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ΘΕΜΑ: Μη εµπορικές µετακινήσεις ζώων συντροφιάς  
 
 

Σας ενηµερώνουµε ότι, ο προς εφαρµογή Εκτελεστικός Κανονισµός της Επιτροπής της Ε.Ε. 
2019/1293  για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 577/2013 όσον αφορά τον 
κατάλογο εδαφών και τρίτων χωρών του παραρτήµατος II και το υπόδειγµα πιστοποιητικού υγείας ζώου 
για σκύλους, γάτες και ικτίδες που παρατίθεται στο παράρτηµα IV, είναι αναρτηµένος στην ακόλουθη 
ηλεκτρονική δ/νση της επίσηµης εφηµερίδας της Ε.Ε.: 
 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1293&from=EL 
 

Ειδικότερα : 

1.Επειδή ο εκτελεστικός κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 577/2013 ενσωµατώθηκε στη συµφωνία για τον 
Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο (ΕΟΧ) µε την απόφαση αριθ. 66/2016 της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ  
και ισχύει πλήρως ως προς τη Νορβηγία µε τον ίδιο τρόπο που ισχύει και ως προς τα κράτη µέλη της 
ΕΕ., είναι αναγκαίο να διαγραφεί η Νορβηγία από τον κατάλογο εδαφών και των τρίτων χωρών που 
παρατίθενται στο µέρος 1 του παραρτήµατος II του εκτελεστικού κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 577/2013. 

2.Επίσης είναι αναγκαίο να καταχωριστεί η νέα ονοµασία της πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της 
Μακεδονίας στον κατάλογο εδαφών και τρίτων χωρών που περιλαµβάνεται στο µέρος 2 του 
παραρτήµατος II του εκτελεστικού κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 577/2013. 

3. Επιπλέον, οι παραποµπές στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1152/2011 που περιέχονται 
στο υπόδειγµα πιστοποιητικού υγείας του παραρτήµατος IV του εκτελεστικού κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 
577/2013 ενδείκνυται να αντικατασταθούν από παραποµπές στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισµό (ΕΕ) 
2018/772 και στον εκτελεστικό κανονισµό (ΕΕ) 2018/878,δεδοµένου ότι ο κατ' εξουσιοδότηση 
κανονισµός (ΕΕ) 2018/772 κατάργησε τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 1152/2011 µε ισχύ 
από την 1η Ιουλίου 2018. 

 

 

 

 



 

 

Κατόπιν των ανωτέρω ,ο εκτελεστικός κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 577/2013 τροποποιείται ως εξής: 
1)Το µέρος 1 του παραρτήµατος II αντικαθίσταται από το κείµενο του παραρτήµατος I του 
παρόντος . 

2)Το µέρος 2 του παραρτήµατος II αντικαθίσταται από το κείµενο του παραρτήµατος II του 
παρόντος . 

3)Το µέρος 1 του παραρτήµατος IV αντικαθίσταται από το κείµενο του παραρτήµατος III του 
παρόντος . 

 
 
Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται από την 1η Νοεµβρίου 2019.  
 
Για µεταβατική περίοδο έως τις 28 Φεβρουαρίου 2020, τα κράτη µέλη επιτρέπουν την είσοδο 
σκύλων, γατών και ικτίδων που µετακινούνται σε ένα κράτος µέλος από έδαφος ή τρίτη χώρα για 
µη εµπορικούς σκοπούς και συνοδεύονται από πιστοποιητικό υγείας ζώου που έχει εκδοθεί το 
αργότερο στις 31 Οκτωβρίου 2019 σύµφωνα µε το υπόδειγµα που ορίζεται στο µέρος 1 του 
παραρτήµατος IV του εκτελεστικού κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 577/2013 όπως έχει τροποποιηθεί µε 
τον εκτελεστικό κανονισµό (ΕΕ) 2016/561. 
 
 
 
 
 

                                                                                 H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ   
                                                                          ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

               
 
                                                                                                         Χρυσούλα ∆ηλέ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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  
2.∆ιεύθυνση Κτηνιατρικής ∆ηµόσιας Υγείας 

3. ∆ιεύθυνση Προστασίας των Ζώων &  Κτηνιατρικών Φαρµάκων   

 
 
 



ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1293 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 29ης Ιουλίου 2019 

για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 577/2013 όσον αφορά τον κατάλογο 
εδαφών και τρίτων χωρών του παραρτήματος II και το υπόδειγμα πιστοποιητικού υγείας ζώου για 

σκύλους, γάτες και ικτίδες που παρατίθεται στο παράρτημα IV 

(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) 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 κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
998/2003 (1), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 2 και το άρθρο 25 παράγραφος 2, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1)  Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 577/2013 της Επιτροπής (2) θεσπίζει, μεταξύ άλλων, τους καταλόγους εδαφών 
και τρίτων χωρών που αναφέρονται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 576/2013 και το πιστοποιητικό υγείας 
ζώου που απαιτείται για τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις σε ένα κράτος μέλος σκύλων, γατών και ικτίδων από 
εδάφη και τρίτες χώρες. 

(2)  Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 577/2013 ενσωματώθηκε στη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 
(ΕΟΧ) με την απόφαση αριθ. 66/2016 της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ (3), και ισχύει πλήρως ως προς τη Νορβηγία με 
τον ίδιο τρόπο που ισχύει και ως προς τα κράτη μέλη της ΕΕ. 

(3)  Η Νορβηγία είναι καταχωρισμένη στο μέρος 1 του παραρτήματος II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 577/2013. 
Η απόφαση αριθ. 66/2016 της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ ρυθμίζει τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις σε ένα 
κράτος μέλος σκύλων, γατών και ικτίδων από τη Νορβηγία. Συνεπώς, είναι αναγκαίο να διαγραφεί η Νορβηγία από τον 
κατάλογο εδαφών και των τρίτων χωρών που παρατίθενται στο μέρος 1 του παραρτήματος II του εκτελεστικού 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 577/2013. 

(4)  Είναι επίσης αναγκαίο να καταχωριστεί η νέα ονομασία της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στον 
κατάλογο εδαφών και τρίτων χωρών που περιλαμβάνεται στο μέρος 2 του παραρτήματος II του εκτελεστικού 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 577/2013. 

(5)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 576/2013 προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι οι σκύλοι, οι γάτες και οι ικτίδες που μετακινούνται 
σε ένα κράτος μέλος από έδαφος ή τρίτη χώρα για μη εμπορικούς σκοπούς πρέπει να συμμορφώνονται με τυχόν 
προληπτικά υγειονομικά μέτρα για νόσους ή μολύνσεις, εκτός από τη λύσσα, που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 
19 παράγραφος 1 και να συνοδεύονται από έγγραφο ταυτοποίησης με τη μορφή πιστοποιητικού υγείας ζώου. Το μέρος 
1 του παραρτήματος IV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 577/2013 της Επιτροπής καθορίζει το υπόδειγμα του 
πιστοποιητικού υγείας ζώου. 

(6)  Επιπλέον, ύστερα από την υποχρεωτική εξέταση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1152/2011 της 
Επιτροπής (4), η Επιτροπή εξέδωσε τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2018/772 (5), ο οποίος καθορίζει, μεταξύ 
άλλων, τους κανόνες για τον χαρακτηρισμό των κρατών μελών, ή τμημάτων αυτών, ως επιλέξιμων για προληπτικά 
υγειονομικά μέτρα με σκοπό την καταπολέμηση της μόλυνσης των σκύλων από Echinococcus multilocularis. Ο κατ' 
εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/772 κατάργησε τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1152/2011 με 
ισχύ από την 1η Ιουλίου 2018. 

2.8.2019 L 204/3 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    

(1) ΕΕ L 178 της 28.6.2013, σ. 1. 
(2) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 577/2013 της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 2013, για τα υποδείγματα εγγράφων ταυτοποίησης σχετικά με 

τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις σκύλων, 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 Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 178 της 28.6.2013, σ. 109). 

(3) Απόφαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 66/2016, της 29ης Απριλίου 2016, για την τροποποίηση του παραρτήματος I (Κτηνιατρικά και 
φυτοϋγειονομικά θέματα) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ [2017/2017] (ΕΕ L 300 της 16.11.2017, σ. 1). 

(4) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1152/2011 της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2011, που συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
998/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά προληπτικά υγειονομικά μέτρα για την καταπολέμηση της 
μόλυνσης των σκύλων με Echinococcus multilocularis (ΕΕ L 296 της 15.11.2011, σ. 6). 

(5) Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2018/772 της Επιτροπής, της 21ης Νοεμβρίου 2017, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
576/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά προληπτικά υγειονομικά μέτρα για την καταπολέμηση της 
μόλυνσης των σκύλων με Echinococcus multilocularis και την κατάργηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1152/2011 
(ΕΕ L 130 της 28.5.2018, σ. 1). 



(7)  Ο κατάλογος των κρατών μελών που συμμορφώνονται με τους κανόνες περί χαρακτηρισμού που έχουν θεσπιστεί με τον 
κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2018/772 για το σύνολο ή τμήματα της επικράτειάς τους παρατίθεται στο 
παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/878 της Επιτροπής (1). 

(8)  Επομένως, οι παραπομπές στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1152/2011 που περιέχονται στο υπόδειγμα 
πιστοποιητικού υγείας του παραρτήματος IV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 577/2013 ενδείκνυται να αντικα
τασταθούν από παραπομπές στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2018/772 και στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 
2018/878. 

(9)  Συνεπώς, τα παραρτήματα II και IV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 577/2013 θα πρέπει να τροποποιηθούν 
αναλόγως. 

(10)  Για να αποφευχθεί η διαταραχή των μετακινήσεων σκύλων, γατών και ικτίδων, η χρήση πιστοποιητικών υγείας ζώου που 
έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το μέρος 1 του παραρτήματος IV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 577/2013, όπως 
τροποποιήθηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/561 της Επιτροπής (2), θα πρέπει να επιτραπεί έως τις 
28 Φεβρουαρίου 2020. 

(11)  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 

Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 577/2013 τροποποιείται ως εξής:  

1) Το μέρος 1 του παραρτήματος II αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος I του παρόντος κανονισμού.  

2) Το μέρος 2 του παραρτήματος II αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος II του παρόντος κανονισμού.  

3) Το μέρος 1 του παραρτήματος IV αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος III του παρόντος κανονισμού. 

Άρθρο 2 

Για μεταβατική περίοδο έως τις 28 Φεβρουαρίου 2020, τα κράτη μέλη επιτρέπουν την είσοδο σκύλων, γατών και ικτίδων που 
μετακινούνται σε ένα κράτος μέλος από έδαφος ή τρίτη χώρα για μη εμπορικούς σκοπούς και συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
υγείας ζώου που έχει εκδοθεί το αργότερο στις 31 Οκτωβρίου 2019 σύμφωνα με το υπόδειγμα που ορίζεται στο μέρος 1 του 
παραρτήματος IV του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 577/2013 όπως έχει τροποποιηθεί με τον εκτελεστικό κανονισμό 
(ΕΕ) 2016/561. 

Άρθρο 3 

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

Εφαρμόζεται από την 1η Νοεμβρίου 2019. 
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(1) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/878 της Επιτροπής, της 18ης Ιουνίου 2018, για την έκδοση του καταλόγου με τα κράτη μέλη ή τα τμήματα 
της επικράτειας κρατών μελών τα οποία συμμορφώνονται με τους κανόνες για την κατάταξη σε κατηγορίες όπως ορίζονται στο άρθρο 2 
παράγραφοι 2 και 3 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/772 σχετικά με την εφαρμογή προληπτικών υγειονομικών μέτρων για τον 
έλεγχο της μόλυνσης των σκύλων με Echinococcus multilocularis (ΕΕ L 155 της 19.6.2018, σ. 1). 

(2) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2016/561 της Επιτροπής, της 11ης Απριλίου 2016, για την τροποποίηση του παραρτήματος IV του εκτελεστικού 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 577/2013 όσον αφορά το υπόδειγμα του πιστοποιητικού υγείας ζώου για τη μη εμπορικού χαρακτήρα μετακίνηση 
σκύλων, γατών και ικτίδων σε κράτος μέλος από έδαφος ή τρίτη χώρα (ΕΕ L 96 της 12.4.2016, σ. 26). 



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

Βρυξέλλες, 29 Ιουλίου 2019. 

Για την Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος 
Jean-Claude JUNCKER  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

«ΜΕΡΟΣ 1 

Κατάλογος εδαφών και τρίτων χωρών που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 576/2013 

Κωδικός ISO Έδαφος ή τρίτη χώρα 

AD Ανδόρα 

CH Ελβετία 

FO Φερόες Νήσοι 

GI Γιβραλτάρ 

GL Γροιλανδία 

IS Ισλανδία 

LI Λιχτενστάιν 

MC Μονακό 

SM Άγιος Μαρίνος 

VA Κράτος της Πόλεως του Βατικανού»   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

«ΜΕΡΟΣ 2 

Κατάλογος εδαφών και τρίτων χωρών που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 576/2013 

Κωδικός ISO Έδαφος ή τρίτη χώρα Καταχωρισμένα εδάφη 

AC Νήσος της Αναλήψεως  

AE Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα  

AG Αντίγκουα και Μπαρμπούντα  

AR Αργεντινή  

AU Αυστραλία  

AW Αρούμπα  

BA Βοσνία-Ερζεγοβίνη  

BB Μπαρμπάντος  

BH Μπαχρέιν  

BM Βερμούδες  

BQ Νήσοι Μπονέρ, Άγιος Ευστάθιος και Σάμπα (νή
σοι BES)  

BY Λευκορωσία  

CA Καναδάς  

CL Χιλή  

CW Κουρασάο  

FJ Φίτζι  

FK Νήσοι Φόκλαντ  

HK Χονγκ Κονγκ  

JM Τζαμάικα  

JP Ιαπωνία  

KN Άγιος Χριστόφορος και Νέβις  

KY Νήσοι Κάιμαν  

LC Αγία Λουκία  

MS Μοντσεράτ  

MK Βόρεια Μακεδονία  

MU Μαυρίκιος  

MX Μεξικό  

MY Μαλαισία  
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Κωδικός ISO Έδαφος ή τρίτη χώρα Καταχωρισμένα εδάφη 

NC Νέα Καληδονία  

NZ Νέα Ζηλανδία  

PF Γαλλική Πολυνησία  

PM Σεν Πιερ και Μικελόν  

RU Ρωσία  

SG Σινγκαπούρη  

SH Αγία Ελένη  

SX Άγιος Μαρτίνος  

TT Τρινιδάδ και Τομπάγκο  

TW Ταϊβάν  

US Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής AS — Αμερικανική Σαμόα 

GU — Γκουάμ 

MP — Νήσοι Βόρειες Μαριάνες 

PR — Πουέρτο Ρίκο 

VI – Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι» 

VC Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες  

VG Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι  

VU Βανουάτου  

WF Ουάλις και Φουτούνα    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

«ΜΕΡΟΣ 1 

Υπόδειγμα πιστοποιητικού υγείας ζώου για τη μη εμπορικού χαρακτήρα μετακίνηση σκύλων, γατών ή 
ικτίδων σε κράτος μέλος από έδαφος ή τρίτη χώρα σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 576/2013 
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»  
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