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ΘΕΜΑ: Ισχύουσα νοµοθεσία για τις εισαγωγές εµβρύων βοοειδών στην Ε.Ε.

Σας αποστέλλεται συνηµµένα, για ενηµέρωση και εφαρµογή:
1.
Το ενοποιηµένο κείµενο της Εκτελεστικής απόφασης 2006/168/ΕΚ της Επιτροπής ,για τον
καθορισµό των υγειονοµικών όρων και των απαιτήσεων σχετικά µε την έκδοση κτηνιατρικών
πιστοποιητικών για τις εισαγωγές εµβρύων βοοειδών στην Κοινότητα.
2.
Η Εκτελεστική απόφαση 2020/2216 της Επιτροπής της Ε.Ε., για την τροποποίηση του
παραρτήµατος I της απόφασης 2006/168/ΕΚ όσον αφορά την καταχώριση για το Ηνωµένο Βασίλειο
και ορισµένες Εξαρτήσεις του Στέµµατος στον κατάλογο τρίτων χωρών από τις οποίες επιτρέπονται
οι εισαγωγές εµβρύων βοοειδών στην Ένωση.
Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Χρυσούλα ∆ηλέ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΚΟΤΣΩΝΑ
Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ

Α. Για Ενέργεια
1. Περιφέρειες της χώρας. Γενικές ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής. ∆ιευθύνσεις
Κτηνιατρικής αυτών – Έδρες τους.
2. Περιφερειακές Ενότητες της χώρας. ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής. Τµήµατα
Κτηνιατρικής αυτών – Έδρες τους.
3. Σταθµοί Υγειονοµικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ). – Έδρες τους.
4. Κτηνιατρικά εργαστήρια. – Έδρες τους.
5. Κέντρα κτηνιατρικών ιδρυµάτων. – Έδρες τους.

Β. Για κοινοποίηση
1.

2.

Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων
α) Γενική ∆ιεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.K. – ∆/νση Τελ. ∆ιαδικασιών.
Καρ. Σερβίας 10, 10184, Αθήνα.
Εµπορικά και Βιοµηχανικά Επιµελητήρια:
α) Αθηνών. Ακαδηµίας 7-9, 10671, Αθήνα.
β) Πειραιά. Πλατεία Ρούσβελτ, 18531, Πειραιάς.
γ) Θεσσαλονίκης – Τσιµισκή 29, 54624, Θεσσαλονίκη.

Γ. Εσωτερική ∆ιανοµή
1.
2.

∆ιεύθυνση Υγείας των Ζώων
∆ιεύθυνση Κτηνιατρικής ∆ηµόσιας Υγείας
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Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το
περιεχόμενό του

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

►B

της 4ης Ιανουαρίου 2006
για τον καθορισμό των υγειονομικών όρων και των απαιτήσεων σχετικά με την έκδοση
κτηνιατρικών πιστοποιητικών για τις εισαγωγές εμβρύων βοοειδών στην Κοινότητα και για την
κατάργηση της απόφασης 2005/217/ΕΚ
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 5796]
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2006/168/ΕΚ)
(EE L 57 της 28.2.2006, σ. 19)

Τροποποιείται από:
Επίσημη Εφημερίδα

►M1
►M2
►M3
►M4
►M5

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1792/2006 της Επιτροπής της 23ης Οκτωβρίου
2006
Απόφαση 2009/873/ΕΚ της Επιτροπής της 30ής Νοεμβρίου 2009
Εκτελεστική απόφαση 2012/414/ΕΕ της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου
2012
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 519/2013 της Επιτροπής της 21ης Φεβρουαρίου
2013
Εκτελεστική απόφαση 2013/309/ΕΕ της Επιτροπής της 19ης Ιουνίου
2013

Διορθώνεται από:
►C1

Διορθωτικό ΕΕ L 75 της 19.3.2013, σ. 38 (2012/414/ΕΕ)

αριθ.

σελίδα

L 362

1

20.12.2006

L 315
L 194

22
12

2.12.2009
21.7.2012

L 158

74

10.6.2013

L 172

32

25.6.2013

ημερομηνία
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▼B
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 4ης Ιανουαρίου 2006
για τον καθορισμό των υγειονομικών όρων και των απαιτήσεων
σχετικά με την έκδοση κτηνιατρικών πιστοποιητικών για τις
εισαγωγές εμβρύων βοοειδών στην Κοινότητα και για την
κατάργηση της απόφασης 2005/217/ΕΚ
[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2005) 5796]
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2006/168/ΕΚ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 89/556/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Σεπτεμβρίου 1989,
για τον καθορισμό των υγειονομικών όρων που διέπουν το ενδοκοινο
τικό εμπόριο και τις εισαγωγές εμβρύων κατοικιδίων βοοειδών (1), και
ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 1 και το άρθρο 9 παράγραφος 1 πρώτο
εδάφιο στοιχείο β),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η οδηγία 89/556/ΕΟΚ θεσπίζει τους όρους υγειονομικού ελέγχου
που διέπουν το ενδοκοινοτικό εμπόριο και τις εισαγωγές νωπών
και κατεψυγμένων εμβρύων κατοικιδίων βοοειδών από τρίτες
χώρες.

(2)

Η οδηγία αυτή προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι δεν επιτρέπεται να
αποστέλλονται έμβρυα βοοειδών από το ένα κράτος μέλος στο
άλλο παρά μόνον εφόσον έχουν συλληφθεί με τεχνητή σπερμα
τέγχυση ή τεχνητή (in vitro) γονιμοποίηση με σπέρμα από σπερ
ματοδότη ενός κέντρου συλλογής σπέρματος που είναι εγκεκρι
μένο από την αρμόδια αρχή για τη συλλογή, την επεξεργασία και
την αποθήκευση σπέρματος ή με σπέρμα εισαγόμενο σύμφωνα
με την οδηγία 88/407/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου
1988, για τον καθορισμό των απαιτήσεων υγειονομικού ελέγχου
που ισχύουν στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και στις εισαγωγές
σπέρματος κατοικίδιων βοοειδών (2).

(3)

Η απόφαση 92/452/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 30ής Ιουλίου 1992,
για την κατάρτιση των καταλόγων των ομάδων συλλογής
εμβρύων οι οποίες έχουν εγκριθεί σε τρίτες χώρες για την εξα
γωγή εμβρύων βοοειδών στην Κοινότητα (3), προβλέπει ότι τα
κράτη μέλη εισάγουν έμβρυα από τρίτες χώρες μόνον εάν
έχουν συλλεχθεί, μεταποιηθεί, συμπεριλαμβανομένης της τεχνη
τής (in vitro) γονιμοποίησής τους, και αποθηκευτεί από ομάδα
συλλογής εμβρύων που περιλαμβάνεται στους καταλόγους της εν
λόγω απόφασης.

(1) ΕΕ L 302 της 19.10.1989, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (ΕΕ L 122 της 16.5.2003, σ. 1).
(2) ΕΕ L 194 της 22.7.1988, σ. 10· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
την απόφαση 2004/101/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 30 της 4.2.2004, σ. 15).
(3) ΕΕ L 250 της 29.8.1992, σ. 40· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
την απόφαση 2005/774/ΕΚ (ΕΕ L 291 της 5.11.2005, σ. 46).
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(4)

Λόγω των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν στο εμπόριο από
τις νέες, αυστηρότερες απαιτήσεις για το σπέρμα βοοειδών που
χρησιμοποιείται για γονιμοποίηση, οι οποίες θεσπίστηκαν με την
απόφαση 92/471/ΕΟΚ της Επιτροπής (1), η Επιτροπή εξέδωσε
την απόφαση 2005/217/ΕΚ, της 9ης Μαρτίου 2005, για τον
καθορισμό των υγειονομικών όρων και των απαιτήσεων σχετικά
με την έκδοση κτηνιατρικών πιστοποιητικών για τις εισαγωγές
εμβρύων βοοειδών στην Κοινότητα (2).

(5)

Η απόφαση 2005/217/ΕΚ προβλέπει μεταβατική περίοδο που
λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2006 για τις εισαγωγές εμβρύων βοοει
δών που έχουν συλλεχθεί ή παραχθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου
2006 και έχουν συλληφθεί με σπέρμα που δεν πληροί απολύτως
τις διατάξεις της οδηγίας 88/407/ΕΟΚ, εφόσον τα έμβρυα αυτά
εμφυτεύονται σε θηλυκά βοοειδή που βρίσκονται στο κράτος
μέλος προορισμού και έχουν αποκλειστεί από το ενδοκοινοτικό
εμπόριο.

(6)

Η Διεθνής Ένωση για τη Μεταφορά Εμβρύων (IETS) εκτίμησε
ότι είναι αμελητέος ο κίνδυνος μετάδοσης ορισμένων μεταδοτι
κών νόσων μέσω των εμβρύων σε θηλυκά ζώα-λήπτες ή σε
απογόνους, υπό την προϋπόθεση ότι γίνεται ορθός χειρισμός
των εμβρύων από τη συλλογή έως και τη μεταφορά. Τη θέση
αυτή συμμερίζεται και το Διεθνές Γραφείο Επιζωοτιών (OIE)
όσον αφορά τα in vivo γονιμοποιημένα έμβρυα. Ωστόσο, για
λόγους υγείας των ζώων, πρέπει να λαμβάνονται οι κατάλληλες
προφυλάξεις στα προηγούμενα στάδια όσον αφορά το σπέρμα
που χρησιμοποιείται για τη γονιμοποίηση, και ιδίως όσον
αφορά τα τεχνητώς (in vitro) γονιμοποιημένα έμβρυα.

(7)

Επομένως, πρέπει να προσαρμοστούν οι κοινοτικές απαιτήσεις
για τις εισαγωγές εμβρύων βοοειδών που προήλθαν από φυσική
(in vivo) γονιμοποίηση ή παρήχθησαν με τεχνητή (in vitro) γονι
μοποίηση, ιδίως όσον αφορά το σπέρμα που χρησιμοποιείται για
τη γονιμοποίηση.

(8)

Με βάση την εκτίμηση κινδύνου που διενήργησε η IETS και
σύμφωνα με τις συστάσεις του OIE, πρέπει να απλουστευθούν
οι όροι που διέπουν τις εισαγωγές in vivo γονιμοποιημένων
εμβρύων βοοειδών, ενώ πρέπει να διατηρηθούν αυστηρότερες
υγειονομικές απαιτήσεις για τις εισαγωγές τεχνητώς (in vitro)
παραχθέντων εμβρύων, με ειδικούς περιορισμούς στις περιπτώ
σεις που η διαφανής ζώνη έχει υποστεί βλάβη κατά τη διαδικα
σία.

(9)

Για λόγους σαφήνειας της κοινοτικής νομοθεσίας, η απόφαση
2005/217/ΕΚ πρέπει να καταργηθεί και να αντικατασταθεί από
την παρούσα απόφαση.

(10)

Ωστόσο, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους οικονομικούς
φορείς να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις που θεσπίζονται
με την παρούσα απόφαση, κρίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί μετα
βατική περίοδος, κατά τη διάρκεια της οποίας τα έμβρυα κατοι
κίδιων βοοειδών που συλλέχθηκαν ή παρήχθησαν πριν από την
1η Ιανουαρίου 2006 θα μπορούν να εισάγονται υπό κάποιους
όρους στην Κοινότητα και με βάση τις απαιτήσεις που παρατίθε
νται στο παράρτημα V της παρούσας απόφασης.

(1) ΕΕ L 270 της 15.9.1992, σ. 27· απόφαση όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
την απόφαση 2004/786/ΕΚ (ΕΕ L 346 της 23.11.2004, σ. 32).
(2) ΕΕ L 69 της 16.3.2005, σ. 41.
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(11)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι σύμ
φωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για την τροφική αλυ
σίδα και την υγεία των ζώων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

▼M2
Άρθρο 1
Γενικοί όροι για τις εισαγωγές εμβρύων
Τα κράτη μέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές εμβρύων κατοικίδιων βοοει
δών («έμβρυα») τα οποία συλλέχθηκαν ή παρήχθησαν σε τρίτη χώρα
που αναφέρεται στο παράρτημα I της παρούσας απόφασης από ομάδες
συλλογής ή παραγωγής εμβρύων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το
άρθρο 8 της οδηγίας 89/556/ΕΟΚ.
▼B
Άρθρο 2
Εισαγωγές in vivo γονιμοποιημένων εμβρύων
Τα κράτη μέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές εμβρύων τα οποία προήλθαν
από φυσική (in vivo) γονιμοποίηση και πληρούν τους υγειονομικούς
όρους που αναφέρονται στο υπόδειγμα κτηνιατρικού πιστοποιητικού
του παραρτήματος II.
Άρθρο 3
Εισαγωγές τεχνητώς (in vitro) παραχθέντων εμβρύων
1.
Τα κράτη μέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές εμβρύων τα οποία
παρήχθησαν με τεχνητή (in vitro) γονιμοποίηση από σπέρμα που αντα
ποκρίνεται στις διατάξεις της οδηγίας 88/407/ΕΟΚ και πληρούν τους
υγειονομικούς όρους που αναφέρονται στο υπόδειγμα κτηνιατρικού
πιστοποιητικού του παραρτήματος III της παρούσας απόφασης.
2.
Τα κράτη μέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές εμβρύων τα οποία
παρήχθησαν με τεχνητή (in vitro) γονιμοποίηση από σπέρμα που
παρήχθη σε εγκεκριμένα κέντρα συλλογής σπέρματος ή αποθηκεύτηκε
σε κέντρα αποθήκευσης σπέρματος σε τρίτες χώρες που αναφέρονται
στο παράρτημα I της απόφασης 2004/639/ΕΚ της Επιτροπής (1), και τα
οποία πληρούν τους υγειονομικούς όρους που αναφέρονται στο υπό
δειγμα κτηνιατρικού πιστοποιητικού του παραρτήματος IV της παρού
σας απόφασης, εφόσον τα έμβρυα αυτά:
α) αποκλείονται από το ενδοκοινοτικό εμπόριο, και
β) εμφυτεύονται αποκλειστικά σε θηλυκά βοοειδή τα οποία βρίσκονται
στο κράτος μέλος προορισμού που αναφέρεται στο κτηνιατρικό
πιστοποιητικό.
Άρθρο 4
Μεταβατικά μέτρα
Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 2 και 3, τα κράτη μέλη επιτρέπουν έως
τις 31 Δεκεμβρίου 2006 την εισαγωγή εμβρύων από τις τρίτες χώρες
που αναφέρονται στο παράρτημα I, εφόσον τα έμβρυα αυτά πληρούν:
α) τους υγειονομικούς όρους που αναφέρονται στο υπόδειγμα κτηνια
τρικού πιστοποιητικού του παραρτήματος V, και
(1) ΕΕ L 292 της 15.9.2004, σ. 21.
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β) τους ακόλουθους όρους:
i) πρέπει να συλλεχθούν ή να παραχθούν πριν από την 1η Ιανουα
ρίου 2006,
ii) πρέπει να χρησιμοποιηθούν μόνον για εμφύτευση σε θηλυκά
βοοειδή τα οποία βρίσκονται στο κράτος μέλος προορισμού
που αναφέρεται στο κτηνιατρικό πιστοποιητικό,
iii) πρέπει να αποκλειστούν από το ενδοκοινοτικό εμπόριο,
iv) πρέπει να συνοδεύονται από τέτοιο πιστοποιητικό, δεόντως
συμπληρωμένο πριν από την 1η Ιανουαρίου 2007.
Άρθρο 5
Κατάργηση
Η απόφαση 2005/217/ΕΚ καταργείται.
Άρθρο 6
Εφαρμογή
Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2006.
Άρθρο 7
Αποδέκτες
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.
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▼M3
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

▼M4

Κωδικός
ISΟ

Τρίτη χώρα

AR

Αργεντινή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

AU

Αυστραλία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

CA

Καναδάς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

CH

Ελβετία (*)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

IL

Ισραήλ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

MK

πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία
της Μακεδονίας (**)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

NZ

Νέα Ζηλανδία (***)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

US

ΗΠΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Σχετικό κτηνιατρικό πιστοποιητικό

_____

▼M3

(*) Για τα έμβρυα που προέρχονται από φυσική γονιμοποίηση (in vivo) και τα έμβρυα που παράγονται με τεχνητή γονιμοποίηση (in
vitro), τα πιστοποιητικά που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τις εισαγωγές από την Ελβετία ορίζονται στο παράρτημα Γ της
οδηγίας 89/556/ΕΟΚ, με τις προσαρμογές που ορίζονται στο παράρτημα 11 προσάρτημα 2 κεφάλαιο VI τμήμα Β σημείο 2 της
συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τις συναλλαγές γεωργικών
προϊόντων, όπως εγκρίθηκε με την απόφαση 2002/309/ΕΚ, Ευρατόμ, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη συμφωνία
επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας, της 4ης Απριλίου 2002, για τη σύναψη επτά συμφωνιών με την Ελβετική Συνομο
σπονδία.
(**) Προσωρινός κωδικός που δεν επηρεάζει την οριστική ονομασία της χώρας, η οποία θα δοθεί μετά τη λήξη των διαπραγματεύ
σεων που διεξάγονται επί του παρόντος στα Ηνωμένα Έθνη.
(***) Για τα έμβρυα που προέρχονται από φυσική γονιμοποίηση (in vivo), το πιστοποιητικό που πρέπει να χρησιμοποιείται για τις
εισαγωγές από τη Νέα Ζηλανδία ορίζεται στο παράρτημα IV της απόφασης 2003/56/ΕΚ της Επιτροπής, της 24ης Ιανουαρίου
2003, σχετικά με τα πιστοποιητικά υγείας για την εισαγωγή ορισμένων ζωντανών ζώων και ζωικών προϊόντων από τη Νέα
Ζηλανδία (μόνο για τα έμβρυα που συλλέγονται στη Νέα Ζηλανδία) η οποία βασίζεται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και της Νέας Ζηλανδίας περί υγειονομικών μέτρων που εφαρμόζονται στο εμπόριο ζώντων ζώων και ζωικών
προϊόντων, όπως εγκρίθηκε με την απόφαση 97/132/ΕΚ του Συμβουλίου.

2006D0168 — EL — 01.08.2013 — 004.001 — 7
▼M5
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Υπόδειγμα κτηνιατρικού πιστοποιητικού για τις εισαγωγές in vivo γονιμοποιημένων εμβρύων κατοικίδιων βοοειδών, τα οποία
συλλέχθηκαν σύμφωνα με την οδηγία 89/556/ΕΟΚ του Συμβουλίου
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▼M5
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Υπόδειγμα κτηνιατρικού πιστοποιητικού για τις εισαγωγές in vitro παραχθέντων εμβρύων κατοικίδιων βοοειδών, τα οποία
έχουν συλληφθεί με σπέρμα που πληροί τις διατάξεις της οδηγίας 88/407/ΕΟΚ του Συμβουλίου
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▼M5
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Υπόδειγμα κτηνιατρικού πιστοποιητικού για τις εισαγωγές in vitro παραχθέντων εμβρύων κατοικίδιων βοοειδών, τα οποία
έχουν συλληφθεί με σπέρμα προερχόμενο από κέντρα συλλογής ή αποθήκευσης σπέρματος που είναι εγκεκριμένα από την
αρμόδια αρχή της εξαγωγού χώρας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΒΡΥΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
ΣΥΛΛΕΧΘΗΚΑΝ Ή ΠΑΡΗΧΘΗΣΑΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006

ΤΑ

ΟΠΟΙΑ
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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2020/2216 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 22ης Δεκεμβρίου 2020
για την τροποποίηση του παραρτήματος I της απόφασης 2006/168/ΕΚ όσον αφορά την καταχώριση για το
Ηνωμένο Βασίλειο και ορισμένες Εξαρτήσεις του Στέμματος στον κατάλογο τρίτων χωρών από τις οποίες
επιτρέπονται οι εισαγωγές εμβρύων βοοειδών στην Ένωση
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη την οδηγία 89/556/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Σεπτεμβρίου 1989, για τον καθορισμό των υγειονομικών
όρων που διέπουν το ενδοκοινοτικό εμπόριο και τις εισαγωγές εμβρύων κατοικιδίων βοοειδών (1), και ιδίως το άρθρο 7
παράγραφος 1 και το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο β),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η απόφαση 2006/168/ΕΚ της Επιτροπής (2) καθορίζει τους όρους που διέπουν τις εισαγωγές φορτίων εμβρύων βοοειδών
στην Ένωση. Ειδικότερα, στο παράρτημα I της εν λόγω απόφασης παρατίθενται οι τρίτες χώρες από τις οποίες τα κράτη
μέλη επιτρέπουν τις εισαγωγές εμβρύων βοοειδών.

(2)

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει παράσχει τις αναγκαίες εγγυήσεις που απαιτούνται από την απόφαση 2006/168/ΕΚ προκειμένου
το Ηνωμένο Βασίλειο και η Εξάρτηση του Στέμματος Τζέρζι να περιληφθούν στο παράρτημα I της εν λόγω απόφασης μετά
τη λήξη της μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται στη συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της
Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής
Ενέργειας (στο εξής: συμφωνία αποχώρησης), με την επιφύλαξη της εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου ως προς το
Ηνωμένο Βασίλειο και εντός αυτού σε σχέση με τη Βόρεια Ιρλανδία σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4 του
πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία της συμφωνίας αποχώρησης, σε συνδυασμό με το παράρτημα 2 του εν
λόγω πρωτοκόλλου. Λαμβανομένων υπόψη των εγγυήσεων που παρασχέθηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο, η εν λόγω τρίτη
χώρα και η Εξάρτηση του Στέμματος θα πρέπει να περιληφθούν στο παράρτημα I της απόφασης 2006/168/ΕΚ.

(3)

Επομένως, το παράρτημα I της απόφασης 2006/168/ΕΚ θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(4)

Δεδομένου ότι η μεταβατική περίοδος που προβλέπεται στη συμφωνία αποχώρησης λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2020, η
παρούσα απόφαση θα πρέπει να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2021.

(5)

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 παράρτημα I της απόφασης 2006/168/ΕΚ τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2021.
(1) ΕΕ L 302 της 19.10.1989, σ. 1.
(2) Απόφαση 2006/168/ΕΚ της Επιτροπής, της 4ης Ιανουαρίου 2006, για τον καθορισμό των υγειονομικών όρων και των απαιτήσεων σχετικά με
την έκδοση κτηνιατρικών πιστοποιητικών για τις εισαγωγές εμβρύων βοοειδών στην Κοινότητα και για την κατάργηση της απόφασης
2005/217/ΕΚ (ΕΕ L 57 της 28.2.2006, σ. 19).
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Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2020.

Για την Επιτροπή
Stella KYRIAKIDES
Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Το παράρτημα I της απόφασης 2006/168/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
1) μετά την καταχώριση για την Ελβετία προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση:
«GB

Ηνωμένο Βασίλειο (*)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

_____________
(*) Σύμφωνα με τη συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 4 του
πρωτοκόλλου για τις Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία, σε συνδυασμό με το παράρτημα 2 του εν λόγω πρωτοκόλλου, για τους
σκοπούς του παρόντος παραρτήματος οι αναφορές στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν περιλαμβάνουν τη Βόρεια Ιρλανδία.»·
2) μετά την καταχώριση για το Ισραήλ προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση:
«JE

Τζέρζι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV»

