
10-ΝΟΨ-Ε008 1£:46 ΡΓΟπηϊΟ^δΗ ΕΜΡ^ΚΟΝ ΜΕΤ^ΡΟΝ £106508451 Το:££84368 Ρ. 1/ 4

φ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ________

Ταχ. Δ/νση : Αναστάοεως 2 & Τσιγάντε
Τ. Κ : 160 00
Πληροφορίες; Α. Νεαμονιτάκη
Τηλ. : 650 8475
Ρβχ : 650.8491
©-ΓΠ8ΪΙ : 3.ηβ8Γποηίί3(<Ι@γΓηθ.9ον.9Γ

ο μ ο σ π ο ν δ ία  φορτηγών  
ΑΥΤΟΚίΝ:·Ϋ< ί £Τ ΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΕΛΗΦβΉ ΤΗ ίΟ.ΙΙ. Ο Ο 
ΑΡΙΘ. γτρωτ φ )  /3 > 0  /.Ο -

ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΒΑΘΜ, ΠΡΟΤ/ΤΑΣ 
Παπάγου, 10 Νοεμβρίου 2008

Αριθμ. Πρωτ.
Φ400/ 59577/4970 
ΠΡΟΣ ιΟ,Φ.Α.Ε 
ί8χ ; 210 22 84 368

©ΕΜΑ Ενδοκοινοτικές μετακινήσεις και στις εισαγωγές ιττποειδών.
ΣΧΕΤ. : Το με αριθμ. 259082/23-10-2008 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης.

Σας κοινοποιούμε το παραπάνω σχετικό έγγραφο που αφορά την ισχύουσα 
νομοθεσία στις ενδοκοινοτικές μετακινήσεις και στις εισαγωγές ιπποειδών, για την 
ενημέρωση των μελών σας

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Εσ^ ΤΙρ ^ ή ,Αιανορή.,:

ΤΡ. ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

λ 5 5 3  ' .

1. Δ/νση Εμπορευματικών Μεταφορών 
Τμήμα Οδικών Μεταφορών(2)
2. Α. Νεαμονιτάκη
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αθήνα 23-10-2008

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 259082

Α/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: Α' ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ.

Ταχ. Α/νση : Αχαρνών 2
Ταχ. Κώδικας : 101 76 Αθήνα 
Πληροφορίες : Κ. Λώλος
Τηλέφωνο : 210-2125714 
ΓΑΧ : 210- 8252673
Ε-ιηοϊΙ : 1*86ιι026Γ«>πηη»&πι:.ζΓ

ΘΕΜΑ : Ισχύουσα νομοθεσία «τις ενδοκοινοτικές μετακινήσεις και στις εισαγωγές ιπποειδών.

Σχετ.: 1) Η με αρ. πριοτ. 218612/18-05-2004 εγκύκλιός μας.
2) Η με αρ. πρωτ. 279529/06-09-2004 εγκύκλιός μας.
3) Η με αρ. πρωτ. 315240/07-12-2004 κγκύκλιός μας.
4) Η με αρ. πρωτ. 309740/05-10-2005 εγκύκλιός μας.
5) Η με αρ. πρωτ. 309914/24-1.1-2005 εγκύκλιός μας.
6) Η με αρ. πρωτ. 326952/27-12-2005 εγκύκλιός μας.
7) Η με αρ. πρωτ. 277304/01-12-2006 εγκύκλιός μας.
8) Η με αρ. πρωτ. 258365/10-01-2007 εγκύκλιός μας.
9) Η με αρ. πρωτ, 258991/09-09-2008 εγκύκλιός μο̂ ς.

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών εγκυκλίων μας, σας αποστέλλεται συνημμένα, για 
ενημέρωση και εφαρμογή, η απόφαση 2008/804/ΕΚ σύμφωνα με την οποία τροποποιείται η απόφαση 
2004/211/ΕΚ όσον αφορά τις καταχωρήσεις για τη Βραζιλία, το Μαυροβούνιο και τη Σερβία στον 
κατάλογο τρίτων χωρών και των περιοχών· τους από τις οποίες τα κράτη μέλη εγκρίνουν τις εισαγωγές
ζώντων ιπποειδών και < έ̂ρματοςν·ωαίρίων-κ ε̂].τβ'ρύων ιπποειδών. .....  -

— Συγκεκριμένα, η καταχώρηση για τη Βραζιλία αντικαθίσταται από την αντίστοιχη της απόφασης 
και οι καταχωρήσεις για τη Σερβία και το Μαυροβούνιο διαγράφονται.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 17ης Οκτωβρίου 2008

για την τροπ οποίης της εκτόψποης 2004/211/ΕΚ 6οον αφορά π ς  καταχωρίσει* για τη Βραζιλία, το 
Μαιφοβαύνιο και τη Σερβία στον κατάλογο των τρίτί*ν χι*ιρών και των περιοχών τονς από τις Λποίτς τα 
κράτη μέλη εγκρίνουν τις εισαγωγές ζώντων ιπποεώών και σπέρματος* ωαρίων και εμβρύων ιτποεώών

ΙκοτνοίΚΗηθείοα υπό τσν αριθμό Ε (2008) 0 0 2 4 }

(Κείμτνο που παρουσιάζει ενδιαφέρον γιο τον ΕΟΧ)

(2008/804/ΕΚ:)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΗΝ ΚΥΡΟΓΙΑΪΚΟΝ ΚΟΙΝΟΙ ΗΤΐίΝ,

Έχονιας νπόψη;

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 90/426/ΕΟΚ ίου Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990, 
σχαικα με τους όρους υγειονομικοί) ελέγχου «ου διέηουν τη δια* 
ΚΓ*|οη Τ(>;ν υποειδών και τις εισαγωγές προέλευσης τρίτων 
χωρών (’), και ιδίως το άρϋρο 12 παράγραφοι 1 και 4 και την 
ασαγωγική φριιοί) '<θυ άρθρου ^  και ια οπμ«« 0 και **) Τ01ί 
άρδρου 19,

την οδηγία 92/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 1992, 
που καθορίζει τους όρους υγειονομικοί) ελέγχου που διέπουν το 
εμπόριο και τις εισαγωγές στην Κοινότητα ζώων, σπέρματος, ωαρίων 
και εμβρύων που δι\ υπόκεινται, όσον αφορά τους όρους υγειονο
μικού ελέγχου, στχ ειδικές κοινοτικές ρυθμίσεις που αναφέρανται 
στο μέρος I του παραρτήματος Α της οδηγίας 90/425/ΕΟΚ (2), και 
ιδίως το άρθρο Ί 7 παράγραφος 3 «ττοιχείο α),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(I) Η οδηγία 9ϋ/426/)*Λ)Κ καθορίζει τους όρους υγ&Ονομικσυ 
ελέγχου που Ρέπουν τις εισαγωγές ζώντων ιπποαδών στην 
Κοινότητα, Προβλέπει ότι οι εισαγωγές ιπποειδών ο·ιην Κοι
νότητα επιτρέπονται μόνον από τρίτες χώρες ή περιοχές 
τους, οι οποίες είναι απαλλαγμένες από τη μάλη για τρ ίοδο 
τουλάχκπον έξι μηνών,

(2) Η απ&ραση 2004/211/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Ιανουά
ριου 2004, για την κατάρτιση καταλόγου των τρίτων χωρών 
και ίων περιοχών τους από τις οποίες τα κράτη μέλη κ ρ ί 
νουν τις εισαγωγές (ωνίων ιπποειδών και σπέρματος, ωαρίων 
και εμβρύων βτποηδών <;) καταρτίζω κατάλογο τρίτων 
χωρών, ή περιοχών αυτών όπου εφαρμόζεται η περιφεροο- 
ποίηση, από τις οποίες τα κράτη ρέλη επιτρέπουν την «οα· 
γωγή ιπποειδών και σπέρματος ωαρίων και εμβρύων, και 
υποδεικνύει τους άλλους όρους που εψαρμύζυνεαι σε 
τέτοιου είδους εισαγωγές. Ο κατάλογος αιηδς ορίζεται 
στο παράρτημα ( της εν λόγω απόφασης,

(ι) ΕΕ I  224 νης 1Μ  1990, Ο. 42. 
Ρ) ΕΕ I  268 της 14.9.1992, α. 54. 
ί1) Ιί I 73 της 11.3,2004, λ 1,

(3) Η εγκεφαλομυελίτιδα της Βενεζουέλας και η μάλη των 
ιπποειδών εμφανίζονται πραγμση πγ περιοχές της επικρά* 
τειας της Βραζιλίας και συνεπώς οι εισαγωγές ιπποειδών 
καΒώς και του σπέρματος, των ωαρίων και τα εμβρύων 
Κ>νς, επνίμΐπονιαι μόνον από τις περιοχές της επικράτειας 
της εν λόγω χώρας που είναι απαλλαγμένες από τη νόοο οι 
οποίες περιγράφονται ως «ί>Κ·1* στη στήλη 4 του παραρτή
ματος I 'ίης απόφασης 2004/211/ΕΚ, Η πολιτεία του 52ο 
ΡμιΙο περιλαμβάνεται στον εν λόγω κατάλογο.

(4) Το Σεπτέμβριο του 2008 η Βραζιλία κοινοποίησε στον 
Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων (ΟΙΕ) την 
επιβεβαίωση κρούσματος οε άλογο ίπα περίχωρα της Πολι
τείας του $2θ ΡΑϋΙο. Επειδή η εν» λόγω πολιτεία δεν είναι 
πλέον απαλλαγμένη από τη μάλη, πρέπει να διαγμαφεί από 
τον κατάλογο που περίδετα στο παράρτημα I της απόφα
σης 2004/211/ΕΚ,

(Γ>) Οοτόρο. με βάση τις πληροφορίες και τις εγγύησης που 
παρείχε, η Βραζιλία, είναι δυνατόν να επιτραπεί για περιορι
σ τ ή  χρονική περίοδο από ιΐια περιοχή της επικράτειας της 
πολιτείας του 5$ϋ ?*Λ ο  η επανείσοδος εγγεγραμμένων 
Ιππων κατόπιν προσωρινής εξαγωγής σύμφωνα με τις απαι
τήσεις της απόφασης 93/195/ΕΟΚ τι ς̂ Επιτροπής, της 2ας 
Φεβρουάριου 1993, σχετικά με τους υγειονομικούς όρους 
και την υγειονομική πιστοποίηση που απαηοΰνται για την 
επανειοοδυ εγγεγραμμένων ίππων προοριζόμιτνων για ιππο
δρομίες, διαγωνισμούς και πολιτιστικές εκδηλώσεις, μετά 
οπό προσωρινή εξαγωγή (4).

(6) Επιπλέον, στον κατάλογο του παραρτήματος I της απόφασης 
2004/211/ΕΚ πρέπει να ληφθεϊ υπόψη ο διαχωρισμός των 
τελωνειακών ε&αφών του Μίΐυροβουνιου και Γιης Σερβίας α̂ι 
αυτές οι δύο τρίτες χώρες πρέπει να απαριθμούνται χωρισιά, 
έιοι ο,κττε να επιτρέπεται η εισαγωγή ζώντων ιπποειδών, του 
σπέρματος, των ωαρίων και εμβρύων τους τόσο από το 
Μαυροβούνιο όσο και από τη Σερβία υπό τους ίδιους πρό
σθετους όρους ποι̂  διευκρινίζονται σήμερα για τη »Σερ|3ία 
και *ιθ Μαυροβούνιο» στο εν λόγω παράρτημα.

(7) ΕπομΜ>ς, το παράρτημα ! της απόφασης 2004/211/ΕΚ 
πρέπει να τροποποιηθεί ανάλογα.

(4) II  I  86 ·»ης Λ.4.Ί ν93. σ. 1.


