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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2019/1206 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 12ης Ιουλίου 2019
για την τροποποίηση του μέρους 1 του παραρτήματος Ε της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον
αφορά το πιστοποιητικό υγείας των ζώων για το εμπόριο σκύλων, γατών και νυφιτσών
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2019) 5210]
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη την οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 1992, που καθορίζει τους όρους υγειονομικού
ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων που δεν υπόκεινται,
όσον αφορά τους όρους υγειονομικού ελέγχου, στις ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο τμήμα I του
παραρτήματος Α της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ (1), και ιδίως το άρθρο 22 παράγραφο 1,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η οδηγία 92/65/ΕΟΚ καθορίζει τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές στην
Ένωση ορισμένων ζώων. Το άρθρο 10 της εν λόγω οδηγίας προβλέπει ότι οι υγειονομικές απαιτήσεις για το εμπόριο
σκύλων, γατών και νυφιτσών είναι εκείνες που ορίζονται στο άρθρο 6 και, κατά περίπτωση, στο άρθρο 7 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 576/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2).

(2)

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 576/2013 προβλέπει ότι, όταν σε μία μετακίνηση ο αριθμός των σκύλων, γατών ή νυφιτσών
που μετακινούνται για μη εμπορικούς σκοπούς υπερβαίνει τα πέντε, τα εν λόγω ζώα συντροφιάς πρέπει να συμμορφώ
νονται με τις απαιτήσεις υγείας των ζώων που ορίζονται στην οδηγία 92/65/ΕΟΚ για τα οικεία είδη, εκτός από
ορισμένες κατηγορίες ζώων για τα οποία προβλέπεται εξαίρεση στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού
υπό ορισμένους όρους.

(3)

Ύστερα από την υποχρεωτική εξέταση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1152/2011 της Επιτροπής (3), η
Επιτροπή εξέδωσε τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2018/772 (4), 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.

(4)

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 κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/878 της Επιτροπής (5).

(5)

Επομένως, είναι σκόπιμο να αντικατασταθούν στο υπόδειγμα πιστοποιητικού υγείας οι παραπομπές στον κατ' εξουσιο
δότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1152/2011 από παραπομπές στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2018/772 και στον
εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/878.

(1) ΕΕ L 268 της 14.9.1992, σ. 54.
(2) Κανονισμός (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 (ΕΕ L 178 της 28.6.2013, σ. 1).
(3) 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).
(4) 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).
(5) 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).
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(6)

Ως εκ τούτου, το μέρος 1 του παραρτήματος Ε της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

(7)

Για να αποφευχθεί η διαταραχή του εμπορίου σκύλων, γατών ή νυφιτσών, είναι αναγκαίο να προβλεφθεί μεταβατική
περίοδος για να επιτραπεί, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, η χρήση των υποδειγμάτων πιστοποιητικών υγείας που έχουν
εκδοθεί σύμφωνα με την οδηγία 92/65/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με την εκτελεστική απόφαση 2013/518/ΕΕ της
Επιτροπής (6), έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

(8)

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

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1
Το μέρος 1 του παραρτήματος Ε της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος της παρούσας
απόφασης.
Άρθρο 2
Για μεταβατική περίοδο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 τα κράτη μέλη επιτρέπουν, για το εμπόριο σκύλων, γατών και νυφιτσών,
τη χρήση πιστοποιητικού υγείας το οποίο έχει εκδοθεί το αργότερο στις 30 Νοεμβρίου 2019 σύμφωνα με το υπόδειγμα που
ορίζεται στο μέρος 1 του παραρτήματος Ε της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 2013/518/ΕΕ.
Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 12 Ιουλίου 2019.
Για την Επιτροπή
Vytenis ANDRIUKAITIS

Μέλος της Επιτροπής

(6) Η εκτελεστική απόφαση 2013/518/ΕΕ της Επιτροπής, της 21ης Οκτωβρίου 2013, για την τροποποίηση του μέρους 1 του παραρτήματος Ε της
οδηγίας 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά το υπόδειγμα υγειονομικού πιστοποιητικού για ζώα εκμεταλλεύσεων πρέπει να ενσωματωθεί
στη συμφωνία (ΕΕ L 281 της 23.10.2013, σ. 14).
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«Μέρος 1 – Υγειονομικό πιστοποιητικό για το εμπόριο ζώων εκμεταλλεύσεων (οπληφόρων, πτηνών
εμβολιασμένων κατά της γρίπης των πτηνών, λαγομόρφων, σκύλων, γατών και νυφιτσών) 92/65 EI
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