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ΘΕΜΑ: Tροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 798/2008. 
ΣΧΕΤ.: 1. Η µε αρ. πρωτ. 261439/07-09-2009 εγκύκλιός µας 

2. Η µε αρ. πρωτ. 240908/12-04-2010 εγκύκλιός µας 
3. Η µε αρ. πρωτ. 240933/23-04-2010 εγκύκλιός µας 
4. Η µε αρ. πρωτ. 241287/18-10-2010 εγκύκλιός µας 
5. Η µε αρ. πρωτ. 132907/16-05-2011 εγκύκλιός µας 
6. Η µε αρ. πρωτ. 132962/02-06-2011 εγκύκλιός µας 
7. Η µε αρ. πρωτ. 133260/08-11-2011 εγκύκλιός µας 
8. Η µε αρ. πρωτ. 133360/23-12-2011 εγκύκλιός µας 
9. Η µε αρ. πρωτ. 768/19538/17-02-2012 εγκύκλιός µας 
10.Η µε αρ. πρωτ. 2163/61536/28 -05-2012 εγκύκλιός µας 
11.Η µε αρ. πρωτ. 2859/78938/17 -07-2012 εγκύκλιός µας 
12.Η µε αρ. πρωτ. 4716/126465/13 -12-2012 εγκύκλιός µας 
13.Η µε αρ. πρωτ. 460/13498/01 -02-2013 εγκύκλιός µας 
14.Η µε αρ. πρωτ. 933/28791/06-03-2013 εγκύκλιός µας 
15.Η µε αρ. πρωτ. 1942/57956/15-05-2013 εγκύκλιός µας 
16.Η µε αρ. πρωτ. 2512/75498/18-06-2013εγκύκλιός µας 
17.Η µε αρ. πρωτ. 3363/111679/16-09-2013 εγκύκλιός µας 
18.Η µε αρ. πρωτ. 4669/146588/27-11-2013 εγκύκλιός µας 
19.Η µε αρ. πρωτ. 1079/45662/04-04-2014 εγκύκλιός µας 
20. Η µε αρ. πρωτ. 4230/118105/22-09-2014 εγκύκλιός µας 
21. Η µε αρ. πρωτ. 689/20571/19-02-2015 εγκύκλιός µας 
22. Η µε αρ. πρωτ. 740/22889/26-02-2015  εγκύκλιός µας 
23. Η µε αρ. πρωτ. 867/26175/05-03-2015 εγκύκλιός µας 
24. Η µε αρ. πρωτ. 1242/39101/06-04-2015 εγκύκλιός µας 
25. Η µε αρ. πρωτ. 1412/44158/22-04-2015 εγκύκλιός µας 
26. Η µε αρ. πρωτ. 1855/57512/25-05-2015 εγκύκλιός µας 
27. Η µε αρ. πρωτ. 2287/67703/18-06-2015 εγκύκλιός µας 
28. Η µε αρ. πρωτ. 2924/86178/03-08-2015 εγκύκλιός µας 

         29. Η µε αρ. πρωτ. 2945/86785/04-08-2015 εγκύκλιός µας 
30. Η µε αρ. πρωτ. 2966/87852/07-08-2015 εγκύκλιός µας 
31. Η µε αρ. πρωτ. 2948/88312/10-08-2015 εγκύκλιός µας 
32. Η µε αρ. πρωτ. 4017/115089/21-10-2015 εγκύκλιός µας 
33. Η µε αρ. πρωτ. 4682/137077/09-12-2015 εγκύκλιός µας 
34. Η µε αρ. πρωτ. 4712/138822/ 11-12-2015 εγκύκλιός µας 
35. Η µε αρ. πρωτ. 44/2489/11-01-2016 εγκύκλιός µας 
 
 
 
 



 
 
 
36. Η µε αρ. πρωτ.  250/9421/22-01-2016 εγκύκλιός µας 
37. Η µε αρ. πρωτ.  261/9842/25-01-2016 εγκύκλιός µας 
38. Η µε αρ. πρωτ.  429/16042/09-02-2016 εγκύκλιός µας 
39. Η µε αρ. πρωτ.  946/37552/29-03-2016 εγκύκλιός µας 
40. Η µε αρ. πρωτ.  345/10749/31-01-2017 εγκύκλιός µας 
41. Η µε αρ. πρωτ.  447/13938/07-02-2017 εγκύκλιός µας 
42. Η µε αρ. πρωτ.  999/32442/21/03/2017  εγκύκλιός µας 
43. Η µε αρ. πρωτ.  2509/85755/08-08-2017  εγκύκλιός µας 
 
 

Σας ενηµερώνουµε ότι ο προς εφαρµογή Εκτελεστικός  Κανονισµός 2018/1650  της Επιτροπής της Ε.Ε  
για την τροποποίηση του παραρτήµατος I του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 όσον αφορά τις 
καταχωρίσεις του Καναδά, της Ρωσίας και 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,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:32018R1650&from=EL 
 
 
 
Συγκεκριµένα, το µέρος 1 του παραρτήµατος I του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 τροποποιείται 
σύµφωνα µε το παράρτηµα του παρόντος κανονισµού. 

               
 
                                                 

                                                                               H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
           
  
 
    
                                                                                                                       Χρυσούλα ∆ηλέ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

 
Α. Για ενέργεια 

1. ΣΥ.Κ.Ε. - Ε∆ΡΕΣ 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 

4. ΚΕΝΤΡΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ - Ε∆ΡΕΣ ΤΟΥΣ 

5. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - Ε∆ΡΕΣ ΤΟΥΣ 

 

Β. Για κοινοποίηση 

1. Aνεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων 

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ 

∆/ΝΣΗ  ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ 

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 10, 10184 ΑΘΗΝΑ 

2. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 

α.  ΑΘΗΝΩΝ, Ακαδηµίας 7-9  Τ.Κ. 10671 Αθήνα  

β.  ΠΕΙΡΑΙΑ, Πλ. Ρούσβελτ  Τ.Κ. 18531 Πειραιάς  

γ.  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,  Τσιµισκή 29 Τ.Κ. 54624 Θεσσαλονίκη 

3. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΑ, Τσαµαδού 38, 18531 Πειραιάς 

4. ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ   ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ, Πειραιώς 226, 17778 Ταύρος 

5. Σ.Π.Ε.Ε.  

Μενάνδρου 54,  10431 Αθήνα 

6. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ  

Αγ. Κωνσταντίνου 12,  10431 Αθήνα 

7. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

 Παλαιοπαναγιά Παιανίας ΤΘ 137,    19002 

8.  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΟΡΝΙΘΙΩΝ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Φιλίππου 10,  34600  Ν. Αρτάκη 

9. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ, Λουδοβίκου 1, 18531  Πειραιάς  

10. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ, Ακτή Μιαούλη 17-29, 18538 Πειραιάς 

 

  Γ. Εσωτερική διανοµή  

1. ∆ιεύθυνση Υγείας των Ζώων. 

2. ∆ιεύθυνση Υγιεινής & Ασφάλειας Τροφίµων Ζ.Π. 

 



ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/1650 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 5ης Νοεμβρίου 2018 

για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 όσον αφορά τις 
καταχωρίσεις του Καναδά, της Ρωσίας και 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 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/99/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για τους κανόνες υγειονομικού ελέγχου 
που διέπουν την παραγωγή, μεταποίηση, διανομή και εισαγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη 
κατανάλωση (1), και ιδίως την εισαγωγική φράση του άρθρου 8, το άρθρο 8 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο, το άρθρο 8 
σημείο 4 και το άρθρο 9 παράγραφος 4 στοιχείο γ), 

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/158/ΕΚ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τους όρους υγειονομικού 
ελέγχου που διέπουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις εισαγωγές πουλερικών και αυγών για επώαση από τρίτες χώρες (2), 
και ιδίως το άρθρο 23 παράγραφος 1, το άρθρο 24 παράγραφος 2 και το άρθρο 25, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 798/2008 της Επιτροπής (3) καθορίζει τις απαιτήσεις κτηνιατρικής πιστοποίησης για τις 
εισαγωγές στην Ένωση και τη διαμετακόμιση μέσω της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης κατά τη 
διαμετακόμιση, πουλερικών και προϊόντων πουλερικών («τα βασικά προϊόντα»). Προβλέπει ότι στην Ένωση εισάγονται ή 
διαμετακομίζονται βασικά προϊόντα μόνο από τις τρίτες χώρες, τα εδάφη, τις ζώνες ή τα διαμερίσματα που απαριθ
μούνται στις στήλες 1 και 3 του πίνακα στο μέρος 1 του παραρτήματος I. 

(2) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 798/2008 προβλέπει ότι η εισαγωγή αποστολών βασικών προϊόντων στην Ένωση ή η διαμετα
κόμισή τους μέσω της Ένωσης επιτρέπεται μόνο αν οι εν λόγω αποστολές συμμορφώνονται με ορισμένους όρους, συμπε
ριλαμβανομένων των ειδικών όρων που καθορίζονται στη στήλη 6 του πίνακα στο μέρος 1 του παραρτήματος I, και, 
κατά περίπτωση, της «ημερομηνίας λήξης» και της «ημερομηνίας έναρξης» που καθορίζονται στις στήλες 6Α και 6Β του 
εν λόγω πίνακα. Με την ημερομηνία λήξης προσδιορίζεται η ημερομηνία από την οποία δεν επιτρέπεται πλέον η 
εισαγωγή στην Ένωση ή η διαμετακόμιση μέσω της Ένωσης αποστολών βασικών προϊόντων που παράγονται σε μια τρίτη 
χώρα, έδαφος, ζώνη ή διαμέρισμα, ενώ με την ημερομηνία έναρξης προσδιορίζεται η ημερομηνία από την οποία 
επιτρέπεται εκ νέου η εισαγωγή στην Ένωση ή η διαμετακόμιση μέσω της Ένωσης αποστολών βασικών προϊόντων που 
παράγονται σε μια τρίτη χώρα, έδαφος, ζώνη ή διαμέρισμα. 

(3)  Οι καταχωρίσεις στις στήλες 6Α και 6Β διατηρούνται στον πίνακα στο μέρος 1 του παραρτήματος I του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 798/2008 προκειμένου να εμποδιστεί η εισαγωγή στην Ένωση και η διαμετακόμιση μέσω της Ένωσης 
αποστολών βασικών προϊόντων που παράγονται στις απαγορευμένες ζώνες εκτός της Ένωσης κατά την περίοδο κατά την 
οποία δεν επιτρεπόταν η εισαγωγή των αποστολών αυτών στην Ένωση και η διαμετακόμισή τους μέσω της Ένωσης 
σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται στον εν λόγω κανονισμό. 

(4)  Η καταχώριση για τον Καναδά στον πίνακα στο μέρος 1 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 
περιλαμβάνει περιοχές της εν λόγω τρίτης χώρας οι οποίες, μετά την επιβεβαίωση της υψηλής παθογονικότητας γρίπης 
των πτηνών (HPAI), εφάρμοσαν μέτρα εξολόθρευσης, καθαρισμού και απολύμανσης και έχουν εγκριθεί εκ νέου για 
εισαγωγές στην Ένωση και διαμετακόμιση μέσω της Ένωσης ορισμένων βασικών προϊόντων πουλερικών με ημερομηνία 
έναρξης παλαιότερη από δύο έτη. Κατά συνέπεια, η καταχώριση για τον Καναδά θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. 

(5)  Η καταχώριση για τις Ηνωμένες Πολιτείες στον πίνακα στο μέρος 1 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 798/2008 περιλαμβάνει περιοχές της εν λόγω τρίτης χώρας οι οποίες, μετά την επιβεβαίωση της υψηλής παθογο
νικότητας γρίπης των πτηνών (HPAI), εφάρμοσαν μέτρα εξολόθρευσης, καθαρισμού και απολύμανσης και έχουν εγκριθεί 
εκ νέου για εισαγωγές στην Ένωση και διαμετακόμιση μέσω της Ένωσης ορισμένων βασικών προϊόντων πουλερικών με 
ημερομηνία έναρξης παλαιότερη από δύο έτη. Κατά συνέπεια, η καταχώριση για τις Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να 
τροποποιηθεί αναλόγως. 

(6)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 798/2008 καθορίζει επίσης τους όρους βάσει των οποίων μια τρίτη χώρα, έδαφος, ζώνη ή 
διαμέρισμα θεωρείται ότι έχει απαλλαγεί από την HPAI. 

6.11.2018 L 275/10 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    

(1) ΕΕ L 18 της 23.1.2003, σ. 11. 
(2) ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 74. 
(3) 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). 



(7)  Η Ρωσία περιλαμβάνεται στον πίνακα στο μέρος 1 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.798/2008 ως τρίτη 
χώρα από την οποία επιτρέπονται η εισαγωγή στην Ένωση και η διαμετακόμιση μέσω της Ένωσης ορισμένων βασικών 
προϊόντων πουλερικών από το σύνολο της επικράτειάς της. 

(8)  Στις 17 Νοεμβρίου 2016 η Ρωσία επιβεβαίωσε την παρουσία HPAI του υποτύπου H5N8 σε εκμετάλλευση πουλερικών 
που βρίσκεται στο έδαφός της. Από τον Νοέμβριο του 2016 και μετά, η Ρωσία επιβεβαίωσε διάφορες εστίες HPAI σε 
εκμεταλλεύσεις πουλερικών στο έδαφός της. Λόγω των επιβεβαιωμένων αυτών εστιών από τον Νοέμβριο του 2016 και 
μετά, η Ρωσία δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει απαλλαγεί από την εν λόγω νόσο και οι κτηνιατρικές αρχές της Ρωσίας 
δεν είναι σε θέση να πιστοποιούν αποστολές κρέατος πουλερικών για ανθρώπινη κατανάλωση οι οποίες προορίζονται για 
εισαγωγή στην Ένωση ή διαμετακόμιση μέσω της Ένωσης. 

(9)  Οι κτηνιατρικές αρχές της Ρωσίας έχουν υποβάλει στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με τις εστίες HPAI και έχουν 
επιβεβαιώσει ότι, από τις 17 Νοεμβρίου 2016 και εξής, έχουν αναστείλει την έκδοση κτηνιατρικών πιστοποιητικών για 
αποστολές κρέατος πουλερικών για ανθρώπινη κατανάλωση οι οποίες προορίζονται για εισαγωγή στην Ένωση ή διαμετα
κόμιση μέσω της Ένωσης. 

(10)  Ως εκ τούτου, από την ημερομηνία αυτή και εξής δεν έχουν εισαχθεί στην Ένωση αποστολές των εν λόγω προϊόντων 
καταγωγής Ρωσίας. Για λόγους σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου, είναι σκόπιμο να καταγραφεί αυτή η κατάσταση και να 
εισαχθεί στον πίνακα στο μέρος 1 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 η σχετική ημερομηνία 
λήξης. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται επίσης ότι, όταν η Ρωσία καταφέρει να απαλλαγεί εκ νέου από την HPAI και 
οριστεί ημερομηνία έναρξης, οι αποστολές των εν λόγω προϊόντων που παράχθηκαν μετά την ημερομηνία λήξης και πριν 
από την εν λόγω ημερομηνία έναρξης δεν θα είναι επιλέξιμες για εισαγωγή στην Ένωση. 

(11)  Κατά συνέπεια, η καταχώριση για τη Ρωσία στον πίνακα στο μέρος 1 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 798/2008 θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να ληφθεί υπόψη η επιδημιολογική κατάσταση στην εν λόγω τρίτη 
χώρα από τον Νοέμβριο του 2016 και εξής και να προσδιοριστεί η ημερομηνία λήξης από την οποία η εν λόγω τρίτη 
χώρα δεν μπορεί να θεωρείται απαλλαγμένη από την HPAI. 

(12)  Κατά συνέπεια, το παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως. 

(13)  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 

Το μέρος 1 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος 
κανονισμού. 

Άρθρο 2 

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

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

Βρυξέλλες, 5 Νοεμβρίου 2018. 

Για την Επιτροπή 

O Πρόεδρος 
Jean-Claude JUNCKER  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Το μέρος 1 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 798/2008 τροποποιείται ως εξής:  

1) η καταχώριση για τον Καναδά αντικαθίσταται από τα ακόλουθα: 

Κωδικός ISO και 
ονομασία της 

τρίτης χώρας ή 
εδάφους 

Κωδικός της 
τρίτης χώρας, 

εδάφους, ζώνης 
ή διαμερίσματος 

Περιγραφή της τρίτης 
χώρας, εδάφους, ζώνης ή 

διαμερίσματος 

Κτηνιατρικό πιστοποιητικό 

Ειδικοί όροι 

Ειδικοί όροι Καθεστώς 
επιτήρησης της 

γρίπης των 
πτηνών 

Καθεστώς 
εμβολιασμού 

κατά της 
γρίπης των 

πτηνών 

Καθεστώς 
ελέγχου της 

σαλμονέλας (6) Υπόδειγμα/-τα Συμπληρωματι
κές εγγυήσεις 

Ημερομηνία 
λήξης (1) 

Ημερομηνία 
έναρξης (2) 

1 2 3 4 5 6 6A 6B 7 8 9 

«CA — 
Καναδάς 

CA-0 Ολόκληρη η χώρα SPF        

EP, E       S4 

CA-1 Ολόκληρη η χώρα 
του Καναδά 
εξαιρουμένης της 
περιοχής CA-2 

WGM VIII       

BPR, BPP, DOC, 
DOR, HEP, HER, 
SRP, SRA, LT20  

N   A  S1, ST1» 

POU, RAT  N      

CA-2 Η περιοχή του 
Καναδά που 
αντιστοιχεί στη: καμία           

2) η καταχώριση για τη Ρωσία αντικαθίσταται από τα ακόλουθα: 

Κωδικός ISO και 
ονομασία της 

τρίτης χώρας ή 
εδάφους 

Κωδικός της 
τρίτης χώρας, 

εδάφους, ζώνης 
ή διαμερίσματος 

Περιγραφή της τρίτης 
χώρας, εδάφους, ζώνης ή 

διαμερίσματος 

Κτηνιατρικό πιστοποιητικό 

Ειδικοί όροι 

Ειδικοί όροι Καθεστώς 
επιτήρησης της 

γρίπης των 
πτηνών 

Καθεστώς 
εμβολιασμού 

κατά της 
γρίπης των 

πτηνών 

Καθεστώς 
ελέγχου της 

σαλμονέλας (6) Υπόδειγμα/-τα Συμπληρωματι
κές εγγυήσεις 

Ημερομηνία 
λήξης (1) 

Ημερομηνία 
έναρξης (2) 

1 2 3 4 5 6 6A 6B 7 8 9 

«RU — Ρωσία RU-0 Ολόκληρη η χώρα EP, E       S4» 

POU  P2 17.11.2016     
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3) η καταχώριση για τις Ηνωμένες Πολιτείες αντικαθίσταται από τα ακόλουθα: 

Κωδικός ISO και 
ονομασία της 

τρίτης χώρας ή 
εδάφους 

Κωδικός της 
τρίτης χώρας, 

εδάφους, ζώνης 
ή διαμερίσματος 

Περιγραφή της τρίτης 
χώρας, εδάφους, ζώνης ή 

διαμερίσματος 

Κτηνιατρικό πιστοποιητικό 

Ειδικοί όροι 

Ειδικοί όροι Καθεστώς 
επιτήρησης της 

γρίπης των 
πτηνών 

Καθεστώς 
εμβολιασμού 

κατά της 
γρίπης των 

πτηνών 

Καθεστώς 
ελέγχου της 

σαλμονέλας (6) Υπόδειγμα/-τα Συμπληρωματι
κές εγγυήσεις 

Ημερομηνία 
λήξης (1) 

Ημερομηνία 
έναρξης (2) 

1 2 3 4 5 6 6A 6B 7 8 9 

«US — 
Ηνωμένες 
Πολιτείες 

US-0 Ολόκληρη η χώρα SPF        

EP, E       S4 

US-1 Ολόκληρη η χώρα 
των Ηνωμένων 
Πολιτειών 
εξαιρουμένης της 
περιοχής US-2 

WGM VIII       

POU, RAT  N      

BPP, BPR, DOC, 
DOR, HEP, HER, 
SRP, SRA, LT20    

A  S3, ST1 

US-2 Περιοχή των 
Ηνωμένων Πολιτειών 
που αντιστοιχεί σε:         

US-2.1 Πολιτεία του Τενεσί: 

Κομητεία Lincoln 

Κομητεία Franklin 

Κομητεία Moore 

WGM VIII P2 4.3.2017 11.8.2017    

POU, RAT  N 

P2    

BPR, BPP, DOC, 
DOR, HEP, HER, 
SRP, SRA, LT20  

A  S3, ST1 

US-2.2 Πολιτεία της 
Αλαμπάμα: 

Κομητεία Madison 

Κομητεία Jackson 

WGM VIII P2 4.3.2017 11.8.2017    

POU, RAT  N 

P2    

BPR, BPP, DOC, 
DOR, HEP, HER, 
SRP, SRA, LT20  

A  S3, ST1»   
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