
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. 
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(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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