πρέπει να τροποποιηθούν αναλόγως.

(17) Δεδομένου ότι ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2021/404 εφαρμόζεται από τις 21 Απριλίου 2021, ο παρών κανονισμός θα 
πρέπει να τεθεί σε ισχύ επειγόντως για λόγους ασφάλειας δικαίου.

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

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τα παραρτήματα V, VI, XIV, XVI, XVII, XVIII και XXII του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/404 τροποποιούνται σύμφωνα με 
το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής 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, 16 Ιουλίου 2021.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος

Ursula VON DER LEYEN
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Τα παραρτήματα V, VI, XIV, XVI, XVII, XVIII και XXII του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2021/404 τροποποιούνται ως εξής:

1) Το παράρτημα V τροποποιείται ως εξής:

α) το μέρος 1 τροποποιείται ως εξής:

i) η καταχώριση για την Αυστραλία αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«AU
Αυστραλία

AU-0 Αυγά απαλλαγμένα από 
ειδικά παθογόνα

SPF

Πουλερικά αναπαραγωγής 
πλην των στρουθιονιδών και 
πουλερικά παραγωγής πλην 

των στρουθιονιδών

BPP P1 31.7.2020 20.7.2021

Στρουθιονίδες 
αναπαραγωγής και 

στρουθιονίδες παραγωγής

BPR C, P1 31.7.2020 20.7.2021

Νεοσσοί μίας ημέρας πλην 
των στρουθιονιδών

DOC P1 31.7.2020 20.7.2021

Νεοσσοί στρουθιονιδών μίας 
ημέρας

DOR C, P1 31.7.2020 20.7.2021

Πουλερικά που 
προορίζονται για σφαγή 
πλην των στρουθιονιδών

SP P1 31.7.2020 20.7.2021

Λιγότερα από 20 πουλερικά 
πλην των στρουθιονιδών

POU-LT20 P1 31.7.2020 20.7.2021

Αυγά για επώαση από 
πουλερικά πλην των 

στρουθιονιδών

HEP P1 31.7.2020 20.7.2021

Αυγά στρουθιονιδών για 
επώαση

HER C, P1 31.7.2020 20.7.2021

Λιγότερα από 20 αυγά για 
επώαση από πουλερικά πλην 

των στρουθιονιδών

HE-LT20 P1 31.7.2020 20.7.2021»

ii) η καταχώριση για το Ηνωμένο Βασίλειο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«GB
Ηνωμένο 
Βασίλειο

GB-0 Αυγά απαλλαγμένα από 
ειδικά παθογόνα

SPF

GB-1 Πουλερικά αναπαραγωγής 
πλην των στρουθιονιδών και 
πουλερικά παραγωγής πλην 

των στρουθιονιδών

BPP N

Στρουθιονίδες 
αναπαραγωγής και 

στρουθιονίδες παραγωγής

BPR N

Νεοσσοί μίας ημέρας πλην 
των στρουθιονιδών

DOC N

Νεοσσοί στρουθιονιδών μίας 
ημέρας

DOR N

Πουλερικά που 
προορίζονται για σφαγή 
πλην των στρουθιονιδών

SP N

Στρουθιονίδες που 
προορίζονται για σφαγή

SR N
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Λιγότερα από 20 πουλερικά 
πλην των στρουθιονιδών

POU-LT20 N

Αυγά για επώαση από 
πουλερικά πλην των 

στρουθιονιδών

HEP N

Αυγά στρουθιονιδών για 
επώαση

HER N

Λιγότερα από 20 αυγά για 
επώαση από πουλερικά πλην 

των στρουθιονιδών

HE-LT20 N

GB-2

GB-2.1 Πουλερικά αναπαραγωγής 
πλην των στρουθιονιδών και 
πουλερικά παραγωγής πλην 

των στρουθιονιδών

BPP N, P1 1.1.2021 6.1.2021

Στρουθιονίδες 
αναπαραγωγής και 

στρουθιονίδες παραγωγής

BPR N, P1 1.1.2021 6.1.2021

Νεοσσοί μίας ημέρας πλην 
των στρουθιονιδών

DOC N, P1 1.1.2021 6.1.2021

Νεοσσοί στρουθιονιδών μίας 
ημέρας

DOR N, P1 1.1.2021 6.1.2021

Πουλερικά που 
προορίζονται για σφαγή 
πλην των στρουθιονιδών

SP N, P1 1.1.2021 6.1.2021

Στρουθιονίδες που 
προορίζονται για σφαγή

SR N, P1 1.1.2021 6.1.2021

Λιγότερα από 20 πουλερικά 
πλην των στρουθιονιδών

POU-LT20 N, P1 1.1.2021 6.1.2021

Αυγά για επώαση από 
πουλερικά πλην των 

στρουθιονιδών

HEP N, P1 1.1.2021 6.1.2021

Αυγά στρουθιονιδών για 
επώαση

HER N, P1 1.1.2021 6.1.2021

Λιγότερα από 20 αυγά για 
επώαση από πουλερικά πλην 

των στρουθιονιδών

HE-LT20 N, P1 1.1.2021 6.1.2021

GB-2.2 Πουλερικά αναπαραγωγής 
πλην των στρουθιονιδών και 
πουλερικά παραγωγής πλην 

των στρουθιονιδών

BPP N, P1 1.1.2021 8.1.2021

Στρουθιονίδες 
αναπαραγωγής και 

στρουθιονίδες παραγωγής

BPR N, P1 1.1.2021 8.1.2021

Νεοσσοί μίας ημέρας πλην 
των στρουθιονιδών

DOC N, P1 1.1.2021 8.1.2021

Νεοσσοί στρουθιονιδών μίας 
ημέρας

DOR N, P1 1.1.2021 8.1.2021

Πουλερικά που 
προορίζονται για σφαγή 
πλην των στρουθιονιδών

SP N, P1 1.1.2021 8.1.2021

Στρουθιονίδες που 
προορίζονται για σφαγή

SR N, P1 1.1.2021 8.1.2021
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Λιγότερα από 20 πουλερικά 
πλην των στρουθιονιδών

POU-LT20 N, P1 1.1.2021 8.1.2021

Αυγά για επώαση από 
πουλερικά πλην των 

στρουθιονιδών

HEP N, P1 1.1.2021 8.1.2021

Αυγά στρουθιονιδών για 
επώαση

HER N, P1 1.1.2021 8.1.2021

Λιγότερα από 20 αυγά για 
επώαση από πουλερικά πλην 

των στρουθιονιδών

HE-LT20 N, P1 1.1.2021 8.1.2021

GB-2.3 Πουλερικά αναπαραγωγής 
πλην των στρουθιονιδών και 
πουλερικά παραγωγής πλην 

των στρουθιονιδών

BPP N, P1 1.1.2021 10.1.2021

Στρουθιονίδες 
αναπαραγωγής και 

στρουθιονίδες παραγωγής

BPR N, P1 1.1.2021 10.1.2021

Νεοσσοί μίας ημέρας πλην 
των στρουθιονιδών

DOC N, P1 1.1.2021 10.1.2021

Νεοσσοί στρουθιονιδών μίας 
ημέρας

DOR N, P1 1.1.2021 10.1.2021

Πουλερικά που 
προορίζονται για σφαγή 
πλην των στρουθιονιδών

SP N, P1 1.1.2021 10.1.2021

Στρουθιονίδες που 
προορίζονται για σφαγή

SR N, P1 1.1.2021 10.1.2021

Λιγότερα από 20 πουλερικά 
πλην των στρουθιονιδών

POU-LT20 N, P1 1.1.2021 10.1.2021

Αυγά για επώαση από 
πουλερικά πλην των 

στρουθιονιδών

HEP N, P1 1.1.2021 10.1.2021

Αυγά στρουθιονιδών για 
επώαση

HER N, P1 1.1.2021 10.1.2021

Λιγότερα από 20 αυγά για 
επώαση από πουλερικά πλην 

των στρουθιονιδών

HE-LT20 N, P1 1.1.2021 10.1.2021

GB-2.4 Πουλερικά αναπαραγωγής 
πλην των στρουθιονιδών και 
πουλερικά παραγωγής πλην 

των στρουθιονιδών

BPP N, P1 1.1.2021 11.1.2021

Στρουθιονίδες 
αναπαραγωγής και 

στρουθιονίδες παραγωγής

BPR N, P1 1.1.2021 11.1.2021

Νεοσσοί μίας ημέρας πλην 
των στρουθιονιδών

DOC N, P1 1.1.2021 11.1.2021

Νεοσσοί στρουθιονιδών μίας 
ημέρας

DOR N, P1 1.1.2021 11.1.2021

Πουλερικά που 
προορίζονται για σφαγή 
πλην των στρουθιονιδών

SP N, P1 1.1.2021 11.1.2021

Στρουθιονίδες που 
προορίζονται για σφαγή

SR N, P1 1.1.2021 11.1.2021

Λιγότερα από 20 πουλερικά 
πλην των στρουθιονιδών

POU-LT20 N, P1 1.1.2021 11.1.2021
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Αυγά για επώαση από 
πουλερικά πλην των 

στρουθιονιδών

HEP N, P1 1.1.2021 11.1.2021

Αυγά στρουθιονιδών για 
επώαση

HER N, P1 1.1.2021 11.1.2021

Λιγότερα από 20 αυγά για 
επώαση από πουλερικά πλην 

των στρουθιονιδών

HE-LT20 N, P1 1.1.2021 11.1.2021

GB-2.5 Πουλερικά αναπαραγωγής 
πλην των στρουθιονιδών και 
πουλερικά παραγωγής πλην 

των στρουθιονιδών

BPP N, P1 1.1.2021 17.1.2021

Στρουθιονίδες 
αναπαραγωγής και 

στρουθιονίδες παραγωγής

BPR N, P1 1.1.2021 17.1.2021

Νεοσσοί μίας ημέρας πλην 
των στρουθιονιδών

DOC N, P1 1.1.2021 17.1.2021

Νεοσσοί στρουθιονιδών μίας 
ημέρας

DOR N, P1 1.1.2021 17.1.2021

Πουλερικά που 
προορίζονται για σφαγή 
πλην των στρουθιονιδών

SP N, P1 1.1.2021 17.1.2021

Στρουθιονίδες που 
προορίζονται για σφαγή

SR N, P1 1.1.2021 17.1.2021

Λιγότερα από 20 πουλερικά 
πλην των στρουθιονιδών

POU-LT20 N, P1 1.1.2021 17.1.2021

Αυγά για επώαση από 
πουλερικά πλην των 

στρουθιονιδών

HEP N, P1 1.1.2021 17.1.2021

Αυγά στρουθιονιδών για 
επώαση

HER N, P1 1.1.2021 17.1.2021

Λιγότερα από 20 αυγά για 
επώαση από πουλερικά πλην 

των στρουθιονιδών

HE-LT20 N, P1 1.1.2021 17.1.2021

GB-2.6 Πουλερικά αναπαραγωγής 
πλην των στρουθιονιδών και 
πουλερικά παραγωγής πλην 

των στρουθιονιδών

BPP N, P1 1.1.2021 19.1.2021

Στρουθιονίδες 
αναπαραγωγής και 

στρουθιονίδες παραγωγής

BPR N, P1 1.1.2021 19.1.2021

Νεοσσοί μίας ημέρας πλην 
των στρουθιονιδών

DOC N, P1 1.1.2021 19.1.2021

Νεοσσοί στρουθιονιδών μίας 
ημέρας

DOR N, P1 1.1.2021 19.1.2021

Πουλερικά που 
προορίζονται για σφαγή 
πλην των στρουθιονιδών

SP N, P1 1.1.2021 19.1.2021

Στρουθιονίδες που 
προορίζονται για σφαγή

SR N, P1 1.1.2021 19.1.2021

Λιγότερα από 20 πουλερικά 
πλην των στρουθιονιδών

POU-LT20 N, P1 1.1.2021 19.1.2021

Αυγά για επώαση από 
πουλερικά πλην των 

στρουθιονιδών

HEP N, P1 1.1.2021 19.1.2021
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Αυγά στρουθιονιδών για 
επώαση

HER N, P1 1.1.2021 19.1.2021

Λιγότερα από 20 αυγά για 
επώαση από πουλερικά πλην 

των στρουθιονιδών

HE-LT20 N, P1 1.1.2021 19.1.2021

GB-2.7 Πουλερικά αναπαραγωγής 
πλην των στρουθιονιδών και 
πουλερικά παραγωγής πλην 

των στρουθιονιδών

BPP N, P1 1.1.2021 20.1.2021

Στρουθιονίδες 
αναπαραγωγής και 

στρουθιονίδες παραγωγής

BPR N, P1 1.1.2021 20.1.2021

Νεοσσοί μίας ημέρας πλην 
των στρουθιονιδών

DOC N, P1 1.1.2021 20.1.2021

Νεοσσοί στρουθιονιδών μίας 
ημέρας

DOR N, P1 1.1.2021 20.1.2021

Πουλερικά που 
προορίζονται για σφαγή 
πλην των στρουθιονιδών

SP N, P1 1.1.2021 20.1.2021

Στρουθιονίδες που 
προορίζονται για σφαγή

SR N, P1 1.1.2021 20.1.2021

Λιγότερα από 20 πουλερικά 
πλην των στρουθιονιδών

POU-LT20 N, P1 1.1.2021 20.1.2021

Αυγά για επώαση από 
πουλερικά πλην των 

στρουθιονιδών

HEP N, P1 1.1.2021 20.1.2021

Αυγά στρουθιονιδών για 
επώαση

HER N, P1 1.1.2021 20.1.2021

Λιγότερα από 20 αυγά για 
επώαση από πουλερικά πλην 

των στρουθιονιδών

HE-LT20 N, P1 1.1.2021 20.1.2021

GB-2.8 Πουλερικά αναπαραγωγής 
πλην των στρουθιονιδών και 
πουλερικά παραγωγής πλην 

των στρουθιονιδών

BPP N, P1 1.1.2021 20.1.2021

Στρουθιονίδες 
αναπαραγωγής και 

στρουθιονίδες παραγωγής

BPR N, P1 1.1.2021 20.1.2021

Νεοσσοί μίας ημέρας πλην 
των στρουθιονιδών

DOC N, P1 1.1.2021 20.1.2021

Νεοσσοί στρουθιονιδών μίας 
ημέρας

DOR N, P1 1.1.2021 20.1.2021

Πουλερικά που 
προορίζονται για σφαγή 
πλην των στρουθιονιδών

SP N, P1 1.1.2021 20.1.2021

Στρουθιονίδες που 
προορίζονται για σφαγή

SR N, P1 1.1.2021 20.1.2021

Λιγότερα από 20 πουλερικά 
πλην των στρουθιονιδών

POU-LT20 N, P1 1.1.2021 20.1.2021

Αυγά για επώαση από 
πουλερικά πλην των 

στρουθιονιδών

HEP N, P1 1.1.2021 20.1.2021

Αυγά στρουθιονιδών για 
επώαση

HER N, P1 1.1.2021 20.1.2021
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Λιγότερα από 20 αυγά για 
επώαση από πουλερικά πλην 

των στρουθιονιδών

HE-LT20 N, P1 1.1.2021 20.1.2021

GB-2.9 Πουλερικά αναπαραγωγής 
πλην των στρουθιονιδών και 
πουλερικά παραγωγής πλην 

των στρουθιονιδών

BPP N, P1 1.1.2021 23.1.2021

Στρουθιονίδες 
αναπαραγωγής και 

στρουθιονίδες παραγωγής

BPR N, P1 1.1.2021 23.1.2021

Νεοσσοί μίας ημέρας πλην 
των στρουθιονιδών

DOC N, P1 1.1.2021 23.1.2021

Νεοσσοί στρουθιονιδών μίας 
ημέρας

DOR N, P1 1.1.2021 23.1.2021

Πουλερικά που 
προορίζονται για σφαγή 
πλην των στρουθιονιδών

SP N, P1 1.1.2021 23.1.2021

Στρουθιονίδες που 
προορίζονται για σφαγή

SR N, P1 1.1.2021 23.1.2021

Λιγότερα από 20 πουλερικά 
πλην των στρουθιονιδών

POU-LT20 N, P1 1.1.2021 23.1.2021

Αυγά για επώαση από 
πουλερικά πλην των 

στρουθιονιδών

HEP N, P1 1.1.2021 23.1.2021

Αυγά στρουθιονιδών για 
επώαση

HER N, P1 1.1.2021 23.1.2021

Λιγότερα από 20 αυγά για 
επώαση από πουλερικά πλην 

των στρουθιονιδών

HE-LT20 N, P1 1.1.2021 23.1.2021

GB-2.10 Πουλερικά αναπαραγωγής 
πλην των στρουθιονιδών και 
πουλερικά παραγωγής πλην 

των στρουθιονιδών

BPP N, P1 1.1.2021 28.1.2021

Στρουθιονίδες 
αναπαραγωγής και 

στρουθιονίδες παραγωγής

BPR N, P1 1.1.2021 28.1.2021

Νεοσσοί μίας ημέρας πλην 
των στρουθιονιδών

DOC N, P1 1.1.2021 28.1.2021

Νεοσσοί στρουθιονιδών μίας 
ημέρας

DOR N, P1 1.1.2021 28.1.2021

Πουλερικά που 
προορίζονται για σφαγή 
πλην των στρουθιονιδών

SP N, P1 1.1.2021 28.1.2021

Στρουθιονίδες που 
προορίζονται για σφαγή

SR N, P1 1.1.2021 28.1.2021

Λιγότερα από 20 πουλερικά 
πλην των στρουθιονιδών

POU-LT20 N, P1 1.1.2021 28.1.2021

Αυγά για επώαση από 
πουλερικά πλην των 

στρουθιονιδών

HEP N, P1 1.1.2021 28.1.2021

Αυγά στρουθιονιδών για 
επώαση

HER N, P1 1.1.2021 28.1.2021

Λιγότερα από 20 αυγά για 
επώαση από πουλερικά πλην 

των στρουθιονιδών

HE-LT20 N, P1 1.1.2021 28.1.2021
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GB-2.11 Πουλερικά αναπαραγωγής 
πλην των στρουθιονιδών και 
πουλερικά παραγωγής πλην 

των στρουθιονιδών

BPP N, P1 1.1.2021 7.2.2021

Στρουθιονίδες 
αναπαραγωγής και 

στρουθιονίδες παραγωγής

BPR N, P1 1.1.2021 7.2.2021

Νεοσσοί μίας ημέρας πλην 
των στρουθιονιδών

DOC N, P1 1.1.2021 7.2.2021

Νεοσσοί στρουθιονιδών μίας 
ημέρας

DOR N, P1 1.1.2021 7.2.2021

Πουλερικά που 
προορίζονται για σφαγή 
πλην των στρουθιονιδών

SP N, P1 1.1.2021 7.2.2021

Στρουθιονίδες που 
προορίζονται για σφαγή

SR N, P1 1.1.2021 7.2.2021

Λιγότερα από 20 πουλερικά 
πλην των στρουθιονιδών

POU-LT20 N, P1 1.1.2021 7.2.2021

Αυγά για επώαση από 
πουλερικά πλην των 

στρουθιονιδών

HEP N, P1 1.1.2021 7.2.2021

Αυγά στρουθιονιδών για 
επώαση

HER N, P1 1.1.2021 7.2.2021

Λιγότερα από 20 αυγά για 
επώαση από πουλερικά πλην 

των στρουθιονιδών

HE-LT20 N, P1 1.1.2021 7.2.2021

GB-2.12 Πουλερικά αναπαραγωγής 
πλην των στρουθιονιδών και 
πουλερικά παραγωγής πλην 

των στρουθιονιδών

BPP N, P1 1.1.2021 31.1.2021

Στρουθιονίδες 
αναπαραγωγής και 

στρουθιονίδες παραγωγής

BPR N, P1 1.1.2021 31.1.2021

Νεοσσοί μίας ημέρας πλην 
των στρουθιονιδών

DOC N, P1 1.1.2021 31.1.2021

Νεοσσοί στρουθιονιδών μίας 
ημέρας

DOR N, P1 1.1.2021 31.1.2021

Πουλερικά που 
προορίζονται για σφαγή 
πλην των στρουθιονιδών

SP N, P1 1.1.2021 31.1.2021

Στρουθιονίδες που 
προορίζονται για σφαγή

SR N, P1 1.1.2021 31.1.2021

Λιγότερα από 20 πουλερικά 
πλην των στρουθιονιδών

POU-LT20 N, P1 1.1.2021 31.1.2021

Αυγά για επώαση από 
πουλερικά πλην των 

στρουθιονιδών

HEP N, P1 1.1.2021 31.1.2021

Αυγά στρουθιονιδών για 
επώαση

HER N, P1 1.1.2021 31.1.2021

Λιγότερα από 20 αυγά για 
επώαση από πουλερικά πλην 

των στρουθιονιδών

HE-LT20 N, P1 1.1.2021 31.1.2021

GB-2.13 Πουλερικά αναπαραγωγής 
πλην των στρουθιονιδών και 
πουλερικά παραγωγής πλην 

των στρουθιονιδών

BPP N, P1 27.1.2021 1.5.2021
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Στρουθιονίδες 
αναπαραγωγής και 

στρουθιονίδες παραγωγής

BPR N, P1 27.1.2021 1.5.2021

Νεοσσοί μίας ημέρας πλην 
των στρουθιονιδών

DOC N, P1 27.1.2021 1.5.2021

Νεοσσοί στρουθιονιδών μίας 
ημέρας

DOR N, P1 27.1.2021 1.5.2021

Πουλερικά που 
προορίζονται για σφαγή 
πλην των στρουθιονιδών

SP N, P1 27.1.2021 1.5.2021

Στρουθιονίδες που 
προορίζονται για σφαγή

SR N, P1 27.1.2021 1.5.2021

Λιγότερα από 20 πουλερικά 
πλην των στρουθιονιδών

POU-LT20 N, P1 27.1.2021 1.5.2021

Αυγά για επώαση από 
πουλερικά πλην των 

στρουθιονιδών

HEP N, P1 27.1.2021 1.5.2021

Αυγά στρουθιονιδών για 
επώαση

HER N, P1 27.1.2021 1.5.2021

Λιγότερα από 20 αυγά για 
επώαση από πουλερικά πλην 

των στρουθιονιδών

HE-LT20 N, P1 27.1.2021 1.5.2021

GB-2.14 Πουλερικά αναπαραγωγής 
πλην των στρουθιονιδών και 
πουλερικά παραγωγής πλην 

των στρουθιονιδών

BPP N, P1 8.2.2021 10.5.2021

Στρουθιονίδες 
αναπαραγωγής και 

στρουθιονίδες παραγωγής

BPR N, P1 8.2.2021 10.5.2021

Νεοσσοί μίας ημέρας πλην 
των στρουθιονιδών

DOC N, P1 8.2.2021 10.5.2021

Νεοσσοί στρουθιονιδών μίας 
ημέρας

DOR N, P1 8.2.2021 10.5.2021

Πουλερικά που 
προορίζονται για σφαγή 
πλην των στρουθιονιδών

SP N, P1 8.2.2021 10.5.2021

Στρουθιονίδες που 
προορίζονται για σφαγή

SR N, P1 8.2.2021 10.5.2021

Λιγότερα από 20 πουλερικά 
πλην των στρουθιονιδών

POU-LT20 N, P1 8.2.2021 10.5.2021

Αυγά για επώαση από 
πουλερικά πλην των 

στρουθιονιδών

HEP N, P1 8.2.2021 10.5.2021

Αυγά στρουθιονιδών για 
επώαση

HER N, P1 8.2.2021 10.5.2021

Λιγότερα από 20 αυγά για 
επώαση από πουλερικά πλην 

των στρουθιονιδών

HE-LT20 N, P1 8.2.2021 10.5.2021

GB-2.15 Πουλερικά αναπαραγωγής 
πλην των στρουθιονιδών και 
πουλερικά παραγωγής πλην 

των στρουθιονιδών

BPP N, P1 12.2.2021 19.5.2021

Στρουθιονίδες 
αναπαραγωγής και 

στρουθιονίδες παραγωγής

BPR N, P1 12.2.2021 19.5.2021
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Νεοσσοί μίας ημέρας πλην 
των στρουθιονιδών

DOC N, P1 12.2.2021 19.5.2021

Νεοσσοί στρουθιονιδών μίας 
ημέρας

DOR N, P1 12.2.2021 19.5.2021

Πουλερικά που 
προορίζονται για σφαγή 
πλην των στρουθιονιδών

SP N, P1 12.2.2021 19.5.2021

Στρουθιονίδες που 
προορίζονται για σφαγή

SR N, P1 12.2.2021 19.5.2021

Λιγότερα από 20 πουλερικά 
πλην των στρουθιονιδών

POU-LT20 N, P1 12.2.2021 19.5.2021

Αυγά για επώαση από 
πουλερικά πλην των 

στρουθιονιδών

HEP N, P1 12.2.2021 19.5.2021

Αυγά στρουθιονιδών για 
επώαση

HER N, P1 12.2.2021 19.5.2021

Λιγότερα από 20 αυγά για 
επώαση από πουλερικά πλην 

των στρουθιονιδών

HE-LT20 N, P1 12.2.2021 19.5.2021

GB-2.16 Πουλερικά αναπαραγωγής 
πλην των στρουθιονιδών και 
πουλερικά παραγωγής πλην 

των στρουθιονιδών

BPP N, P1 29.3.2021 2.7.2021

Στρουθιονίδες 
αναπαραγωγής και 

στρουθιονίδες παραγωγής

BPR N, P1 29.3.2021 2.7.2021

Νεοσσοί μίας ημέρας πλην 
των στρουθιονιδών

DOC N, P1 29.3.2021 2.7.2021

Νεοσσοί στρουθιονιδών μίας 
ημέρας

DOR N, P1 29.3.2021 2.7.2021

Πουλερικά που 
προορίζονται για σφαγή 
πλην των στρουθιονιδών

SP N, P1 29.3.2021 2.7.2021

Στρουθιονίδες που 
προορίζονται για σφαγή

SR N, P1 29.3.2021 2.7.2021

Λιγότερα από 20 πουλερικά 
πλην των στρουθιονιδών

POU-LT20 N, P1 29.3.2021 2.7.2021

Αυγά για επώαση από 
πουλερικά πλην των 

στρουθιονιδών

HEP N, P1 29.3.2021 2.7.2021

Αυγά στρουθιονιδών για 
επώαση

HER N, P1 29.3.2021 2.7.2021

Λιγότερα από 20 αυγά για 
επώαση από πουλερικά πλην 

των στρουθιονιδών

HE-LT20 N, P1 29.3.2021 2.7.2021»

iii) η καταχώριση για τις Ηνωμένες Πολιτείες αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«US
Ηνωμένες 
Πολιτείες

US-0 Αυγά απαλλαγμένα από 
ειδικά παθογόνα

SPF

US-1 Πουλερικά αναπαραγωγής 
πλην των στρουθιονιδών και 
πουλερικά παραγωγής πλην 

των στρουθιονιδών

BPP N
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Στρουθιονίδες 
αναπαραγωγής και 

στρουθιονίδες παραγωγής

BPR N

Νεοσσοί μίας ημέρας πλην 
των στρουθιονιδών

DOC N

Νεοσσοί στρουθιονιδών μίας 
ημέρας

DOR N

Πουλερικά που 
προορίζονται για σφαγή 
πλην των στρουθιονιδών

SP N

Στρουθιονίδες που 
προορίζονται για σφαγή

SR N

Λιγότερα από 20 πουλερικά 
πλην των στρουθιονιδών

POU-LT20 N

Αυγά για επώαση από 
πουλερικά πλην των 

στρουθιονιδών

HEP N

Αυγά στρουθιονιδών για 
επώαση

HER N

Λιγότερα από 20 αυγά για 
επώαση από πουλερικά πλην 

των στρουθιονιδών

HE-LT20 N

US-2

US-2.1 Πουλερικά αναπαραγωγής 
πλην των στρουθιονιδών και 
πουλερικά παραγωγής πλην 

των στρουθιονιδών

BPP N, P1 4.3.2017 11.8.2017

Στρουθιονίδες 
αναπαραγωγής και 

στρουθιονίδες παραγωγής

BPR N, P1 4.3.2017 11.8.2017

Νεοσσοί μίας ημέρας πλην 
των στρουθιονιδών

DOC N, P1 4.3.2017 11.8.2017

Νεοσσοί στρουθιονιδών μίας 
ημέρας

DOR N, P1 4.3.2017 11.8.2017

Πουλερικά που 
προορίζονται για σφαγή 
πλην των στρουθιονιδών

SP N, P1 4.3.2017 11.8.2017

Στρουθιονίδες που 
προορίζονται για σφαγή

SR N, P1 4.3.2017 11.8.2017

Λιγότερα από 20 πουλερικά 
πλην των στρουθιονιδών

POU-LT20 N, P1 4.3.2017 11.8.2017

Αυγά για επώαση από 
πουλερικά πλην των 

στρουθιονιδών

HEP N, P1 4.3.2017 11.8.2017

Αυγά στρουθιονιδών για 
επώαση

HER N, P1 4.3.2017 11.8.2017

Λιγότερα από 20 αυγά για 
επώαση από πουλερικά πλην 

των στρουθιονιδών

HE-LT20 N, P1 4.3.2017 11.8.2017

US-2.2 Πουλερικά αναπαραγωγής 
πλην των στρουθιονιδών και 
πουλερικά παραγωγής πλην 

των στρουθιονιδών

BPP N, P1 4.3.2017 11.8.2017
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Στρουθιονίδες 
αναπαραγωγής και 

στρουθιονίδες παραγωγής

BPR N, P1 4.3.2017 11.8.2017

Νεοσσοί μίας ημέρας πλην 
των στρουθιονιδών

DOC N, P1 4.3.2017 11.8.2017

Νεοσσοί στρουθιονιδών μίας 
ημέρας

DOR N, P1 4.3.2017 11.8.2017

Πουλερικά που 
προορίζονται για σφαγή 
πλην των στρουθιονιδών

SP N, P1 4.3.2017 11.8.2017

Στρουθιονίδες που 
προορίζονται για σφαγή

SR N, P1 4.3.2017 11.8.2017

Λιγότερα από 20 πουλερικά 
πλην των στρουθιονιδών

POU-LT20 N, P1 4.3.2017 11.8.2017

Αυγά για επώαση από 
πουλερικά πλην των 

στρουθιονιδών

HEP N, P1 4.3.2017 11.8.2017

Αυγά στρουθιονιδών για 
επώαση

HER N, P1 4.3.2017 11.8.2017

Λιγότερα από 20 αυγά για 
επώαση από πουλερικά πλην 

των στρουθιονιδών

HE-LT20 N, P1 4.3.2017 11.8.2017

US-2.3 Πουλερικά αναπαραγωγής 
πλην των στρουθιονιδών και 
πουλερικά παραγωγής πλην 

των στρουθιονιδών

BPP N, P1 8.4.2020 5.8.2020

Στρουθιονίδες 
αναπαραγωγής και 

στρουθιονίδες παραγωγής

BPR N, P1 8.4.2020 5.8.2020

Νεοσσοί μίας ημέρας πλην 
των στρουθιονιδών

DOC N, P1 8.4.2020 5.8.2020

Νεοσσοί στρουθιονιδών μίας 
ημέρας

DOR N, P1 8.4.2020 5.8.2020

Πουλερικά που 
προορίζονται για σφαγή 
πλην των στρουθιονιδών

SP N, P1 8.4.2020 5.8.2020

Στρουθιονίδες που 
προορίζονται για σφαγή

SR N, P1 8.4.2020 5.8.2020

Λιγότερα από 20 πουλερικά 
πλην των στρουθιονιδών

POU-LT20 N, P1 8.4.2020 5.8.2020

Αυγά για επώαση από 
πουλερικά πλην των 

στρουθιονιδών

HEP N, P1 8.4.2020 5.8.2020

Αυγά στρουθιονιδών για 
επώαση

HER N, P1 8.4.2020 5.8.2020

Λιγότερα από 20 αυγά για 
επώαση από πουλερικά πλην 

των στρουθιονιδών

HE-LT20 N, P1 8.4.2020 5.8.2020»

β) στο μέρος 2, η καταχώριση για το Ηνωμένο Βασίλειο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Ηνωμένο 
Βασίλειο

GB-1 Ολόκληρη η χώρα του Ηνωμένου Βασιλείου, εξαιρουμένης της περιοχής GB-2

GB-2 Το έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου που αντιστοιχεί στα εξής
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GB-2.1 Κομητεία North Yorkshire:

Η περιοχή που περικλείεται εντός κύκλου ακτίνας 10 km, με κέντρο τις δεκαδικές 
συντεταγμένες N54.30 και W1.47 στο WGS84

GB-2.2 Κομητεία North Yorkshire:

Η περιοχή που περικλείεται εντός κύκλου ακτίνας 10 km, με κέντρο τις δεκαδικές 
συντεταγμένες N54.29 και W1.45 στο WGS84

GB-2.3 Κομητεία Norfolk:

Η περιοχή που περικλείεται εντός κύκλου ακτίνας 10 km, με κέντρο τις δεκαδικές 
συντεταγμένες N52.49 και E0.95 στο WGS84

GB-2.4 Κομητεία Norfolk:

Η περιοχή που περικλείεται εντός κύκλου ακτίνας 10 km, με κέντρο τις δεκαδικές 
συντεταγμένες N52.72 και E0.15 στο WGS84

GB-2.5 Κομητεία Derbyshire:

Η περιοχή που περικλείεται εντός κύκλου ακτίνας 10 km, με κέντρο τις δεκαδικές 
συντεταγμένες N52.93 και W1.57 στο WGS84

GB-2.6 Κομητεία North Yorkshire:

Η περιοχή που περικλείεται εντός κύκλου ακτίνας 10 km, με κέντρο τις δεκαδικές 
συντεταγμένες N54.37 και W2.16 στο WGS84

GB-2.7 Νήσοι Orkney:

Η περιοχή που περικλείεται εντός κύκλου ακτίνας 10 km, με κέντρο τις δεκαδικές 
συντεταγμένες N59.28 και W2.44 στο WGS84

GB-2.8 Κομητεία Dorset:

Η περιοχή που περικλείεται εντός κύκλου ακτίνας 10 km, με κέντρο τις δεκαδικές 
συντεταγμένες N51.06 και W2.27 στο WGS84

GB-2.9 Κομητεία Norfolk:

Η περιοχή που περικλείεται εντός κύκλου ακτίνας 10 km, με κέντρο τις δεκαδικές 
συντεταγμένες N52.52 και E0.96 στο WGS84

GB-2.10 Κομητεία Norfolk:

Η περιοχή που περικλείεται εντός κύκλου ακτίνας 10 km, με κέντρο τις δεκαδικές 
συντεταγμένες N52.52 και E0.95 στο WGS84

GB-2.11 Κομητεία Norfolk:

Η περιοχή που περικλείεται εντός κύκλου ακτίνας 10,4 km, με κέντρο τις δεκαδικές 
συντεταγμένες N52.53 και E0.66 στο WGS84

GB-2.12 Κομητεία Devon:

Η περιοχή που περικλείεται εντός κύκλου ακτίνας 10 km, με κέντρο τις δεκαδικές 
συντεταγμένες N50.70 και W3.36 στο WGS84

GB-2.13 Κοντά στο Amlwch, νήσος Anglesey, Ουαλία:

Η περιοχή που περικλείεται εντός κύκλου ακτίνας 10 km, με κέντρο τις δεκαδικές 
συντεταγμένες N53.38 και W4.30 στο WGS84

GB-2.14 Κοντά στο Redcar, Redcar και Cleveland, Αγγλία:

Η περιοχή που περικλείεται εντός κύκλου ακτίνας 10 km, με κέντρο τις δεκαδικές 
συντεταγμένες N54.57 και W1.07 στο WGS84

GB-2.15 Glenrothes, Fife, Σκωτία:

Η περιοχή που περικλείεται εντός κύκλου ακτίνας 10 km, με κέντρο τις δεκαδικές 
συντεταγμένες N56.23 και W3.02 στο WGS84

GB-2.16 Κομητεία Staffordshire, κομητεία Derbyshire:

Η περιοχή που περικλείεται εντός κύκλου ακτίνας 10 km, με κέντρο τις δεκαδικές 
συντεταγμένες N52.99 και W1.85 στο WGS84»
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2) το παράρτημα VI τροποποιείται ως εξής:

α) το μέρος 1 τροποποιείται ως εξής:

i) η ακόλουθη καταχώριση προστίθεται πριν την καταχώριση για την Αυστραλία:

«AR
Αργεντινή AR-0

Πτηνά σε αιχμαλωσία CAPTIVE-BIRDS

Αυγά για επώαση από πτηνά σε 
αιχμαλωσία

HE-CAPTIVE-BIRDS»

ii) η ακόλουθη καταχώριση παρεμβάλλεται ανάμεσα στην καταχώριση για τη Νέα Ζηλανδία και την καταχώριση για την 
Τυνησία:

«PH
Φιλιππίνες

PH-0 — —

PH-1

Πτηνά σε αιχμαλωσία CAPTIVE-BIRDS

Αυγά για επώαση από πτηνά σε 
αιχμαλωσία

HE-CAPTIVE-BIRDS»

β) στο μέρος 2 προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση μετά την καταχώριση για τη Βραζιλία:

«Φιλιππίνες PH-1 Εθνική περιφέρεια πρωτεύουσας»

3) το παράρτημα XIV τροποποιείται ως εξής:

α) το μέρος 1 τροποποιείται ως εξής:

i) η καταχώριση για την Αυστραλία αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«AU
Αυστραλία AU-0

Νωπό κρέας πουλερικών 
πλην των στρουθιονιδών

POU Β 31.7.2020 20.7.2021

Νωπό κρέας στρουθιονιδών RAT Γ 31.7.2020 20.7.2021»

ii) η καταχώριση για το Ηνωμένο Βασίλειο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«GB
Ηνωμένο 
Βασίλειο

GB-0 — —

GB-1 Νωπό κρέας πουλερικών 
πλην των στρουθιονιδών

POU N

Νωπό κρέας στρουθιονιδών RAT N

Νωπό κρέας πτερωτών 
θηραμάτων

GBM

GB-2

GB-2.1 Νωπό κρέας πουλερικών 
πλην των στρουθιονιδών

POU N, P1 1.1.2021 6.1.2021

Νωπό κρέας στρουθιονιδών RAT N, P1 1.1.2021 6.1.2021

Νωπό κρέας πτερωτών 
θηραμάτων

GBM P1 1.1.2021 6.1.2021

GB-2.2 Νωπό κρέας πουλερικών 
πλην των στρουθιονιδών

POU N, P1 1.1.2021 8.1.2021

Νωπό κρέας στρουθιονιδών RAT N, P1 1.1.2021 8.1.2021

Νωπό κρέας πτερωτών 
θηραμάτων

GBM P1 1.1.2021 8.1.2021
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GB-2.3 Νωπό κρέας πουλερικών 
πλην των στρουθιονιδών

POU N, P1 1.1.2021 10.1.2021

Νωπό κρέας στρουθιονιδών RAT N, P1 1.1.2021 10.1.2021

Νωπό κρέας πτερωτών 
θηραμάτων

GBM P1 1.1.2021 10.1.2021

GB-2.4 Νωπό κρέας πουλερικών 
πλην των στρουθιονιδών

POU N, P1 1.1.2021 11.1.2021

Νωπό κρέας στρουθιονιδών RAT N, P1 1.1.2021 11.1.2021

Νωπό κρέας πτερωτών 
θηραμάτων

GBM P1 1.1.2021 11.1.2021

GB-2.5 Νωπό κρέας πουλερικών 
πλην των στρουθιονιδών

POU N, P1 1.1.2021 17.1.2021

Νωπό κρέας στρουθιονιδών RAT N, P1 1.1.2021 17.1.2021

Νωπό κρέας πτερωτών 
θηραμάτων

GBM P1 1.1.2021 17.1.2021

GB-2.6 Νωπό κρέας πουλερικών 
πλην των στρουθιονιδών

POU N, P1 1.1.2021 19.1.2021

Νωπό κρέας στρουθιονιδών RAT N, P1 1.1.2021 19.1.2021

Νωπό κρέας πτερωτών 
θηραμάτων

GBM P1 1.1.2021 19.1.2021

GB-2.7 Νωπό κρέας πουλερικών 
πλην των στρουθιονιδών

POU N, P1 1.1.2021 20.1.2021

Νωπό κρέας στρουθιονιδών RAT N, P1 1.1.2021 20.1.2021

Νωπό κρέας πτερωτών 
θηραμάτων

GBM P1 1.1.2021 20.1.2021

GB-2.8 Νωπό κρέας πουλερικών 
πλην των στρουθιονιδών

POU N, P1 1.1.2021 20.1.2021

Νωπό κρέας στρουθιονιδών RAT N, P1 1.1.2021 20.1.2021

Νωπό κρέας πτερωτών 
θηραμάτων

GBM P1 1.1.2021 20.1.2021

GB-2.9 Νωπό κρέας πουλερικών 
πλην των στρουθιονιδών

POU N, P1 1.1.2021 23.1.2021

Νωπό κρέας στρουθιονιδών RAT N, P1 1.1.2021 23.1.2021

Νωπό κρέας πτερωτών 
θηραμάτων

GBM P1 1.1.2021 23.1.2021

GB-2.10 Νωπό κρέας πουλερικών 
πλην των στρουθιονιδών

POU N, P1 1.1.2021 28.1.2021

Νωπό κρέας στρουθιονιδών RAT N, P1 1.1.2021 28.1.2021

Νωπό κρέας πτερωτών 
θηραμάτων

GBM P1 1.1.2021 28.1.2021

GB-2.11 Νωπό κρέας πουλερικών 
πλην των στρουθιονιδών

POU N, P1 1.1.2021 7.2.2021

Νωπό κρέας στρουθιονιδών RAT N, P1 1.1.2021 7.2.2021
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Νωπό κρέας πτερωτών 
θηραμάτων

GBM P1 1.1.2021 7.2.2021

GB-2.12 Νωπό κρέας πουλερικών 
πλην των στρουθιονιδών

POU N, P1 1.1.2021 31.1.2021

Νωπό κρέας στρουθιονιδών RAT N, P1 1.1.2021 31.1.2021

Νωπό κρέας πτερωτών 
θηραμάτων

GBM P1 1.1.2021 31.1.2021

GB-2.13 Νωπό κρέας πουλερικών 
πλην των στρουθιονιδών

POU N, P1 27.1.2021 1.5.2021

Νωπό κρέας στρουθιονιδών RAT N, P1 27.1.2021 1.5.2021

Νωπό κρέας πτερωτών 
θηραμάτων

GBM P1 27.1.2021 1.5.2021

GB-2.14 Νωπό κρέας πουλερικών 
πλην των στρουθιονιδών

POU N, P1 8.2.2021 10.5.2021

Νωπό κρέας στρουθιονιδών RAT N, P1 8.2.2021 10.5.2021

Νωπό κρέας πτερωτών 
θηραμάτων

GBM P1 8.2.2021 10.5.2021

GB-2.15 Νωπό κρέας πουλερικών 
πλην των στρουθιονιδών

POU N, P1 12.2.2021 19.5.2021

Νωπό κρέας στρουθιονιδών RAT N, P1 12.2.2021 19.5.2021

Νωπό κρέας πτερωτών 
θηραμάτων

GBM P1 12.2.2021 19.5.2021

GB-2.16 Νωπό κρέας πουλερικών 
πλην των στρουθιονιδών

POU N, P1 29.3.2021 2.7.2021

Νωπό κρέας στρουθιονιδών RAT N, P1 29.3.2021 2.7.2021

Νωπό κρέας πτερωτών 
θηραμάτων

GBM P1 29.3.2021 2.7.2021»

iii) η καταχώριση για την Ιαπωνία αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«JP
Ιαπωνία

JP-0 Νωπό κρέας πουλερικών 
πλην των στρουθιονιδών

POU P1 5.11.2020»

iv) η καταχώριση για τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«MK
Δημοκρατία 
της Βόρειας 
Μακεδονίας

MK-0 Νωπό κρέας πουλερικών 
πλην των στρουθιονιδών

POU P2 22.4.2020»

v) η καταχώριση για την Ουκρανία αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«UA
Ουκρανία

UA-0 — —

UA-1 Νωπό κρέας πουλερικών 
πλην των στρουθιονιδών

POU

Νωπό κρέας στρουθιονιδών RAT
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Νωπό κρέας πτερωτών 
θηραμάτων

GBM

UA-2

UA-2.1 Νωπό κρέας πουλερικών 
πλην των στρουθιονιδών

POU P1 30.11.2016 7.3.2020

Νωπό κρέας στρουθιονιδών RAT P1 30.11.2016 7.3.2020

Νωπό κρέας πτερωτών 
θηραμάτων

GBM P1 30.11.2016 7.3.2020

UA-2.2 Νωπό κρέας πουλερικών 
πλην των στρουθιονιδών

POU P1 4.1.2017 7.3.2020

Νωπό κρέας στρουθιονιδών RAT P1 4.1.2017 7.3.2020

Νωπό κρέας πτερωτών 
θηραμάτων

GBM P1 4.1.2017 7.3.2020

UA-2.3 Νωπό κρέας πουλερικών 
πλην των στρουθιονιδών

POU P1 4.1.2017 7.3.2020

Νωπό κρέας στρουθιονιδών RAT P1 4.1.2017 7.3.2020

Νωπό κρέας πτερωτών 
θηραμάτων

GBM P1 4.1.2017 7.3.2020

UA-2.4 Νωπό κρέας πουλερικών 
πλην των στρουθιονιδών

POU P1 19.1.2020 20.3.2021

Νωπό κρέας στρουθιονιδών RAT P1 19.1.2020 20.3.2021

Νωπό κρέας πτερωτών 
θηραμάτων

GBM P1 19.1.2020 20.3.2021»

UA-2.5 Νωπό κρέας πουλερικών 
πλην των στρουθιονιδών

POU P1 4.12.2020

Νωπό κρέας στρουθιονιδών RAT P1 4.12.2020

Νωπό κρέας πτερωτών 
θηραμάτων

GBM P1 4.12.2020

UA-2.6 Νωπό κρέας πουλερικών 
πλην των στρουθιονιδών

POU P1 24.12.2020

Νωπό κρέας στρουθιονιδών RAT P1 24.12.2020

Νωπό κρέας πτερωτών 
θηραμάτων

GBM P1 24.12.2020

UA-2.7 Νωπό κρέας πουλερικών 
πλην των στρουθιονιδών

POU P1 27.12.2020

Νωπό κρέας στρουθιονιδών RAT P1 27.12.2020

Νωπό κρέας πτερωτών 
θηραμάτων

GBM P1 27.12.2020

UA-2.8 Νωπό κρέας πουλερικών 
πλην των στρουθιονιδών

POU P1 29.12.2020

Νωπό κρέας στρουθιονιδών RAT P1 29.12.2020

Νωπό κρέας πτερωτών 
θηραμάτων

GBM P1 29.12.2020

UA-2.9 Νωπό κρέας πουλερικών 
πλην των στρουθιονιδών

POU P1 18.1.2021
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Νωπό κρέας στρουθιονιδών RAT P1 18.1.2021

Νωπό κρέας πτερωτών 
θηραμάτων

GBM P1 18.1.2021

UA-2.10 Νωπό κρέας πουλερικών 
πλην των στρουθιονιδών

POU P1 3.2.2021

Νωπό κρέας στρουθιονιδών RAT P1 3.2.2021

Νωπό κρέας πτερωτών 
θηραμάτων

GBM P1 3.2.2021

vi) η καταχώριση για τις Ηνωμένες Πολιτείες αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«US
Ηνωμένες 
Πολιτείες

US-0 — —

US-1 Νωπό κρέας πουλερικών 
πλην των στρουθιονιδών

POU N

Νωπό κρέας στρουθιονιδών RAT N

Νωπό κρέας πτερωτών 
θηραμάτων

GBM

US-2

US-2.1 Νωπό κρέας πουλερικών 
πλην των στρουθιονιδών

POU N, P1 4.3.2017 11.8.2017

Νωπό κρέας στρουθιονιδών RAT N, P1 4.3.2017 11.8.2017

Νωπό κρέας πτερωτών 
θηραμάτων

GBM P1 4.3.2017 11.8.2017

US-2.2 Νωπό κρέας πουλερικών 
πλην των στρουθιονιδών

POU N, P1 4.3.2017 11.8.2017

Νωπό κρέας στρουθιονιδών RAT N, P1 4.3.2017 11.8.2017

Νωπό κρέας πτερωτών 
θηραμάτων

GBM P1 4.3.2017 11.8.2017

US-2.3 Νωπό κρέας πουλερικών 
πλην των στρουθιονιδών

POU N, P1 8.4.2020 5.8.2020

Νωπό κρέας στρουθιονιδών RAT N, P1 8.4.2020 5.8.2020

Νωπό κρέας πτερωτών 
θηραμάτων

GBM P1 8.4.2020 5.8.2020»

β) στο μέρος 2, η καταχώριση για την Ουκρανία αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Ουκρανία UA-1 Ολόκληρη η επικράτεια της Ουκρανίας εξαιρουμένης της περιοχής UA-2

UA-2 Η περιοχή της Ουκρανίας που αντιστοιχεί στα εξής:

UA-2.1 Kherson Oblast (περιφέρεια)

UA-2.2 Odessa Oblast (περιφέρεια)

UA-2.3 Chernivtsi Oblast (περιφέρεια)

UA-2.4 Vinnytsia Oblast (περιφέρεια), Nemyriv Raion (διαμέρισμα), δήμοι:

χωριό Berezivka

χωριό Bratslav

χωριό Budky
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χωριό Bugakiv

χωριό Chervone

χωριό Chukiv

χωριό Danylky

χωριό Dovzhok

χωριό Horodnytsia

χωριό Hrabovets

χωριό Hranitne

χωριό Karolina

χωριό Korovayna

χωριό Korzhiv

χωριό Korzhivka

χωριό Kryklivtsi

χωριό Maryanivka

χωριό Melnykivtsi

χωριό Monastyrok

χωριό Monastyrske

πόλη Nemyriv

χωριό Novi Obyhody

χωριό Ostapkivtsi

χωριό Ozero

χωριό Perepelychcha

χωριό Rachky

χωριό Salyntsi

χωριό Samchyntsi

χωριό Sazhky

χωριό Selevintsi

χωριό Sholudky

χωριό Slobidka

χωριό Sorokoduby

χωριό Sorokotiazhyntsi

χωριό Velyka Bushynka

χωριό Vovchok

χωριό Vyhnanka

χωριό Yosypenky

χωριό Zarudyntsi

χωριό Zelenianka

UA-2.5 Mykolaiv Oblast (περιφέρεια)
Kherson Oblast (περιφέρεια), Khersonskyi (Bilozerskyi) Raion (διαμέρισμα), δήμοι:

χωριό Tavriyske

χωριό Nova zoria

UA-2.6 Kyiv Oblast (περιφέρεια):

Ivankiv Raion (διαμέρισμα),
δήμοι:

χωριό Leonivka

χωριό Blidcha

χωριό Kolentsi
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χωριό Zymovyshche

χωριό Rudnia-Talska

χωριό Sosnivka
Borodianka Raion (διαμέρισμα), δήμοι:

χωριό Koblytsia

χωριό Talske

χωριό Myrcha

χωριό Stara Buda

χωριό Velykyi Lis

χωριό Krasnyi Rih

μικρό χωριό Mykhailivskyi

UA-2.7 Kyiv Oblast (περιφέρεια):

Borodianka Raion (διαμέρισμα), δήμοι:

πόλη Borodianka

χωριό Kachaly

χωριό Shybene

χωριό Nebrat

χωριό Nove Zalissia

χωριό Berestianka

χωριό Zdvyzhivka

χωριό Babyntsi

χωριό Buda-Babynetska

πόλη Klavdiyevo-Tarasove

χωριό Poroskoten

χωριό Pylypovychi

χωριό Nova Hreblia

χωριό Vablia

χωριό Druzhnia

χωριό Halynka

χωριό Zahaltsi

χωριό Mykhailivskyi (Mykhailenkiv)

αγρόκτημα «Blyzhni sady»
Buchanskyi Raion (διαμέρισμα), δήμοι:

πόλη Nemishayeve

χωριό Mykulychi

χωριό Dibrova

χωριό Kozyntsi

χωριό Chervona hilka

χωριό Plakhtianka

χωριό Myrotske

τμήμα της πόλης Vorzel που περιορίζεται από τις οδούς Bilostotskykh και Pushkina

UA-2.8 Kherson Oblast (περιφέρεια):

Kakhovskyi Raion (διαμέρισμα), δήμοι:

χωριό Zaozerne

χωριό Skvortsivka

χωριό Maryanivka

χωριό Slynenko

χωριό Olhivka
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Novotroyitskyi Raion (διαμέρισμα), δήμοι:

χωριό Volodymyro-Ilyinka

χωριό Sofiivka

χωριό Katerynivka

UA-2.9 Kyiv Oblast (περιφέρεια), πόλη Kyiv:

Η περιοχή που περικλείεται εντός κύκλου ακτίνας 10 km, με επίκεντρο το χωριό Hostomel του 
Buchanskyi Raion, και η οποία εκτείνεται με δεξιόστροφο τρόπο:
α) βόρεια, βορειοδυτικά, δυτικά, νοτιοδυτικά:

Περιφέρεια Kyiv (oblast), Buchanskyi Raion (διαμέρισμα), δήμοι: χωριό Moshchun, πόλη 
Hostomel, πόλη Kotsiubynske, πόλη Irpin, πόλη Bucha, χωριό Horenka.

β) βορειοανατολικά, ανατολικά, νοτιοανατολικά, νότια:

όρια της περιφέρειας Kyiv (oblast) με τα Obolonskyi, Podilskyi, Shevchenkivskyi Raions 
(διαμερίσματα) της πόλης Kyiv από τη διασταύρωση των οδών Polarna, Avtozavodska, Semena 
Skliarenko μέχρι τη διασταύρωση με τις οδούς Oleny Telihy, Oleksandra Dovzhenko και μέχρι 
τη διασταύρωση με τη λεωφόρο Peremohy

UA-2.10 Donetsk Oblast (περιφέρεια):

Διαμέρισμα Volnovaskyi (πρώην Velykonovosilkivskyi), δήμοι:

χωριό Vesele

χωριό Fedorivka

χωριό Skudne

χωριό Dniproenerhiia

πόλη Velyka Novosilka

χωριό Rozdolne

χωριό Novyi Komar

χωριό Perebudova

χωριό Novoocheretuvate

χωριό Myrne

χωριό Ordadne

χωριό Komar

χωριό Vremivka

χωριό Voskresenka

χωριό Vilne Pole

χωριό Shevchenko

χωριό Burlatske

χωριό Pryvilne

Dnipropetrovsk Oblast (περιφέρεια):

Διαμέρισμα Prokrovskyi, δήμοι:

χωριό Maliivka»

4) το μέρος 1 του παραρτήματος XVI τροποποιείται ως εξής:

α) η ακόλουθη καταχώριση παρεμβάλλεται πριν την καταχώριση για την Αργεντινή:

«AL
Αλβανία

AL-0 Οπληφόρα και πουλερικά CAS»

β) η ακόλουθη καταχώριση παρεμβάλλεται ανάμεσα στην καταχώριση για την Κολομβία και την καταχώριση για την Ινδία:

«EG
Αίγυπτος

EG-0 Οπληφόρα και πουλερικά CAS»
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γ) η ακόλουθη καταχώριση παρεμβάλλεται ανάμεσα στην καταχώριση για την Ινδία και την καταχώριση για την Ιαπωνία:

«IR
Ιράν

IR-0 Οπληφόρα και πουλερικά CAS»

δ) η ακόλουθη καταχώριση παρεμβάλλεται ανάμεσα στην καταχώριση για την Ιαπωνία και την καταχώριση για το Μαρόκο:

«LB
Λίβανος

LB-0 Οπληφόρα και πουλερικά CAS»

ε) η ακόλουθη καταχώριση παρεμβάλλεται ανάμεσα στην καταχώριση για τη Νέα Ζηλανδία και την καταχώριση για την 
Παραγουάη:

«PK
Πακιστάν

PK-0 Οπληφόρα και πουλερικά CAS»

5) στο μέρος 1 του παραρτήματος XVII, η ακόλουθη καταχώριση παρεμβάλλεται ανάμεσα στην καταχώριση για την Αυστραλία 
και την καταχώριση για τον Καναδά:

«BA
Βοσνία και 
Ερζεγοβίνη

BA-0 Οπληφόρα MILK-RM, MILK-RMP/NT, 
COLOSTRUM, COLOSTRUM-BP, 

DAIRY-PRODUCTS-PT»

6) στο μέρος 1 του παραρτήματος XVIII, η ακόλουθη καταχώριση παρεμβάλλεται ανάμεσα στην καταχώριση για το Μαρόκο και 
την καταχώριση για τη Μαδαγασκάρη:

«MD
Μολδαβία

MD-0 Οπληφόρα DAIRY-PRODUCTS-ST»

7) το παράρτημα XXII τροποποιείται ως εξής:

α) στο μέρος 1, η καταχώριση για τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη αντικαθίσταται από τα ακόλουθο κείμενο:

«BA
Βοσνία και Ερζε

γοβίνη

Νωπό κρέας βοοειδών ΒΟV Από τη Βοσνία και 
Ερζεγοβίνη στην 

Τουρκία μέσω 
Βουλγαρίας

BA-0

Νωπό κρέας οπληφόρων BOV, OV/CAP, 
POR

Από τη Βοσνία και 
Ερζεγοβίνη σε άλλες 

τρίτες χώρες μέσω 
Κροατίας

Νωπό κρέας πουλερικών 
πλην των στρουθιονιδών
Νωπό κρέας στρουθιονι

δών
Νωπό κρέας πτερωτών 

θηραμάτων
Αυγά

Προϊόντα αυγών
Αυγά απαλλαγμένα από 

ειδικά παθογόνα

POU, RAT, GBM, 
E, EP, SPF

Από τη Βοσνία και 
Ερζεγοβίνη σε άλλες 

τρίτες χώρες μέσω 
Κροατίας

Προϊόντα με βάση το 
κρέας

MPST Από τη Βοσνία και 
Ερζεγοβίνη σε άλλες 

τρίτες χώρες μέσω 
Κροατίας
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Προϊόντα με βάση το 
κρέας από βοοειδή και 
εκτρεφόμενα θηράματα 

(εξαιρουμένων των 
χοιροειδών)

MPST Από τη Βοσνία και 
Ερζεγοβίνη διαμέσου της 

Ένωσης

Γάλα, γαλακτοκομικά 
προϊόντα, πρωτόγαλα 

και προϊόντα με βάση το 
πρωτόγαλα

MILK-RM,  
MILK-RMP/NT, 
COLOSTRUM, 

COLOS-
TRUM-BP, 

DAIRY- 
PRODUCTS-PT

Από τη Βοσνία και 
Ερζεγοβίνη σε άλλες 

τρίτες χώρες μέσω 
Κροατίας»

β) στο μέρος 3, οι καταχωρίσεις για τους ειδικούς όρους «Από τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη στην Τουρκία μέσω Βουλγαρίας» και 
«Από τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη σε άλλες τρίτες χώρες μέσω Κροατίας» αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«Από τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη στην 
Τουρκία μέσω Βουλγαρίας

Επιτρέπεται μόνο για φορτία των εμπορευμάτων που αναφέρονται στη στήλη 3 
του πίνακα που παρατίθεται στο μέρος 1 και τα οποία κατάγονται από τη Βοσνία 
και Ερζεγοβίνη, διέρχονται από την Ένωση και προορίζονται για την Τουρκία 
μέσω Βουλγαρίας

Από τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη σε 
άλλες τρίτες χώρες μέσω Κροατίας

Επιτρέπεται μόνο για φορτία των εμπορευμάτων που αναφέρονται στη στήλη 3 
του πίνακα που παρατίθεται στο μέρος 1 και τα οποία κατάγονται από τη Βοσνία 
και Ερζεγοβίνη και προορίζονται για άλλες τρίτες χώρες ή εδάφη μετά τη 
διέλευσή τους από την Κροατία

Από τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη δια
μέσου της Ένωσης

Επιτρέπεται μόνο για φορτία των εμπορευμάτων που αναφέρονται στη στήλη 3 
του πίνακα που παρατίθεται στο μέρος 1 και τα οποία κατάγονται από τη Βοσνία 
και Ερζεγοβίνη και προορίζονται για άλλες τρίτες χώρες ή εδάφη μετά τη 
διέλευσή τους διαμέσου της Ένωσης»
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